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Que a força do medo que tenho 
Não me impeça de ver o que anseio 
Que a morte de tudo em que acredito 
Não me tape os ouvidos e a boca 
Porque metade de mim é o que eu grito 
Mas a outra metade é silêncio. 
Que a música que ouço ao longe 
Seja linda ainda que tristeza 
Que a mulher que eu amo seja pra sempre amada 
Mesmo que distante 
Porque metade de mim é partida 
Mas a outra metade é saudade. 
Que as palavras que eu falo 
Não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor 
Apenas respeitadas 
Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos 
Porque metade de mim é o que ouço 
Mas a outra metade é o que calo. 
Que essa minha vontade de ir embora 
Se transforme na calma e na paz que eu mereço 
Que essa tensão que me corrói por dentro 
Seja um dia recompensada 
Porque metade de mim é o que eu penso mas a outra metade é um vulcão. 
Que o medo da solidão se afaste, e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos 
suportável. 
Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso 
Que eu me lembro ter dado na infância 
Por que metade de mim é a lembrança do que fui 
A outra metade eu não sei. 
Que não seja preciso mais do que uma simples alegria 
Pra me fazer aquietar o espírito 
E que o teu silêncio me fale cada vez mais 
Porque metade de mim é abrigo 
Mas a outra metade é cansaço. 
Que a arte nos aponte uma resposta 
Mesmo que ela não saiba 
E que ninguém a tente complicar 
Porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer 
Porque metade de mim é platéia 
E a outra metade é canção. 
E que a minha loucura seja perdoada 
Porque metade de mim é amor 
E a outra metade também. 

 
Oswaldo Montenegro - Metade  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Classe Bivalvia, também chamada de Lamellibranchia, Pelecypoda e 

Acephala, é a segunda maior do filo dos moluscos, o segundo maior filo dos 

seres vivos. As estimativas não são precisas, mas o número de espécies de 

moluscos deve estar aproximando dos 200 mil, sendo que desses, no mínimo 

30% são representantes da classe dos bivalves (Simone, 1999).  

Esta porcentagem é certamente muito mais expressiva se considerada a 

biomassa ou o grau de importância econômica de muitos dos seus 

representantes, como por exemplo, ostras e mexilhões. 

A imensa maioria dos bivalves é filtradora, sendo importantes 

constituintes da base dos ecossistemas aquáticos, tanto marinhos quanto de 

água doce.  

A utilização humana e econômica é extremamente variada, indo desde 

bioindicadores de poluição, produção de pérolas e madrepérola para 

ornamentação, até fonte de cálcio. Mas, certamente, uma das atividades mais 

importantes é na alimentação, seja ela através de exploração convencional por 

populações de pescadores (berbigões, mariscos, unhas-de-velha, etc.) ou pelo 

cultivo, por exemplo, de mexilhões, vieiras e ostras (Schaeffer-Novelli, 1976).  

Contrastando com a grande importância econômica e ambiental dos 

bivalves, assim como sua enorme diversidade, está o parco nível de 

conhecimento sobre o grupo. O conhecimento filogenético, em particular, da 

classe Bivalvia é muito pobre. Embora a organização tradicional, usada na 

maioria dos catálogos (e.g., Newell, 1969; Rios, 1994, 2009; Diaz & Puyana, 1994; 

Redfern, 2001), empregue um cunho filogenético, uma análise mais ampla e 

detalhada da classe ainda não foi feita. O “cunho” filogenético leva em conta a 

classificação dos bivalves “primitivos”, ou Protobranchia, e os “avançados”, ou 

Eulamellibranchia, tendo como intermediários os Filibranchia. Os bivalves sem 



  

brânquias, ou Septibranchia, constam normalmente no final da listagem sem 

afinidade definida. 

A taxonomia de quase todos os grupos de bivalves é muito confusa; 

existe uma enorme quantidade de espécies ainda por serem descritas, as demais 

(conhecidas) ainda carecem de uma melhor definição. O conhecimento sobre a 

anatomia é extremamente superficial e restrito a poucos representantes. Isso 

acontece mesmo em grupos de grande interesse comercial, como por exemplo, 

as ostras.  

Neste trabalho serão analisadas as ostras brasileiras, (C. rhizophorae, C. 

brasiliana) comparando com as espécies exóticas, C. gigas introduzida para 

cultivo, e C. vriginica.  

 

1.1 Histórico 

 

A superfamília Ostreoidea Rafinesque, 1815 reúne bivalves marinhos e 

de águas salobras, adaptados à vida epifaunal séssil. O grupo é constituído por 

mais de 100 espécies, tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo ao longo 

das praias de todos os continentes (exceto Antártida) e ilhas oceânicas (Gunter, 

1950, Boss, 1982). Predominam nas águas mais quentes entre os trópicos. 

Quanto à distribuição batimétrica, ocorrem desde o mais alto nível das marés 

até 50-60 metros de profundidade (Rios, 1994, 2009). 

A tolerância e resistência à variações das condições ambientais 

permitiram aos Ostreoidea a colonização de diferentes habitats marinhos como 

os de regiões costeiras com águas limpas e de alta salinidade, os de estuário 

cujas águas transportam muito sedimento em suspensão e têm salinidade 

variável, geralmente baixa (Quayle, 1981). 

Estudos sobre outras espécies de Ostreoidea (inclui as famílias Ostreidae 

e Gryphaeidae) de interesse comercial do Oceano Pacífico revelaram que uma 

análise mais detalhada de morfologia normalmente resulta em separação em 

nível específico de supostas variações conquiliológicas (Li, 1989).  



  

Os principais estudiosos de ostras, como, Ranson (1943), Gunter (1950, 

1951), Korringa (1952), Galtosff (1964), Yonge (1966), Quayle (1981) entre outros, 

exibem uma composição da superfamília Ostreoidea, sendo constituída por 

uma única família, Ostreidae, com três gêneros básicos, Ostrea Linné 1758, 

Crassostrea Sacco, 1897 e Pycynodonte Fischer de Waldheim, 1835, reunindo 

todas as ostras viventes, inclusive as classificadas como Gryphaeidae por 

Stenzel (1971) e Harry (1985). 

Harry (1985) classifica as ostras em uma superfamília (Ostreoidea), duas 

famílias (Gryphaeidae e Ostreidae), quatro subfamílias (Pycnodonteinae, 

Lophinae, Ostreinae e Crassostreinae), 10 novas tribos, 24 gêneros e subgêneros, 

sendo 12 gêneros novos.  

Os representantes da família Ostreidae são bivalves marinhos que vivem 

aderidos a substratos consolidados, geralmente rochas, aderindo sua valva 

esquerda e amoldando-a de acordo com a superfície aderida. São incluídos 

nessa família no Brasil os gêneros Ostrea Linné, 1758, Crassostrea Sacco 1897 e 

Lopha Röding 1798 (Rios, 1994, Rios, 2009). 

O gênero Crassostrea inclui as ostras comercialmente importantes 

(Abbott, 1974). A valva esquerda apresenta uma marca de aderência devido à 

fixação sobre uma raiz de mangue (Sowerby, 1871) ou sobre o costão rochoso 

em mar aberto. Os representantes deste gênero não apresentam a série de 

dentículos internos próximos à borda da concha, característica de Ostrea, sendo 

esta, então, totalmente lisa.  

No Brasil, os representantes de Crassostrea são conhecidos popularmente 

como ostras de mangue, formam bancos na zona entre marés e no infralitoral, 

tanto em substratos rochosos quanto nas raízes de Rhizophora mangle Linné, 

1753 (Absher, 1989). Crassostrea rhizophorae, tem sido a única espécie válida a 

ocorrer no Brasil, distribuindo-se desde o sul do Caribe até Uruguai (Rios, 1994, 

2009). 

 De forma geral, o gênero Crassostrea tem sido atribuído às espécies com 

a valva direita menor e plana, a valva esquerda mais côncava e aderida ao 



  

substrato. O resílio é estriado longitudinalmente. O exterior é geralmente cinza 

claro a branco, amarronzado e ou púrpura. O interior é branco, com a cicatriz 

do músculo adutor roxa próxima ao centro, podendo estar pigmentada ou não. 

O ligamento é externo. O gênero apresenta indivíduos dióicos, sem dimorfismo 

sexual, produzindo de 30 a 50 milhões de ovos por desova. (Boss, 1982) 

Crassostrea rhizophorae foi descrita por Guilding (1828) como uma espécie 

aderida exclusivamente a Rhizophorae mangle, tendo como localidade tipo as 

lagoas de Carriacou, uma ilha próxima à Grenada, Caribe. (Guilding, 1828). 

Infelizmente o tipo é perdido, e deveria estar na coleção do Britsh Museum. 

Não há síntipos ou neótipos designados. Possivelmente, a representação gráfica 

de Reeve (1871) representa o tipo de C. rhizophorae. 

Crassostrea brasiliana descrita por Lamarck (1819) tem como localidade 

tipo a costa do Brasil, sem especificar a localidade. Os síntipos estão 

depositados no Musée National d`Historie Naturelle de Paris. 

Para o gênero Crassostrea, o atual número de espécies nativas que 

ocorrem na costa da América do Sul é ainda assunto polêmico (Absher, 1989). 

Alguns autores (e.g., Wakamatsu, 1973, Absher, 1989, Nascimento, 1991) têm 

usado o binômio Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819) para espécimes de zonas 

sub-litorâneas de costões rochosos; estas são principalmente distinguidas por 

seu maior tamanho. Por outro lado, o tamanho não é considerado um bom 

parâmetro taxonômico por vários autores (McLean, 1941; Abbott, 1974), já que o 

tamanho pode ser influenciado por fatores de desenvolvimento, ambientais, de 

alimentação, etc. Entretanto, C. brasiliana é geralmente menor, ocorre no Caribe, 

assim como entre as raízes de manguezais no Brasil (Lamy, 1929).  

Analisando mais a fundo a taxonomia publicada das espécies citadas 

para o nosso litoral e que apresentam afinidades entre si dentro do gênero 

Crassostrea, as maiores confusões taxonômicas ocorrem em relação à C. 

rhizophorae, C. brasiliana e C. virginica (Gmelin, 1791), consideradas por muitos 

autores espécies válidas (e.g., Gunter 1950, 1951) e por outros, sinônimos (e.g., 

Weisbord 1964; Rios, 1994 e 2009).  



  

Singarajah (1980) ao descrever uma nova espécie, C. parahibanensis, diz 

ter encontrado “pelo menos três espécies muito distintas do gênero Crassostrea”, 

onde se inclui a espécie nova descrita, assim como C. brasiliana e uma espécie 

desconhecida, denominada C. sp.. Aquele autor acredita que C. rhizophorae e C. 

arborea (Chemnitz, 1785) são sinônimas de C. brasiliana.  

Para Rios (1994, 2009) C. rhizophorae constitui a única espécie no Brasil, e 

C. brasiliana (Lamarck, 1819), C. arborea (Chemnitz, 1785), C. rhizophora praia 

(Ihering, 1907) e C. parahibanesis (Singarajah, 1980), são sinonímias. 

Weisbord (1964) e Abbott (1974) consideram Crassostrea brasiliana, C. 

virginica e C. rhizophorae como sinônimas. Mas para outros autores como 

McLean (1941), Parodiz (1948), Mattox (1949), Gunter (1950, 1951), Popovici & 

Angelescu (1954), Ranson (1943, 1967), Warmke & Abbott (1962), Yonge (1966), 

Coomans (1969), Quayle (1981), Morton (1983), Rodriguez & Garcia-Cubas 

(1986), apregoam que C. rhizophorae e C. virginica são espécies distintas e 

válidas, mas divergem na opinião apenas sobre a distribuição geográfica de 

ambas. McLean (1941), Mattox (1949) e Galtsoff (1964) consideraram C. 

rhizophorae e C. virginica espécies distintas, e reconhecem que ambas apresentam 

características conquiliológicas diferentes, principalmente em relação ao 

tamanho da concha, sendo ainda mais espessa e com altura máxima de 400 mm 

em C. virginica e raramente tendo 100 mm de altura em C. rhizophorae (Timothy 

et. al., 1988). C. brasiliana por sua vez é reconhecida como espécie válida 

ocorrendo no litoral brasileiro por Parodiz (1948), Ranson (1967), Quayle (1981) 

e Mesquita (1993). 

Ranson (1943), Korringa (1952), Popovici & Angeslescu (1954), Galtsoff 

(1954), Loosanoff (1966) e Yonge (1966) contribuíram com trabalhos completos 

sobre a biologia e cultivo das espécies de Ostreidae de valor comercial. Os 

estudos anatômicos e anatomo-funcionais só tiveram início no começo do 

século XIX, como Nelson (1938), Shaw& Battle (1957), Galtsoff (1964), Yonge 

(1966). 



  

Muitos trabalhos analisaram anatomicamente as ostras, focando apenas 

em estruturas específicas e não a espécie como um todo. Ridewood (1903) se 

deteve na análise da estrutura e organização das brânquias de Ostrea edulis 

Linné, 1758; Kellogg (1915) verificou as correntes ciliares sobre as brânquias, 

palpo e manto de Ostrea virginica (Crassostrea virginica), Gmelin, 1791, e Ostrea 

lurida Carpenter, 1864; Shaw& Battle, (1957) descreveram a região do saco do 

estilete e intestino de C. virginica.  

Yonge (1926) realizou um dos primeiros estudos mais abrangentes de 

anatomia geral e funcional de um ostreídeo, ao analisar O. edulis, com ênfase na 

fisiologia da digestão dos indivíduos desta espécie. 

Atikins (1937a e 1937b) registrou os tipos de cílios e respectivos 

mecanismos ciliares de O. edulis, C. virginica e C. angulata (Lamarck, 1819). 

Graham (1949) desenvolveu o estudo sobre a anatomia interna do 

estômago dos moluscos e revisou a configuração desse órgão em O. edulis, com 

detalhes superiores vistos no trabalho de Yonge (1926). 

Os conhecimentos sobre anatomia e funcionamento do estômago dos 

ostreídeos são restritos aos estudos de Shaw & Battle, 1957 com O. chilensis 

Philippi, 1845, de Yonge (1926), Graham (1949), Purchon (1957) e Reid (1965) 

com O. edulis; de Purchon (1957) com C. parasitica (Simpsom, 1889); e de Shaw & 

Battle (1957) e Galtsoff (1964) com C. virginica. 

Shaw & Battle (1957), Nelson (1960), Reid (1965) e Yonge (1966) 

abordaram ainda outros detalhes da morfologia e fisiologia do trato digestivo, 

mecanismos ciliares e estrutura e funcionamento do estômago, 

respectivamente, contribuindo para o conhecimento da anatomia dos 

ostreídeos. 

O estudo mais abrangente sobre uma única espécie de ostreídeo refere-se 

ao de Galtsoff (1964) que abordou a taxonomia, o estudo detalhado da 

morfologia e estrutura da concha, funcionamento e fisiologia de praticamente 

todos os órgãos e estruturas do corpo, a reprodução e o comportamento 



  

reprodutivo, a embriologia, desenvolvimento larval, fatores abióticos e bióticos 

que afetam as populações de C. virginica. 

Recentemente, diferenças em relação ao crescimento e à morfologia 

larval têm sido descritas entre C. rhizophorae e C. brasiliana, indicando que 

certamente são entidades biológicas distintas (Absher, 1989). 

Christo & Absher (2008) desenvolveram um estudo de desenvolvimento 

larval em laboratório entre as espécies C. rhizophorae e C. brasiliana, nativas e, C. 

gigas da costa do Paraná, diferenciando as espécies pelo tamanho das larvas e 

caracterizando o tempo de desenvolvimento. 

Brock (1990) aplicou técnicas de imuno-eletroforese para distanciar e 

diferenciar o gênero Ostrea, de Crassostrea e Saccostrea, e concluiu a proposta de 

Orton (1928) e Walne (1964) na separação dos gêneros Ostrea e Crassostrea e 

ainda na separação de Crassostrea de Stenzel (1971) dos gêneros Crassostrea e 

Saccostrea. 

Hedgecock & Okazaki (1984) analisaram a diversidade genética de oito 

populações americanas (América Central) de C. virginica, C. rhizophorae e C. 

corteziensis (Hertlein, 1951) através de técnicas eletroforéticas de enzimas.  

Técnicas eletroforéticas de isoenzimas foram aplicadas por Absher (1989) 

com o propósito de encontrar parâmetros que permitissem identificar níveis de 

similaridade ou de distanciamento gênico entre as populações de ostras 

encontradas no infralitoral e de região entre marés no litoral sudeste Brasil.  

Nascimento (1991) publicou a ocorrência das duas espécies, C. 

rhizophorae e C. brasiliana para a América do Sul e Central, comparando as 

características morfológicas, de desenvolvimento e reprodução.  

Mesquita (1993) fundamentou-se na opinião de Métivier (Museu de 

História Natural de Paris), publicada por Santos (1978) e Fornasaro (1981), que 

os ostreídeos da região entre marés de manguezais, em particular da região de 

Cananéia, e ainda pelos resultados obtidos por Absher (1989) para as 

populações de ostras do norte do Paraná, são identificados como pertencentes à 

espécie C. rhizophorae. 



  

Os estudos moleculares certamente trarão um grande avanço para o 

conhecimento geral dos bivalves e moluscos em geral, mas a realização de 

estudos morfológicos e anatômicos é também extremamente importante, 

visando a obtenção de caracteres que revelem as diferenças e similaridades 

entre as espécies. Atualmente a maioria dos trabalhos de sistemática em 

bivalves é feito com base molecular, e pode apresentar algumas características 

elucidativas principalmente sobre os ostreídeos. 

Os primeiros estudos genéticos com ostras foram feitos a partir da 

identificação do número de cromossomos em O. lurida (2n=20) em 1931 por 

W.R. Coe. 

Ahmed & Sparks (1967) determinaram a diferenciação da citologia 

cromossômica de Crassostrea e Ostrea. Mais tarde Ahmed (1975) realizou o 

primeiro estudo comparativo entre varias espécies de ostras. 

Thiriot-Quiévreux (1984a e 1984b) utilizaram a citogenética aplicada 

entre C. gigas e C. angulata, padronizando a metodologia para a cariotipagem de 

mitilídeos e ostreídeos. 

Marquez (1992) realizou a comparação entre os cariótipos de C. virginica 

e C. rhizophorae, determinando o número de cromossomos metacêntricos e 

submetacêntricos (6m e 4 sbm; 8m e 2 sbm respectivamente). Guevara et. al. 

(1996) comparou os cariótipos de C. virginica, C. rhizophorae e C. corteziensis. 

Leitão et. al. (1999) comparou os cariótipos das ostras em forma de taça, 

incluindo C. angulata, C. sikamea (Amemiya, 1928), C. ariakensis (Fujita, 1913) e C. 

gasar (C. brasiliana), além de C. virginica. 

Alves & Magalhães (2004) compararam os cariótipos de C. rhizophorae, 

C.virginica e C. brasiliana da região de Florianópolis. 

 A primeira menção de C. gasar (Dautzenberg, 1891) para o Brasil foi feita 

por Lapégue et. al. (2002). No entanto, o trabalho questiona se C. gasar e C. 

brasiliana são a mesma espécie. 



  

Varela et. al. (2007) desenvolveu uma filogenia molecular das ostras de 

mangue do Brasil. Inclui em sua análise a suposta espécie C. gasar e a espécie C. 

rhizophorae consideradas nativas.  

Alguns estudos mostram que o desenvolvimento larval, sobrevivência 

(Lemos et. al., 1994) e incrustação (Sandison, 1966; Nascimento, 1991; Marques-

Silva et. al., 2006) em Crassostrea são associados a altas salinidades (27-37‰).  

Embora exista um grande corpo de literatura geral sobre a  

ecologia, sistemática e cultura de ostras, está faltando uma avaliação da  

diversidade, distribuição e estado de conservação das ostras nativas espécie na 

costa sul-americana está faltando (Carranza et. al., 2008). 

Alguns autores estipulam que espécies crípticas podem ter divergências 

evolutivas recentes, separadas (em significativa parcela dos casos) unicamente 

por dados moleculares, ocorrem por simpatria e em geral são reprodutivamente 

isoladas (Bickford et. al., 2007) 

 

1.2 Cultivo  

 

O cultivo de moluscos é uma atividade produtiva conhecida no mundo 

ocidental desde a época do domínio do Império Romano. No Brasil essa é uma 

atividade com registros desde 1934, tendo sua comercialização fortemente 

difundida a partir de 1971 nas regiões Sudeste e Sul (Cooperostra, 2009).  

O cultivo de moluscos representa uma grande parte da produção 

mundial de produtos marinhos, especialmente por ofertar baixos custos para 

sua instalação, material de fácil obtenção, facilidade na captação de sementes, 

manuseio e ao mesmo tempo um alto índice de rentabilidade, o que seria uma 

alternativa para a pesca artesanal ou mesmo para manutenção e reposição dos 

estoques naturais. Com o mercado em expansão, a atividade tem grande 

perspectiva de consolidação e ampliação para uma escala industrial. 

A aqüicultura é uma atividade que tem apresentado um rápido 

desenvolvimento no Brasil e no mundo. Os resultados obtidos nos últimos anos 



  

superam inclusive as atividades agropecuárias tradicionais como a 

bovinocultura, suinocultura e a avicultura. O potencial do Brasil para o 

desenvolvimento da aqüicultura é imenso, constituído por 8.400 km de costa 

marítima, 5.500.000 hectares de reservatórios de águas doces, aproximadamente 

12% da água doce disponível no planeta, clima extremamente favorável para o 

crescimento dos organismos cultivados, terras disponíveis e ainda 

relativamente baratas na maior parte do país, mão-de-obra abundante e 

crescente demanda por pescado no mercado interno (FAO, 2003). 

Nos últimos cinco anos a aqüicultura brasileira vem apresentando taxas 

de crescimento anuais médias superiores a 22%. A ostreicultura chegou a 

ampliar suas produções em mais de 50% de 2000 para 2001. Das 150.000 

toneladas produzidas no país em 2000, 2.000 toneladas foram de ostras das 

espécies C. gigas e C. rhizophorae. A aqüicultura é uma importante fonte 

produtora de proteína animal em várias regiões do mundo. A malacocultura 

(ostras, mexilhões e vieiras) teve uma produção anual estimada em 10,5 milhões 

de toneladas (FAO, 2003). Na América do Sul, o Brasil ocupa o segundo lugar 

na produção com 210.000 toneladas, superado apenas pelo Chile com 631.600 

toneladas. No litoral brasileiro, o estado de Santa Catarina é responsável por 

90% da produção nacional de moluscos. C. gigas, conhecida como ostra 

japonesa, tem um rápido crescimento, mas requer temperaturas mais baixas, 

máximo 28° C e melhor abaixo de 24° C, é indicada para o Sul do Brasil. Não é 

indicada para regiões estuarinas de mangue. Não se reproduz no ambiente, só 

em laboratório. C. rhizophorae, ostra nativa do Brasil possui uma distribuição ao 

longo de todo litoral e predominantemente no Norte e Nordeste em regiões de 

mangue. (I. Pesca, 2009). 

A exploração da ostra do mangue nativa é realizada com finalidade 

comercial há cerca de 30 anos no município de Cananéia, estado de São Paulo, 

sendo um dos principais recursos naturais explorados pelas comunidades 

tradicionais da região. Na década de 1970, a produção média mensal na região 

era de cerca de 35.000 dúzias de ostras, ao passo que, mais recentemente, a 



  

produção gira em torno de 76.220 dúzias (dados de 97/98). Esta variação 

superior a 100% pode ser explicada pelo aumento da demanda pelo produto 

nos principais mercados consumidores, pelo baixo retorno financeiro aos 

coletores e pelo aumento da exploração em épocas de crise de emprego. 

(Cooperostra, 2009)  

Nas últimas décadas os estudos sobre a biologia e a ecologia das ostras 

têm se intensificado com o objetivo de desenvolver técnicas de cultivo 

adequadas a cada região. Os estudos sobre os aspectos reprodutivos, como: 

maturação gonadal e desenvolvimento larval são importantes entre organismos 

de interesse econômico. Em espécies que habitam regiões de latitudes altas, 

onde as estações do ano são relativamente definidas, os organismos tendem a 

apresentar picos de eliminação de gametas nos períodos de temperatura 

elevada. Neste aspecto, a temperatura pode ser considerada um fator exógeno 

importante no controle da reprodução, especialmente em invertebrados 

marinhos, pois está associada a uma série de eventos que influencia o ciclo 

gametogênico. Porém, a regulação exógena da gametogênese não está restrita a 

um único fator. A salinidade, especialmente em ambiente estuarino, onde 

existem variações importantes, e a composição qualitativa e quantitativa do 

alimento também podem contribuir na regulação dos processos reprodutivos 

(Wakamatsu, 1973). 

Segundo Wakamatsu (1973), a ostra é considerada um organismo com 

alto valor nutritivo devido ao teor de minerais (fósforo, cálcio, ferro e iodo), 

glicogênio, vitaminas (A, B1, B2, C e D) e proteínas. 

No verão durante o período de reprodução, é possível perceber um 

aspecto visivelmente leitoso em todo interior da ostra. A natureza da ostra é 

capaz de compensar as perdas naturais, gerando a partir de uma única matriz 

um número elevado de larvas, algo entre 500.000 a 1.500.000 de larvas (Pereira, 

et. al., 2001)  

As sementes podem ser obtidas diretamente do ambiente utilizando 

coletores artificiais, como telhas ou garrafas PET. Estes artefatos são banhados 



  

em uma solução de cal, gesso e areia fina, para que as sementes possam fixar-se 

e serem facilmente retiradas. É muito importante se atentar para o período da 

desova, que geralmente ocorre na primavera. As sementes de ostras nativas às 

vezes atrofiam e não crescem (Cooperostra, 2009). 

O ciclo da ostra se inicia na semente, uma larva minúscula de 1 a 2/10 de 

milímetros, proveniente naturalmente da ostra matriz. A duração do período 

larval na natureza é determinada principalmente pela temperatura da água e 

também pela disponibilidade de alimento. Porém, fatores como salinidade e 

turbidez podem inibir o crescimento, causar mortalidade das larvas, retardar o 

crescimento ou interferir na dispersão das mesmas na natureza (Pereira et. al., 

2001).  

A salinidade do mar, a natureza do fundo dos manguezais, as variedades 

dos plânctons que fornecem o sabor particular da ostra que a diferencia em 

cada região. As ostras criadas nas águas mistas e puras têm um sabor suave e 

levemente doce, destacando uma posição favorável para uso na gastronomia. A 

comparação se dá com o produto da ostreicultura proveniente dos estados do 

Sul do Brasil, onde a criação ocorre em mar aberto de elevada salinidade, uma 

condição ambiental que lhes confere um gosto mais acentuado (Cooperostra, 

2009). 

A legislação permite somente a coleta de moluscos maiores de 5cm e 

menores de 10cm; entre os meses de novembro e fevereiro, período de pico da 

reprodução, a extração é proibida (I. Pesca, 2009). 

O crescente interesse comercial pela criação de moluscos, especialmente 

pelas ostras, tem motivado os governos, instituições de pesquisa e a iniciativa 

privada a estabelecerem programas e projetos de fomento, com pesquisas e 

créditos bancários para o desenvolvimento e apoio à sua produção e 

comercialização. Um importante aspecto da ostreicultura está relacionado à 

qualidade sanitária ou microbiológica do produto. Geralmente negligenciada, a 

qualidade sanitária das ostras é fundamental para o desenvolvimento do 

cultivo destes organismos aquáticos, enquanto atividade econômica comercial 



  

competitiva. As ostras possuem uma grande capacidade de filtração (acima de 

400 litros/dia), fazendo com que tenham um rápido crescimento. Ao mesmo 

tempo este eficiente mecanismo de filtração permite o acúmulo de uma grande 

quantidade de microorganismos e, consequentemente, o armazenamento de 

uma flora bacteriana rica, podendo agir como portadoras passivas de agentes 

patogênicos ao homem quando mantidas em águas poluídas por dejetos 

humanos, razão pela qual são usadas como bioindicadores (Cooperostra, 2009).  

No ambiente aquático o estuário é uma área de transição entre a água 

doce e o habitat marinho. É um ecossistema propício a sofrer a ação de resíduos 

provenientes de esgotos domésticos e industriais. Nestes ambientes, as bactérias 

podem ser encontradas tanto na coluna de água como no sedimento, e seu 

número pode ser bastante elevado devido à alta quantidade de matéria 

orgânica existente. Em regiões litorâneas, devido à grande pressão antrópica 

causada pelo crescente processo de ocupação e, consequentemente, pela grande 

quantidade de esgotos lançados de forma direta ou indireta no mar, há a 

necessidade de monitorar a qualidade das águas destinadas ao cultivo 

(Fornasaro, 1981). 

Atualmente, em muitos países existem normas próprias criadas para 

uma melhor comercialização de moluscos baseadas em análises 

microbiológicas, tanto da água de cultivo, quanto da carne destes organismos. 

No Chile e no Brasil a legislação se baseia em padrões resultantes apenas de 

análises da água (I. Pesca, 2009). A maioria dos padrões normativos quantifica 

os coliformes por serem indicadores importantes de contaminação fecal.  

A importância dos recursos pesqueiros como alimento para a população 

e a do setor da maricultura como gerador de renda assumem importante 

dimensão social, pois garantem o sustento de muitas regiões brasileiras. Da 

mesma forma em que cresce a produção, o consumo destes produtos tem 

crescido no Brasil e em muitos países em desenvolvimento. Paralelo ao 

aumento da produção, as exigências do consumidor por qualidade, em especial 

pela segurança alimentar são maiores. O desenvolvimento por meio do cultivo 



  

de ostras se mostra como uma prática viável para reduzir a pressão sobre os 

estuários da coleta desordenada das mesmas, contribuindo assim para a 

preservação deste ecossistema e, também, gerando uma renda complementar 

para as comunidades que possuem áreas propícias para tal fim.  

 

1.3 Objetivos 

 

Pelo dito acima, parte-se do ponto que uma sistemática mais acurada das 

ostras é difícil por contado xenomorfismo pós-larval, ou seja, os padrões de 

crescimento, a falta de conhecimento das características anatômicas e a 

translocação de espécies dificultam as análises mais profundas sobre as ostras 

de todo o mundo. (Yamaguchi, 1994; Carlton e Mann, 1996; Kirkendale et. al., 

2004). É importante enfatizar que o presente estudo tem relevância além da 

taxonomia, pois, por ser C. rhizophorae uma espécie de grande interesse 

comercial, o fato dos indivíduos costeiros e de mangue serem ou não a mesma 

espécie é muito importante. Por exemplo, as sementes para cultivo são 

normalmente retiradas de mangue e, no caso de ser a mesma espécie, as 

sementes poderiam facilmente ser extraídas de costões para o mesmo fim.  

Também é bom frizar, como demonstra o histórico acima, que um  

estudo de anatomia detalhada comparando amostras de Crassostrea de mar 

aberto e de manguezal nunca foi realizado, e é possível que revele diferenças 

anatômicas suficientes para separação específica, em relação aos estudos já 

realizados com a ostra originária do mangue. É justamente este o cenário deste 

estudo. 

Por isso, os objetivos do presente estudo são: 

1) Realizar um estudo morfo-anatômico detalhado comparativo entre as 

espécies do gênero Crassostrea que vivem na costa brasileira; com a 

adição de amostras da espécie-tipo do gênero, C. virginica. 

2) Investigar e evidenciar caracteres morfo-anatômicos capazes de 

serem utilizados para identificar essas espécies. 



  

3) Revisar a taxonomia e sistemática do gênero Crassostrea na costa 

brasileira. 

4) Analisar criticamente os dados sobre o gênero Crassostrea na costa 

brasileira ora publicados. 

5) Realizar inferências ambientais e geográficas sobre as espécies 

brasileiras com vistas a apoiar atividades complementares, como o 

cultivo. 

 



  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

Uma lista completa do material examinado de cada espécie é 

apresentada no final de cada descrição. Boa parte do material já constava na 

coleção de moluscos do MZUSP. Adicionalmente, foram realizadas coletas de 

campo, visando à obtenção de material fresco para melhor visualização da 

borda e cavidade do manto, assim como para análises do material in vivo.   

As coletas foram realizadas em costões rochosos do litoral, 

principalmente na costa sudeste, na região de Cananéia (grande pólo paulista 

de produção de ostras) – ESEC Tupiniquins, Peruíbe – Estação Ecológica Juréia-

Itatins, Ilhabela, Paraty-RJ, além de exemplares provenientes do nordeste 

(Natal, Recife, Fortaleza, Pará). 

Foram adquiridos exemplares de cultivo da região de Cananéia 

(Cooperostra), e de Florianópolis, identificadas como C. gigas reforçando a 

comparação com as espécies naturais. 

 



  

2.2 Métodos 

 

Para a coleta de campo foi utilizado o método de extração simples de 

exemplares provenientes de costões rochosos, de manguezais e de 

desembocadura de rios. Foi utilizada uma espátula, chave de fenda ou canivete, 

extraindo totalmente a valva esquerda do substrato.  

Foram coletados exemplares ocorrentes em zonas intermediárias, entre 

estuário e mar aberto, visando uma análise comparativa. Tal análise leva em 

conta o grau de diferenças e semelhanças morfo-anatômicas entre as estruturas.  

O material coletado foi processado e fixado em álcool 70% e depositado 

na coleção malacológica do MZSP. Para a identificação e estudo do material foi 

utilizada Lupa estereoscópica Zeiss, modelo Stemi SV 11 ou SV 6 com câmara 

clara.  

Para a representação gráfica dos exemplares inteiros, que apresentam 

grandes proporções, foi utilizada uma câmara clara apropriada sem a 

necessidade da lupa. 

O material foi dissecado em uma cuba, imerso em fixador, utilizando 

técnicas tradicionais (Simone, 1997).  

Primeiramente foi retirada a valva direita (superior), expondo o lobo do 

manto respectivo, os feixes musculares, o músculo adutor e em alguns casos, os 

a maioria dos órgãos do manto pode ser vista por transparência. Após a 

retirada completa do animal da concha, o lobo do manto é cortado, da base dos 

palpos até a junção pálio-branquial, onde se fixa a linha de dorsal das 

brânquias, na região do capuz, e junto à massa gonadal, expondo as estruturas 

como, por exemplo, brânquias, palpos, pericárdio e gônadas. 

Após a exposição dos órgãos, o lobo do manto retirado foi cortado 

longitudinalmente, para verificação do padrão das papilas da borda do manto. 

Também foi observada a posição, tamanho, espessura e textura do coração 

acessório localizado na câmara clocacal.  



  

Nos órgãos da cavidade do manto, foi observado o padrão das lamelas e 

feixes, tamanho, espessura e proporção das brânquias e palpos, através de 

cortes horizontais dos feixes. Posteriormente, o estômago foi aberto por um 

corte longitudinal expondo toda a área de seleção da porção oral até aboral. 

Detalhes de todos os sistemas e órgãos foram investigados. Os desenhos 

foram obtidos com o auxílio de uma câmara clara, inicialmente a lápis e depois 

passados a limpo com nanquim e papel vegetal.  

Alguns exemplares foram mantidos vivos por alguns dias para provas 

funcionais. Foram acondicionados em caixas de isopor com água do mar, 

mantendo a temperatura ambiente. A dissecação dos exemplares vivos foi feita 

o mais rápido possível, geralmente logo após a coleta, não ultrapassando dois 

dias, garantindo o bom estado dos órgãos e funções durante a análise. 

Em C. rhizophorae, C. brasiliana e C. gigas foi realizada a dissecção in vivo 

com os animais mantidos em aquário aerado contendo água do local de coleta. 

Os animais tiveram uma de suas valvas removidas, com respectivo lobo do 

manto. Suas funções, como batimentos cardíacos, padrões de contração das 

pregas dos palpos foram observadas e filmadas (publicados no Youtube). O 

estudo das correntes ciliares foi realizado com a colocação de pó de grafite 

sobre as brânquias, manto e palpos. A seguir o exemplar foi completamente 

extraído de sua concha, e seu estômago foi aberto longitudinalmente. Em 

alguns exemplares foram feitas injeções de silicone para a obtenção de moldes 

do estômago. 

Todos os exemplares dissecados foram medidos (altura X largura), e 

classificados de acordo com o critério de Harry (1985) (Analisou C. virginica e C. 

gigas), que considera espécimes pequenos com altura máxima de 30 mm, 

médios com altura entre 30 - 70 mm e grandes com altura superior a 70 mm.  

Após cada estrutura ou órgão ter sido estudado e desenhado, estes foram 

comparados com os dados contidos na literatura pertinente, na busca de 

padrões de semelhanças e diferenças.  



  

O estômago das espécies estudadas foi analisado segundo os critérios 

Yonge (1926), Graham (1949) e Reid (1965) para O. edulis, Purchon (1957) para 

C. parasitica. 

 

Índice de Siglas 

 

ah coração acessório 

ai impressão músculo adutor 

al área lisa dos palpos 

am músculo adutor 

an ânus 

at artéria 

au aurícula 

ba artéria branquial 

bf filamento branquial 

bv veia branquial 

cc calha central 

cl câmara cloacal 

cp capuz 

cs estilete cristalino 

dh capuz dorsal 

dl lábio dorsal 

dm demibrânquias 

dp dobra do palpo 

e1/e2/e3 depressões onde se abrem os ductos dos divertículos digestivos. 

ep prega externa 

fc ceco de seleção 

fo dobra espessa da parede do estômago 

gi brânquias 



  

go gônadas 

gs escudo gástrico 

he coração 

ig1/ig2 trechos do sulco intestinal 

in intestino 

ip prega interna 

ll ligamento lamelar 

ld lobo direito 

le lobo esquerdo 

lp bolsa esquerda 

lv valva esquerda 

ma manto 

mb feixes musculares 

me borda do manto 

mg abertura do intestino 

mo boca 

mp prega média 

oe esôfago 

ok abertura renal 

pa palpos 

pb junção pálio-branquial 

pe pericárdio 

pi papilas da prega interna 

pl papilas 

pm papilas da prega média 

pp processo pilórico 

qi impressão músculo de Quenstedt 

qm músculo de Quenstedt 

re resilífero 



  

rs resílio 

rt reto 

rv valva direita 

sa2 área de seleção 

sh concha 

ss abertura do saco do estilete 

st estômago 

tm tiflossole menor 

ty tiflossole maior 

um umbo 

ve ventrículo 

vg gânglio visceral 

vl lábio ventral 

vv válvula 

 



  

3. SISTEMÁTICA 

 

Crassostrea rhizophorae (Güilding, 1828) 

Anexo I - Figs. 1 - 21 

 

Ostrea (Crassostrea) arborea Chemnitz, 1785:  (pl. 74, fig. 681). 

Ostrea rhizophorae Guilding, 1828: 541-542; Reeve, 1871 (pl. i); Dall, 1889: 687 (pl. 

4); Lamy, 1929: 95-99; McLean, 1941: 5 (fig. 5-7); Mattox, 1949: 339-356 

Ostrea parasitica: Simpson, 1887-1889: 92 (non Gmelin, 1791). 

Ostrea (Crassostrea) parasitica praia Ihering, 1907: 426  

Crassostrea rhizophorae: MacLean, 1941: 9 (pl.1, fig.5-7); Mattox, 1949: 340-355; 

Gunter, 1950: 446; Warmke & Abbott, 1961: 173; Rios, 1994: 245 (pl.85, fig. 1202); 

2009: 500-501; Abbott, 1974: 456 (fig. 5273); Stenzel, 1971: 1045; Ahmed, 1975: 

357-397 (fig.7); Oliveira et. al., 1981: 425; Singarajah, 1980: 833-847; Buroker, 

1984: 550-557; Hedgecock & Okazaki, 1984: 535-545; Angell, 1986: 1-37; 

Nascimento, 1991: 125-128; Márquez, 1992: 51-55; Littlewood, 1994: 221-229; 

Abbott & Dance 2000: 318 (fig. 5); Ignacio et. al., 2000: 987-991; Làpegue et. al., 

2002: 232-242; Pereira et. al., 2003:19-28; Wang et. al., 2004: 46-54; Vaisman et. 

al., 2005: 582-288; Alvarenga, 2006: 163-169; Christo, 2006: 1-146; Varela et. al., 

2006: 1-6; Pie et. al., 2006: 1598-1600; Christo & Absher, 2007: 71-77; Carranza et. 

al., 2008: 1-12; Erse & Bernardes, 2008: 57-93; Guimarães et. al., 2008: 118-122; 

Mikkelsen & Bieler, 2008: 112 -113 (fig. 1). 

Crassostrea parahibanensis Singarajah, 1980: 5 (fig.2-3)  

Crassostrea parahibensis: Rios, 1994: 245(err). 

Crassotrea rhizophora praia: Rios, 1994: 245. 

 



  

CONCHA  

Figs. 1 - 5 

 

Com grande variabilidade na forma, de ovóide até em taça, no tamanho 

(tanto altura quanto espessura), com até 120 mm de comprimento. Coloração 

varia de branco, amarelado, marrom a púrpura. 

Perióstraco extremamente delgado, resistente e escuro. Camada 

prismática mediana bem desenvolvida na valva direita. Endóstraco calcítico 

interno, que constitui a maior parte do espessamento da concha. Hipóstraco, 

muito delgado constituído de aragonita presente apenas no local de inserção do 

músculo adutor.  

Valva direita (superior) achatada ou arqueada, opercular e ligeiramente 

protuberante próximo à charneira para acomodar a porção visceral do corpo da 

ostra. 

Valva esquerda (inferior), fixada ao substrato, maior do que a direita e 

em forma de taça. Depressão interna profunda avançando sob o umbo da valva 

esquerda. 

Exterior formado por projeções da camada prismática formando lâminas 

foliáceas de número variável de dobras ou pregas, baixas e curtas, dispostas 

radialmente, pouco evidentes ou ausentes, dependendo das ações do meio. 

Coloração externa da concha altamente variável. Inclui um fundo branco 

ou amarelado, marrom ou púrpura (claro e opaco), mesclado com pigmentos 

diversos, formando manchas ou faixas irregulares por toda a altura da concha. 

Agentes erosivos naturais causam o desbotamento, especialmente em 

exemplares mais velhos. 

Charneira calcária maciça e abaulada, projetando-se da valva direita e de 

uma respectiva depressão rasa na esquerda. Ligamento do tipo alivincular, com 

porção central fibrosa (resílio) e duas expansões laterais (resilífero). 

Face interna das valvas lisa. Dentículos marginais ausentes na margem 

interna. O interior das valvas predominantemente branco, com pouco brilho ou 



  

apresentando um brilho opaco em alguns espécimes. Pigmentação púrpura 

presente próximo à margem, em regiões mais internas, ou ausente. 

Linha palial ausente. A impressão do músculo adutor localiza-se, em sua 

maioria, na região póstero-dorsal marcando o meio da altura da concha. Possui 

a forma de lua crescente a ovalada, com a concavidade voltada para a charneira. 

Ocupa cerca de ¼ da altura da concha. 

Cicatriz muscular pode ou não estar fortemente pigmentada por faixas 

púrpura, azul, marrom, ou uma combinação dessas. Cicatriz do músculo de 

Quenstedt oval, marcada por uma depressão rasa e incolor; localizada, em cada 

valva, próxima da margem interna ventral da área ligamentar, ocupando 1/8 

em relação ao tamanho da impressão do músculo adutor. 

  

 

SISTEMA DE MÚSCULOS  

 

Músculo Adutor  

(Fig. 6)  

 

Posição central, discretamente deslocado para a região dorsal. 

Constituído por duas porções distintas, uma porção dorsal, de contorno oval, 

translúcido e ocupando a metade e dois terços da porção total do órgão. A 

outra, porção ventral, em forma de crescente e de aspecto branco-leitoso opaco. 

Esta é muito resistente (quando removida a valva direita, parte dos feixes se 

rompem e ficam aderidos à valva retirada). 

 



  

Par de Músculos de Quenstedt  

(Fig. 6 e 7) 

 

Feixes de fibras musculares curtas que se fixam às valvas em uma 

posição próxima à margem ventral da área do ligamento ou sub-central a esta. 

As fibras atravessam o manto e dirigem-se para a base dos palpos labiais. 

A porção que se liga à valva é alargada, assumindo quase a forma de um 

leque, e segue afinando para o interior da massa visceral até a base dos palpos. 

 

PÉ E BISSO 

 

Ambos ausentes. 

 

MANTO  

(Figs. 6, 7, 8, 9, 17, 18 e 19)  

 

Lobos do manto conectados na região da charneira por um comprimento 

equivalente a metade do comprimento da valva. Na região antero-ventral forma 

uma concavidade mais aprofundada denominada capuz. Lobos apenas 

fundidos um com o outro por uma porção curta na extremidade posterior das 

brânquias, denominada junção palio-branquial. 

Câmara promial ou passagem promial é um prolongamento da câmara 

epibranquial direita, dirigida à margem posterior do corpo, para onde escoa a 

água filtrada no primeiro terço dorsal da brânquia direita. Limita-se da base das 

brânquias até a porção da massa visceral, possuindo 1/3 do tamanho da massa 

visceral.  

Ânus e reto localizados na região dorso-posterior do corpo, junto à face 

posterior do músculo adutor. A superfície interna dos dois lobos laterais do 

manto nessa região fixa-se à base das demibrânquias e reveste o músculo 

adutor, limitando outra passagem exalante, a passagem cloacal.  



  

Bordas do manto pigmentadas, espessas e musculares, com três pregas, 

de tamanhos iguais. Prega externa, sem papilas, pode ultrapassar a margem da 

concha quando o manto está bem estendido. Prega média com dois tipos 

distintos de papilas digitiformes: curtas, de pequeno diâmetro e longas, de base 

alargada. O arranjo dessas papilas não segue um padrão regular, entre cada 

duas longas ocorre de um até seis curtas. Ambos os tipos de papilas da prega 

mediana aumentam gradativamente em diâmetro e comprimento, da região 

ventral em direção à região dorsal. Pigmentadas em tons variáveis de marrom 

ou não. Prega interna larga projetada dentro da cavidade do manto. 

Dependendo do grau de contração dos músculos paliais, pode assumir 

diferentes ângulos em relação ao plano geral do manto e valvas, mais longos na 

região dorsal, pigmentados ou não. 

Músculos paliais formam feixes largos ao redor do músculo adutor ou 

não, fixados à massa visceral ou ao músculo adutor e se estendem em direção à 

margem livre do manto. Cada feixe se abre como um leque atingindo os leques 

adjacentes, terminando no interior das três pregas. 

Componentes do sistema circulatório são as artérias circum-paliais e os 

corações acessórios. Artérias paralelas à margem ventral, com inúmeras 

ramificações centrípetas que se juntam à medida que penetram para o interior 

do tecido, constituindo uma intensa rede. Vasos circum-paliais direito e 

esquerdo unem-se na junção pálio-branquial.  

Par de corações acessórios constituídos por três ramos de quase igual 

comprimento, partindo de um centro comum, formando um “Y”, cujo ramo 

basal inclina-se em direção ventro-posterior, até encontrar a junção pálio-

branquial. Ramo basal bifurca nas proximidades do músculo adutor, com ramo 

prolongando em direção ao reto e ânus e outro à câmara epibranquial. 

Cavidade do manto com duas subdivisões principais e interconectadas: 

uma relativa à massa visceral, contendo os órgãos e sistemas, e outra 

constituída pelas brânquias juntamente com o sistema manto/concha.  Câmara 

inalante é um espaço situado na metade anterior do animal se estendendo 



  

ventralmente, onde estão abrigados a boca, os palpos labiais e as brânquias. 

Câmara exalante extensa, e compreende as passagens cloacal e promial. 

 

Brânquias 

(Figs. 11, 12, 77) 

 

Constituídas de um par de demibrânquias lamelares de cada lado do 

corpo, de contorno triangular alongado, que se tornam mais estreitas à medida 

que contornam a face ventral do músculo adutor até se unirem aos lobos do 

manto na região da junção pálio-branquial. Extremidade antero-dorsal livre, 

ligeiramente arqueada, e entre as margens ventrais dos palpos labiais. 

Demibrânquia externa termina na região do palpo e o sulco alimentar 

marginal pode alcançar a base do palpo externo. Demibrânquia interna diminui 

gradativamente em altura e seu sulco marginal prolonga-se até alcançar a base 

do palpo interno. Margem livre da lamela ascendente da demibrânquia externa, 

de cada lado do animal, une-se por toda a extensão ao manto. Lamelas 

ascendente e descendente de cada demibrânquia delimitam internamente o 

espaço interlamelar, para onde flui a água filtrada através de cílios branquiais.  

Septos da junção interlamelar, perpendiculares ao eixo branquial, 

dividem esse espaço em uma série de ductos aqüíferos, que limitam a câmara 

epibranquial. 

Brânquias pregueadas transversalmente; cada prega terminando na 

margem livre das demibrânquias, onde a extremidade de seus filamentos 

unem-se para formar as paredes que delimitam o sulco alimentar marginal. 

Prega abrange vários filamentos, sendo que o número de filamentos não é 

constante dentre espécimes de tamanhos diferentes. Vaso sanguíneo na região 

basal do filamento principal. Cada septo de junção interlamelar (que divide o 

espaço interlamelar em dutos aqüíferos) é unido pela base o filamento principal 

da lamela descendente ao mesmo filamento na porção ascendente da 

demibrânquia.  



  

MASSA VISCERAL 

 

Ocupa cerca de ¼ do volume total do animal; na região ventral do 

ligamento até a superfície anterior do músculo adutor.  

Divertículos Digestivos, localizados na região anterior e dorsal aos 

palpos, ocupando cerca de ¼ da massa visceral. Gônadas foliculares de cor 

bege, ocupando cerca de metade da massa visceral que cobre os divertículos 

digestivos externamente. Estruturas renopericardiais ocupam cerca de ¼ da 

massa visceral, localizadas na região posterior ântero-ventral do músculo 

adutor.  

 

SISTEMAS CIRCULATÓRIO E EXCRETOR 

(Figs. 13, 80) 

 

 Pericárdio situado entre as glândulas viscerais e o músculo adutor. Dois 

canais reno-pericardiais abertos nos lados direito e esquerdo da parede ventro-

posterior do pericárdio fornecem comunicação direta com o sistema excretor.  

Coração localizado anteriormente ao músculo adutor, com três câmaras 

dispostas obliquamente no pericárdio, conectadas pela raiz da aorta de um lado 

e pelas veias ctenidiais no outro. Ventrículo maior e mais grosso que as duas 

aurículas; uma constrição entre o ventrículo e as aurículas marca a separação 

entre eles. Ventrículo piriforme com paredes formadas por feixes finos de fibras 

de músculo que atravessam a cavidade ventricular e dividem incompletamente 

em duas câmaras. Aurículas pigmentadas ou não, variando do creme-

amarelado ao castanho. Paredes das aurículas, mais finas e aparentemente mais 

leves que as do ventrículo, formada uma estrutura trabecular.  

Fibras do músculo cardíaco cruzam-se em muitas direções com aparência 

esponjosa. No ventrículo as fibras do músculo são mais desenvolvidas que nas 

aurículas. 



  

Sistema excretor constituído por um par de rins tubulares, ocupa um 

contorno triangular, localizado por uma marca pigmentada de marrom claro, 

sobre cada lado da massa visceral. Cada rim mantém uma comunicação direta 

com o pericárdio e glândulas sexuais no lado medial, e comunicando 

lateralmente por uma câmara curta.  

Abertura renal localizada do outro lado do conectivo cérebro-visceral. 

 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

(Figs. 10, 15, 16 e 21) 

 

Canal alimentar completamente envolvido pelas gônadas, divertículos 

digestivos e pelos rins, todos intimamente aderidos às paredes do canal, o que 

dificulta a exposição total do trato. 

 

Palpos  

(Fig. 10) 

 

Localizam-se na região antero-ventral, sob o capuz do manto ocupando 

cerca de 1/8 do corpo do animal. Hemipalpos achatados, alongados e unidos 

por toda sua extensão de sua base à massa visceral. Margens livres anterior e 

ventral levemente arqueadas, confluindo em direção ventral para formar um 

ápice. Este ápice, bem como a margem livre ventral (aboral) mantém contato 

com a extremidade livre das brânquias.  

Faces internas pregueadas, pregas estendendo-se transversalmente, 

terminando de forma a deixar uma margem livre, estreita e lisa. Faces externas 

lisas podendo ocorrer estrias e sulcos irregulares. 

Palpos externos unidos dorsalmente sobre a boca, formando um lábio 

dorsal arqueado. Palpos internos unidos ventralmente formando o lábio 



  

ventral. Esses lábios apresentando a mesma altura da parte mediana dos 

hemipalpos. 

Boca delimitada pelos palpos labiais. Abertura ampla em forma de fenda 

que conduz a um estômago curto. 

 

Esôfago 

 

Achatado dorso-ventralmente chegando a um estômago por uma 

abertura ampla. Superfície interna finamente estriada, com o surgimento de 

pregas leves se tornando mais evidentes na proximidade com o estômago. 

Possui 1/8 do comprimento dos palpos, levemente mais longo do que largo. 

 

Estômago 

(Fig. 21) 

 

Constituído de uma região globular, ocupando cerca de ¼ do tamanho 

do animal, lateralmente achatado, com invaginações irregulares vistas 

externamente. Região globular do estômago faz parte da porção ovóide da 

massa visceral. 

Pequena parte da superfície posterior do estômago revestida pelo escudo 

gástrico (gs), quase do mesmo comprimento do esôfago. 

Tiflossole menor (tm) projetando para dentro do estômago, terminando 

depois da abertura do intestino. Tiflossole maior (ty) emerge formando uma 

estrutura em forma de cotovelo que se ajusta no contorno da abertura intestinal. 

A partir desse “cotovelo” essa tiflossole se prolonga pelo lado esquerdo do 

assoalho do estômago; ao se aproximar da abertura do esôfago, desvia quase 

90° para a direita e penetra em uma bolsa ou ceco (fc) que se inicia no assoalho 

da região anterior direita, sob o esôfago. A tiflossole maior penetra 

profundamente até a extremidade distal do ramo ventral do ceco de seleção, 

retorna ao longo da parede esquerda e penetra até a extremidade distal do ramo 



  

dorsal, onde termina. Duas tiflossoles ocupam 1/3 do comprimento do 

estômago. 

Ceco de seleção (fc) constituído por dois ramos, um mais longo, 

achatado, que emerge lateralmente e se enrola para a direita, sob o assoalho do 

estômago. E outro ramo, de menor comprimento, que se projeta para o dorso e 

para frente, paralelo e ao lado esquerdo do esôfago, enrolando-se em espiral de 

uma volta e meia aproximadamente. Ocupa cerca de 1/8 da largura do 

estômago. 

Capuz dorsal (dh), estrutura próxima ao teto e no lado direito do 

estômago, interior no qual penetram duas dobras espessas, largas e 

ligeiramente lisas; estas iniciam na parede lateral direita do estômago, 

ascendem pelo teto e invadem o capuz dorsal. A margem ventral da abertura 

do capuz dorsal é protegida por uma dobra do escudo gástrico. 

Bolsa direita (rp) alinhada ao capuz dorsal e consiste de dois 

compartimentos, um em fundo cego, imediatamente ventral à abertura do 

capuz dorsal, e outro mais profundo, localizado no assoalho do estômago, onde 

desembocam os ductos dos divertículos digestivos. A borda superior do 

compartimento cego é revestida por uma dobra do escudo gástrico. 

Sulco intestinal (ig1) tem início nas proximidades da abertura principal 

da bolsa direita e se prolonga em direção anterior, sempre à esquerda da 

tiflossole maior, acompanhando-a até a extremidade livre, no interior do ramo 

dorsal do ceco de seleção. Sulco intestinal retorna paralelo à face oposta da 

tiflossole maior constituindo o segmento “ig” que se prolonga até o interior da 

porção inicial do intestino que está unida ao saco do estilete. Ocupa cerca de 

metade do comprimento do estômago 

Assoalho do estômago há um tecido finamente estriado. Esse trato inicia 

no interior da bolsa direita e prolonga-se para o interior do ceco de seleção, 

sempre à direita do sulco intestinal (ig2). Ocupa cerca de 1/3 do comprimento 

do estômago. 



  

Além dos ductos dos divertículos digestivos que se abrem para dentro 

da bolsa direita, outros divertículos desembocam em uma pequena depressão 

(e1) na parede anterior do ceco de seleção, bem próximo à abertura deste no 

estômago, ocupando cerca 1/16 da largura do estômago. 

No lado esquerdo da abertura do esôfago, surge uma segunda depressão 

(e2) maior e mais profunda que “e1”, onde se abrem outros ductos dos 

divertículos digestivos. Uma outra depressão rasa (e3), mas ampla, ocorre na 

parede esquerda, próxima à abertura intestinal; esta também recebe ductos dos 

divertículos digestivos. Ambas, e1 e e3 ocupam cerca 1/8 da largura do 

estômago. Paredes de “e1”, “e2” e “e3” apresentam pregas estreitas que 

avançam para o interior da abertura dos ductos dos divertículos digestivos. 

No teto do estômago e posterior ao capuz dorsal, ocorre uma depressão 

(h) que se prolonga ventralmente pela parede direita do órgão, formando uma 

calha profunda (rt)  que desemboca na abertura do intestino.  

Opostamente à inserção do esôfago, emerge a porção cilíndrica do 

estômago representada pelo saco do estilete e intestino. Unem-se e aprofundam 

até a extremidade anterior e ventral do músculo adutor. Ao longo do trajeto, o 

saco do estilete e intestino são envolvidos pelos aparelhos reprodutor e 

excretor, formando um conjunto da massa visceral denominado processo 

pilórico. Paredes do saco do estilete são estriadas transversalmente. Na poção 

inicial possui 1/8 da largura do estômago. 

 

Intestino  

 

Individualiza-se a partir da extremidade distal do saco do estilete, 

retomando o curso em sentido oposto, em direção anterior, passando pelo 

dorso do pericárdio, seguindo pela porção ovóide da massa visceral, 

permanecendo superficial aos divertículos digestivos, mas parcialmente imerso 

no nas gônadas.  



  

Intestino forma uma alça em “U”, passando pelo dorso do estômago, 

próximo a sua ligação com o esôfago, e prolonga-se pela face direita da porção 

ovóide da massa visceral. Muda novamente o curso em direção ventral e 

posterior, e já na condição de reto, cruza com o intestino sobre o dorso do 

pericárdio, mantendo-se independente do ventrículo, e terminando em contato 

com a face posterior do músculo adutor. Internamente apresenta uma tiflossole 

bem desenvolvida, de base larga e extremidade livre sulcada. Esta termina 

praticamente na abertura anal. A estrutura esticada tem cerca de 2 vezes o 

tamanho do animal. 

 

Ânus  

(Figs. 15 e 16) 

 

Séssil, rodeado por uma dobra em forma de aba lisa, que se expande e 

toma a forma de boca de sino. Ocupa 1/3 da altura do músculo adutor. 

 

 

SISTEMA REPRODUTOR 

 

Gônada formada por dois lobos de formações foliculares, ocupando ¼ do 

tamanho do animal. Lobo esquerdo e lobo direito fundidos dorsal e 

ventralmente; com contornos indistintos. Dois sistemas separados de canais 

genitais, um em cada lado do corpo. Demais detalhes descritos no item sistema 

excretor.  

 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

(Fig. 78) 

 

Relativamente simples. Gânglios visceral e cerebral interligados por 

conectivos. Gânglios cerebrais localizado na base dos palpos labiais. Comissura 



  

cerebral em forma de U contornando dorsalmente o esôfago. Par de gânglios 

viscerais ligeiramente oval com projeções, antero-ventral ao músculo adutor, 

em uma depressão formada pela junção das partes translúcida e opaca do 

músculo adutor, ocupando cerca de 1/12 do tamanho do músculo adutor. 

Nervo circum-palial viaja ao longo do manto.  

 

 

MATERIAL EXAMINADO 

 

BRASIL. Paraíba. João Pessoa; Cabo da Ponta do Seixas, 07°08’42,3’’S 

34°48’12,2’’W a 07°08’46,5’’S 34°47’52,7’’W, MZSP 41344, 12 exemplares, 

(Simone col, 27/iv/2004), Ponta do Seixas, 07°08’43,3’’S 34°48’ 11,3’’W, MZSP 

45287, 4 exemplares, (Simone col., 14/i/2005). Alagoas. Maceió, lagoa de 

Mundaú, MZSP 46141, 3 exemplares, (José Geraldo Marques col., 23/ix/1974); 

Barra de Camaragibe, estuário do rio Camaragibe, MZSP 89462, 30 exemplares, 

89518, 20 exemplares, (M. Tavares, W. Santana, P. Giudice col., 21/x/2008); 

Bahia. Salinas da Margarida, MZSP 46068, 9 exemplares, (Iracema Nascimento 

col). São Paulo. Ubatuba, rio Puruba, MZSP 91799, 20 exemplares, (Beto Chagas 

col., iii/2009). Cananéia. Cooperostra, MZSP 89670, 60 exemplares, (Fausto 

Campos Pires leg., iii/2008,); IPESCA, MZSP 89673, 3 exemplares, (Patrícia de 

Oliveira leg., xi/2008); Portinho, MZSP 89676 50 exemplares, (V. S. Amaral col. 

08/i/2009). 

 

DISTRIBUIÇÃO E HABITAT 

 

C. rhizophorae, é amplamente distribuída desde Florida Keys, passando 

pelo Golfo do México, Caribe e América do Sul até o Uruguai (Mikkelsen & 

Bieler, 2008), sempre associada aos manguezais.  

Ocorre apenas em manguezais, como descrito para a espécie tipo. 



  

Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819) 

Anexo II - Figs. 22 - 43 

 

Ostrea brasiliana Lamarck, 1819: 205  

Ostreum gasar Adanson, 1757: 196, pl. XIV, (fig. 1) 

 Ostrea gasar Dautzenberg, 1891: 54, pl. XIV (fig. 1) 

Crassostrea gasar Dautzenberg, 1891: 54 (pl. LIX); Làpegue et. al., 2002: 232-242; 

Varela et. al., 2007: 1-6; Melo et. al., 2007: 1; Carranza et. al., 2008: 1-14. 

Crassostrea brasiliana Singarajah, 1980: 833-847; Ignacio et. al., 2000: 987-991; 

Làpegue et. al., 2002: 232-242; Christo, 2006: 1-146; Pie et. al., 2006: 1598-1600; 

Christo & Absher, 2007: 71-77; Carranza et. al., 2008: 1-12; Guimarães et. al., 

2008: 118-122;  

 

Descrição comparativa 

 

CONCHA 

(Figs. 22 - 25) 

 

Forma ovóide, larga e delgada, altura de 50 a 130 mm. Coloração 

esverdeada, amarronzada com feixes brancos. 

Valva direita (superior) opercular e larga. Valva esquerda (inferior) 

forma de taça rasa, com uma leve depressão sob o umbo. 

Apresentam ou não ornamentação na face externa das valvas, pois são 

diretamente influenciadas pela ação das marés. 

Internamente coloração branca, lisa e com pouco brilho, podendo 

apresentar uma coloração alaranjada na borda da concha. 

Impressão do músculo adutor localizado na região póstero-dorsal, de 

forma quase sempre arredondada, maior proporcionalmente, ocupando cerca 

de 1/6 do tamanho da concha. Coloração púrpura presente ou não.   



  

Impressão do músculo de Quenstedt leve, localizado logo abaixo da área 

ligamentar, possuindo cerca de 1/10 do tamanho da impressão do músculo 

adutor.  

 

SISTEMA DE MÚSCULOS 

 

Músculo adutor 

(Fig. 26 e 27) 

 

Arredondado com porção dorsal de contorno ovalado, translúcido e 

porção ventral em forma de lua crescente e de aspecto branco-leitoso opaco. 

Ocupa 1/5 do tamanho do animal. 

 

Músculo de Quenstedt 

(Fig. 28) 

 

Origem alargada na porção que se liga à concha e direcionado 

anteriormente para o interior da massa visceral, inserindo-se na base dos 

palpos. Apresenta cerca de 1/10 do tamanho do músculo adutor. 

 

 

MANTO 

(Figs. 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 42) 

 

Robusto, com vasos sanguíneos aparentes na musculatura palial próxima 

ao palpo. Capuz totalmente preenchido pelos palpos e pelas gônadas. 

Bordas do manto geralmente pigmentadas de marrom. Prega externa 

sem papilas, com altura equivalente às demais (cerca de 2% da altura do lobo 

palial). Prega média com papilas longas, médias e curtas, as duas últimas 

digitiformes e geralmente de duas a quatro papilas médias ou curtas para uma 



  

longa. Papilas uniformes no tamanho e na distribuição, de duas a três vezes 

mais papilas na prega média do que na interna. Prega interna com papilas 

longas e mais concentradas na junção pálio-branquial dos lobos do manto, 

pigmentadas ou não. 

Musculatura palial evidente, com feixes mais abundantes na região do 

músculo adutor, formando leque de feixes musculares. Músculos radiais mais 

tênues por toda a extensão da borda do manto. Ocupam cerca de 30% da 

superfície do lobo do manto. 

Veias circum-paliais visíveis. Coração acessório do lobo esquerdo possui 

o tecido grosso, de menor calibre. Porção que se divide em forma de Y, ao redor 

do músculo adutor em direção às brânquias, mais longa. Porção ao redor do 

músculo reduzida ou ausente. No lobo direito o coração acessório não possui 

bifurcação, constituído por um vaso único que desemboca na artéria brânquia.  

 

 

CAVIDADE DO MANTO 

 

Brânquias 

(Figs. 32 e 33) 

 

Não diferem da espécie anterior em tamanho ou em número de lamelas, 

possuindo de 12 a 13 feixes. Sulco alimentar marginal largo, com cerca de 

metade da largura das pregas da borda do manto.  

 

 

MASSA VISCERAL 

 

Ocupa cerca de 1/5 do volume total do animal. Localizado da região 

ventral do ligamento até a superfície anterior do músculo adutor.  



  

Divertículos digestivos, localizados na região dorsal dos palpos, 

ocupando boa parte da massa visceral. Gônadas de cor bege ou amarelada, 

recobrindo toda a massa visceral incluindo os divertículos digestivos 

externamente. Estruturas renopericardiais ocupam cerca de 1/6 da massa 

visceral, localizadas na região posterior ântero-ventral do músculo adutor.  

 

 

SISTEMAS CIRCULATÓRIO E EXCRETOR 

(Fig. 34) 

 

Coração localizado em um pericárdio amplo, na região anterior ao 

músculo adutor, tendo metade do tamanho do músculo adutor. 

Ventrículo delgado, reticulado, geralmente com tecido translúcido. Duas 

aurículas de tecidos finos, menos reticulados e não pigmentados.  

Órgão excretor (abertura renal e rins) ocupa a mesma posição que C. 

rhizophorae sobre cada lado da massa visceral. Marca pigmentada não visível.  

 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

 

Características das estruturas descritas para C. rhizophorae estão 

presentes na configuração do sistema digestivo de C. brasiliana.   

Boca acompanha o tamanho do animal, seguindo para um esôfago reto e 

largo uma prega esofágica. Divertículos digestivos abundantes. 

 



  

Palpos  

(Fig. 31, 40, 41) 

 

Localizados sob o capuz do manto preenchendo todo espaço livre, 

ocupando cerca de 1/6 do tamanho do animal. Levemente achatados, em forma 

de foice curva, unidos por toda sua extensão de sua base à massa visceral.  

Margens livres, anterior e ventral, levemente arqueadas ventralmente 

para formar um ápice. Faces internas intensamente pregueadas; apresentam 

região livre na face superior interna dos palpos. Faces externas lisas ou com 

leves estrias e sulcos irregulares. Porções anterior e posterior são amplas e livres 

de pregas. Palpos externos unidos dorsalmente sobre a boca recobrindo os 

palpos internos. 

 

 

Esôfago 

 

Ligeiramente longo, sendo uma vez mais longo do que largo, chegando 

ao estômago. Superfície interna estriada, com estrias tornando-se mais tênues 

na proximidade com o estômago.  

 

Estômago 

(Fig. 43) 

 

Apresenta as mesmas características e disposições das estruturas que C. 

rhizophorae. Área de seleção (sa2) mais longa, terminando perto da base da 

tiflossole maior. Seco de seleção (fc) mais curto, não completando uma volta e 

meia, como em C. rhizophorae.  

 

 

 



  

Intestino  

 

Estreito na porção que contorna o músculo adutor ventralmente. 

Estruturas internas semelhantes às de C. rhizophorae. 

 

 

SISTEMA REPRODUTOR 

 

Gônada constituída de formações foliculares abundantes, na cor bege, 

cobrindo o manto e entre os divertículos digestivos, abrangendo a massa 

visceral e estendendo-se ventralmente até a ponta do processo pilórico, onde se 

abrem para a cavidade do manto. 

Abertura genital foi visualizada em um espécime em vivi dissecção, 

localizada na região terminal do saco do estilete, na altura do músculo adutor. 

 

 

MATERIAL EXAMINADO 

 

BRASIL. Paraíba. Conde, Foz do Rio Gramame (praia), 07°14’ 07,0’’S 

34°48’14,7’’W, MZSP 45372, 2 exemplares, (Simone col., 12/i/2005), (mangue), 

07°14’13,2’’S 34°48’23,2’’W, MZSP 45395, 1 exemplar, (Simone, 11/i/2005). Rio 

Grande do Norte. Nísia Floresta, Praia de Búzios, MZSP 32656, 7 valvas, 

(Simone & P. J. S. Souza col., 27/vii/1999); Natal, Balsa, 05° 47’ 46,44’’S 35° 13’ 

45,02’’W, MZSP 79689, 10 exemplares, (Simone col., viii/2006); Praia da Ponta 

Negra, 05° 53’ 04,68’’W 35° 09’ 52,73’’W, MZSP 79690, 3 exemplares + 1 valva; 

79692, 4 exemplares; Barra da Praia de Canhaú, MZUSP 89672, 4 exemplares, 

(C. M. Cunha leg., compradas na praia de Búzios, 20/x/2007,). Alagoas. 

Maceió, Lagoa Mundaú, Canal do Calunga, junto ao mar. MZSP 46129, 6 

exemplares, (J. B. Pereira-Barros col., 12/vi/1970); Rio de Janeiro. Búzios, Praia 

da Ferradura, MZSP 48451, 30 exemplares, (“Exp. IMP”, 19/iii/2005); Arraial 



  

do Cabo, Praia do Forno, 3 m de prof., MZSP 50375, 1 exemplar + 5 valvas, 

(Col.: “Exp. IMP”, 17/iii/2005); São João da Barra, Praia de Manguinhos, MZSP 

15286, 1 exemplar +1 valva, (“Exp. Dep. Zool.” col., viii/1963); Niterói, MZSP 

26349, 6 exemplares; Angra dos Reis, Praia Grande do Frade, MZSP 46126, 10 

exemplares, (“Exp. Dep. Zool.”col., 24/vii/1966); Ilha dos Coqueiros, MZSP 

46231, 1 exemplar, (“Exp. Dep. Zool.” col. 05/vii/1966); Baía de Ilha Grande, 

MZSP 46090, 25 valvas, (“Exp. Dep. Zool.col., 27/iv/1966); Praia dos Meros, 

MZSP 86222, 1 exemplar, (coletor de sementes (cultivo de Nodipecten nodosus, 3° 

PET); Paraty, Trindade, Caixa d’aço, piscina natural, 23°21’35,05’’S 44°43’ 

55,87’’W, MZSP 55644, 2 exemplar, (“Exp. IMP” col., 08/xii/2005); Praia da 

Lula, 23°11’38,5’’S 44° 38’ 06,5’’W, MZSP 55827, 2 exemplares; 55937, 1 

exemplar, (10/xii/2005), 55937, 2 exemplares, (10/xii/2005); Praia do 

Catimbau, 23°11’26,4’’S 44°37’25,5’’W, MZSP 55946, 2 exemplares, (“Exp. IMP” 

col., ponto 07, 10/xii/2005, Obs.: Em Cymatium pathernopeum e Spondylus 

americanus); Ilha Comprida, 23° 10’ 16,45’’S 44° 40’41,62’’W, ponto 01, MZSP 

86972, 10 exemplares, (C. M. Cunha, A. P. S. Dornellas, L. R. L. Simone, J. 

Jardim, P. O. V. Lima, 18/i/2008). Espírito Santo. MZSP 87473, 2 exemplares, 

(G. H. P. Filho & F. Corteleti col., 25/iii/2008). São Paulo. Ilhabela, Praia da 

Vila, 0-3 m de profundidade, MZSP 41743, 3 exemplares, (Simone, Cunha, 

Gonçalves & Rosier col., 05/v/2004); Praia de Barra Velha, MZSP 81167, 2 

exemplares (Simone, 27/x/1996); Praia do Sino, MZSP 89675, 40 exemplares (V. 

S. Amaral col., 01/xii/2008); São Sebastião, Praia de Boissucanga, 13 m de prof., 

MZSP 46133, 12 valvas, ("Emilia”, 20/iv/1959); Bertioga, MZSP 89674, 3 

exemplares, (E. P. Gonçalves col., v/2008); Praia de Indaiá, MZSP 46111, 8 

exemplares, (Isabel Cristina N. dos Santos col., iii/1999); Santos, Ponta da Praia, 

MZSP 90847, 20 exemplares, (C. M. Cunha col., iv/2009); São Vicente, Ilha de 

Urubuqueçaba, maré baixa, MZSP 85718, 1 exemplar, (C. H. Guimarães col., 

24/ii/2007); Praia Grande, Praia do Forte, MZSP 82576, 1 exemplar, (Simone 

col., 1990); Peruíbe, Estação Ecológica Juréia-Itatins, desembocadura do Rio 

Perequê, Marina, 24° 21’ 39,2’’S 46° 58’ 49,5’’W, MZSP 86030, 15 exemplares, (V. 



  

S. Amaral col., 04/ix/2007.); Ponta da Juréia, adjacente à Praia do Rio Verde, 

MZSP 26992, 30 exemplares, (A. E. Migotto, 5/x/1982); Cananéia. Cooperostra, 

MZSP 91800, 20 exemplares (V. S. Amaral leg., i/2009), Ilha do Castilho, 0 - 9 m 

prof., ESEC Tupiniquins, 25° 16’ 17,3’’S 47° 57’ 31,6’’W, MZSP 83306, 13 

exemplares; 83309, 6 exemplares; 83335, 2 exemplares, (C. H. Guimarães, P. O. 

V. Lima, V. S. Amaral, 26/i/2007). Paraná. Paranaguá, 40 - 50 m prof., MZSP 

37135, 1 exemplar, (Barco de Camaroneiro col., C. M. Cunha leg., v/2000); Iate 

Club de Paranaguá, MZSP 87739, 10 exemplares, (M. Galvão leg., 2008). Santa 

Catarina. Arvoredo, MZSP 46088, 1 exemplar, (Manoelito Ribas col. “Dalila”, 

07/vi/1960). 

 

DISTRIBUIÇÃO E HABITAT 

 

C. brasiliana é encontrada principalmente em costões rochosos, mas 

podem ocorrer em manguezais (geralmente culturas, e. g., Cooperostra, 

Cananéia, SP).  Ocorre em costões rochosos e em manguezais. 



  

Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) 

Anexo III - Figs. 44 - 57 

 

Ostrea elongata Lightfoot, 1786: 151;  

Ostrea virginica Gmelin, 1791: 3336; 

Ostrea virginiana Röding, 1798: 169 (fig. 2); 

Ostrea borealis Lamarck, 1819: 207; 

Ostrea canadensis Lamarck, 1819: 207; 

Ostrea semicylindrica Say, 1822: 228 (fig.2); 

Ostrea triangularis Holmes, 1856: 29;  

Ostrea procyon Holmes, 1858: 10 (pl. 2, fig. 9a); 

Ostrea floridensis Sowerby, 1871: pl. 29 (fig. 76 a-b);  

Ostrea (Crassostrea) virginica: Sacco, 1897: 23 (pl.15); 

Crassostrea virginica Gmelin, 1791: 3336; McLean, 1941: 8 (pl.1, figs.1-4); Warmke 

& Abbott, 1961: 173; Galtsoff, 1964: 1-458; Stenzel, 1971: 967-1172; Abbott, 1974: 

456 (fig. 5274); Menzel, 1974: 453-456; Ahmed, 1975: 357-397 (fig.6); Burocker, 

1983: 99-112; Harry, 1985: 152; Burocker, 1984: 550-557; Hedgecock & Okazaki, 

1984: 535-545; Brock, 1990: 59-63; Márquez, 1992: 51-55; Beninger & Veniot, 

1999: 179-188; Leitão et. al., 1999: 175-186; Coan et. al., 2000: 218 (pl. 38); Wang, 

2004: 46-54.  

 

 

CONCHA 

(Figs. 44 - 48) 

 

Grande, com cerca de 130 mm, grossa com forma de taça bem definida. 

Superfície ornamentada com ondulações e lamelas formando camadas. 

Valva direita opercular e protuberante próximo à charneira. Valva 

esquerda ligeiramente maior do que a direita uma depressão interna que 



  

avança sob o umbo funda, acomodando parte dos palpos e gônadas. Coloração 

externa da concha variável, de branca a púrpura com manchas alaranjadas ou 

amarronzadas nas bordas.  

Interior das valvas predominantemente branco, podendo ter um brilho 

opalescente como nas demais espécies. Impressão do músculo adutor localizado 

na região póstero-dorsal, de forma oval não alongada, com a concavidade 

voltada para a charneira, ocupando cerca de 1/6 do tamanho da valva. 

Impressão muscular altamente pigmentada, formando faixas na cor púrpura. 

Impressão do músculo de Quenstedt oval, marcada por uma depressão 

levemente funda e incolor, localizada no meio da porção anterior, ocupando 

cerca de 1/20 do tamanho da impressão do músculo adutor. 

 

 

SISTEMA DE MÚSCULOS  

 

Músculo adutor 

(Fig. 49) 

 

Arredondado, correspondendo ao tamanho da impressão muscular. A 

distinção das porções rápida e lenta não foi observada, pois os feixes 

musculares apresentaram-se uniformes. 

 

Par de músculos de Quenstedt 

 

Presentes na porção mais basal dos palpos, próximo à região das 

brânquias. 

 



  

MANTO  

(Figs. 49, 50, 51, 52, e 57) 

 

Fino, com a musculatura palial bem definida. Capuz livre, não 

preenchido pelos palpos. Musculatura palial abundante, principalmente ao 

redor do músculo adutor. 

Coração acessório do lobo esquerdo possui o tecido fino, de grosso 

calibre. Porção que divide em forma de Y ao redor do músculo adutor reduzida, 

mas ainda grossa. Outro ramo sai da junção pálio branquial e segue em direção 

às brânquias, como em C. rhizophorae. Lobo direito possui apenas um ramo do 

coração acessório.  

Bordas do manto levemente pigmentadas amarronzadas ou alaranjadas. 

Prega média com papilas uniformemente distribuídas, com papilas médias e 

longas. Prega interna com papilas longas bem distribuídas, intercaladas com os 

da prega média, não tão abundantes quanto na prega média.  

Capuz não preenchido com o palpo.  

 

 

CAVIDADE DO MANTO 

 

Brânquias 

(Fig. 53) 

 

Não diferem das demais espécies em tamanho ou em número de lamelas. 

Sulco alimentar marginal mais delgado, com cerca de ½ do tamanho do canal 

alimentar de C. brasiliana. 

 

 



  

MASSA VISCERAL 

 

Ocupa cerca de ¼ do animal. Localizado da região ventral do ligamento 

até a superfície anterior do pericárdio. Divertículos digestivos, localizados na 

região dorsal dos palpos, ocupando parte (cerca de ¼) da massa visceral.  

 

 

SISTEMAS CIRCULATÓRIO E EXCRETOR 

(Fig. 54) 

 

Ventrículo largo, reticulado, pigmentado ou não. Duas aurículas com 

tecidos ligeiramente mais finos e menos reticulados, também sem pigmentação.  

Par de rins ocupa relativamente a mesma posição que nas demais 

espécies sobre cada lado da massa visceral.  

 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

 

Apresentam invaginações externas mais abundantes, se estendendo por 

toda a região envolvida pelas gônadas.  

 

Palpos  

(Fig. 56) 

 

Palpos menores, com cerca de 1/5 do tamanho do animal Localizados 

sob o capuz do manto, os palpos não preenchem todo espaço livre do capuz. 

Finos, em forma de foice curva, unidos em toda sua extensão de sua base à 

massa visceral. Margem superior com pregas presentes na borda dos palpos. 

Porções anterior e posterior reduzidas, mas livres de pregas. Faces internas 



  

intensamente pregueadas, com pregas mais finas que nas demais. Faces 

externas lisas podendo ocorrer estrias. 

 

Esôfago 

 

Curto, com cerca de 1/6 do tamanho dos palpos, chegando ao estômago. 

Superfície interna intensamente estriada.  

 

Estômago 

(Fig. 55) 

 

Apresenta as mesmas características que as demais espécies. 

Região globular menor, cerca de 1/8 do tamanho do animal, achatada 

lateralmente, com muitas invaginações externas e internas irregulares.  

Saco do estilete e intestino envolvidos pelo processo pilórico mais fino e 

ligeiramente mais longo que nas demais espécies. 

Divertículos do estômago bem distribuídos e não muito abundantes. 

 

Intestino 

 

Delgado na porção entre o músculo adutor e as brânquias. Internamente 

é similar às demais espécies. Tiflossoles menor e maior delgadas. Reto mais 

curto, não contornando a porção curva do músculo. 

 

 

SISTEMA REPRODUTOR 

 

Gônadas abundantes, ocupando cerca de 1/5 da altura do animal. 

Abertura genital não foi observada.   

 



  

 

MATERIAL EXAMINADO 

 

ESTADOS UNIDOS. Flórida. Wabasso, Sand and flat on rest area, on 

causeway, state rout 512, 27°49,3’N 80°25,257’W, MZSP 46930, 1 exenplar, 

(Simone col., 05/viii/2004); Ft. Pierce, Sand bar on North side of Ft. Pierce Inlet, 

e of Little Jim Island, 27°28,147’N, 80°18,503’W, MZSP 46961, 3 exemplares, 

(Simone, 06/viii/2004). 

 

 

DISTRIBUIÇÃO E HABITAT 

 

A ostra americana, C. virginica é encontrada do Oeste do Canadá até a 

Flórida, Bermudas, Caribe, Golfo do México, e América do Sul. (Abbott, 1974, 

Mikkelsen & Bieler, 2008). Ocorre apenas em costões rochosos. 



  

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

Anexo IV - Figs. 57 – 76 

 

Ostrea gigas Thunberg, 1793: 140-142 

Ostrea laperousii Schrenck, 1861: 92-93 (fig. 6) 

Ostrea talienwhanensis Crosse, 1862: 101 

Ostrea posjetica Razin, 1934: 12 

Lopha beringi Vialov, 1946: 13 

Lopha newelskyi Vialov, 1946: 13  

Lopha zawoikoi Vialov, 1946: 14 

Crassostrea gigas Abbott, 1974: 456 (fig. 5276); Menzel, 1974: 453-456; Ahmed, 

1975: 375 (fig. 10); Burocker et. al., 1979: 157-169; Harry, 1985: 152; Brock, 1990: 

59-63; Litlewood, 1994: 221-229; Li, 1996: 239-255; Boudry et. al., 1998: 279-291; 

Abbott & Dance, 2000: 318 (fig. 7); Coan et. al., 2000: 217 (pl. 37); Christo, 2006: 

101-110; Pie et. al., 2006: 1598-1600; Christo & Absher, 2007: 71-77. 

 

 

CONCHA 

(Figs. 59 - 62) 

 

Grande, com cerca de 140 mm, grossa e com forma de taça bem definida 

e alongada. Superfície ornamentada com ondulações nas bordas e com muitas 

lamelas na superfície da concha superior, formando camadas. 

Valva direita com quase o mesmo tamanho que a esquerda e apresenta 

uma área protuberante próximo à charneira. Valva esquerda um pouco maior 

do que a direita e em forma de taça com a depressão interna que avança sob o 

umbo fundo. 



  

Coloração externa da concha variável, podendo apresentar manchas 

brancas, marrons e amareladas. Interior das valvas predominantemente branco, 

podendo ter um brilho opalescente como nas demais espécies. 

Impressão do músculo adutor localizado na região póstero-dorsal e 

possui a forma oval um pouco alongada, com a concavidade voltada para a 

charneira. Cor da impressão muscular altamente pigmentada, com faixas na cor 

púrpura. 

Impressão do músculo de Quenstedt está localizada no meio da porção 

anterior das valvas. 

 

 

SISTEMA DE MÚSCULOS  

 

Músculo adutor 

(Fig. 63) 

 

De perfil oval. Distinção das porções rápida e lenta é clara, sendo 

visualizada pela disposição dos feixes musculares, de igual tamanho. 

 

 

MANTO  

(Figs. 63 – 66, 71, 75) 

 

Grosso e com a musculatura palial bem definida, mais fortes ao redor do 

músculo adutor. 

Coração acessório do lobo esquerdo possui o tecido grosso, podendo 

variar o calibre de fino a grosso. Porção que divide em forma de Y ao redor do 

músculo adutor é bem reduzida. Outro ramo sai da junção pálio branquial e vai 

em direção às brânquias, como nas demais espécies. Coração acessório do lobo 

direito possui apenas um ramo.  



  

Borda do manto não pigmentada. Prega externa quase duas vezes maior 

que as pregas média e interna. Prega média apresenta papilas pequenas e 

médias, digitiformes, uniformemente distribuídas e em maior número que na 

prega interna. Prega interna com papilas pequenas e uniformes.  

Capuz não preenchido com o palpo.  

 

 

CAVIDADE DO MANTO 

 

Brânquias 

(Fig. 67) 

 

Não diferem das demais espécies de Crassostrea em tamanho ou em 

número de lamelas. Sulco alimentar marginal fino. 

 

 

MASSA VISCERAL 

 

Ocupa cerca de 1/6 do animal. Localizado da região ventral do 

ligamento até a superfície anterior do pericárdio.  

Aparelho digestivo com divertículos, localizados na região anterior, 

dorsalmente aos palpos, ocupando cerca de 1/4 da massa visceral. Gônadas 

amareladas, recobrindo os divertículos digestivos externamente.  

 

 



  

SISTEMAS CIRCULATÓRIO E EXCRETOR 

(Fig. 69) 

 

Coração com ventrículo triangular, bem reticulado, geralmente sem 

pigmentação. Aurículas com tecidos mais finos e menos reticulados, sem 

pigmentação.  

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

(Fig. 72) 

 

Canal alimentar completamente envolvido por gônadas, divertículos da 

glândula digestiva e rins. 

Todas as estruturas descritas para C. gigas estão presentes na 

configuração do estômago de C. brasiliana, C. rhizophorae e C. virginica. 

 

Palpos  

(Figs. 67, 68, 73, 74) 

 

Palpos grandes. Localizados sob o capuz do manto, preenchendo parte 

do espaço livre do capuz. Grossos, em forma de foice larga, unidos por toda sua 

extensão de sua base à massa visceral. Porções anterior e posterior amplas e 

livres de pregas. Margens livres anterior e ventral levemente arqueadas 

ventralmente para formar um ápice. Faces internas intensamente pregueadas, 

incluindo a região superior dos palpos. Faces externas lisas podendo ocorrer 

estrias e sulcos irregulares. 

 

Esôfago 

 

Esôfago achatado dorso-ventralmente, relativamente mais longo do que 

curto. Superfície interna intensamente estriada.  



  

Estômago  

(Fig. 74) 

 

Apresenta as mesmas características que as demais espécies. 

Porção da parede de seleção mais curta que em C. rhizophorae e C. 

brasiliana. Divertículos digestivos em menor quantidade nas demais espécies, e 

as aberturas para o interior do estomago também se apresentam em menor 

número que nas demais espécies. Apresentam a área de seleção (sa2) menor que 

nas demais espécies. 

 

 

SISTEMA REPRODUTOR 

 

Gônadas abundantes, ocupando cerca de um quarto da altura do animal. 

 

MATERIAL EXAMINADO 

 

BRASIL. Santa Catarina. Florianópolis, cultivo, MZSP 89671, 12 

exemplares, (Simone leg., viii/2008).  

 

DISTRIBUIÇÃO E HABITAT 

 

A ostra do pacífico, C. gigas, é a espécie mais cultivada por todo mundo, 

mas ocorre naturalmente em estuários e costões rochosos do Japão e sudeste da 

Ásia. Geralmente é encontrada na zona intertidal até a zona subtidal. (NIMPIS 

2002). No Brasil, C. gigas é largamente cultivada na região sul do país. 

Ocorre somente em costões rochosos. 



  

6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Discussão Taxonômica 

 

A sistemática mais acurada das ostras tem sido difícil por conta, entre 

outras, da plasticidade pós larval dos padrões de crescimento, da falta de 

diagnóstico anatômico e generalizada translocação de espécies em todo o 

mundo (Yamaguchi, 1994; Carlton e Mann, 1996; Kirkendale et. al., 2004).  

Segundo Malacolog 4.1.0: Base de dados que engloba todas as espécies 

de moluscos marinhos do Atlântico Oeste, há 11 espécies de Ostreidae nativas, 

sendo encontradas em águas costeiras (ou seja, até 550 metros de profundidade) 

nas costas do Atlântico e do Caribe na América do Sul. Estas são Crassostrea 

rhizophorae (Guilding, 1828), Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819), Crassostrea 

gasar (Dautzenberg, 1891), Crassostrea virginica (Gmelin, 1791), Lopha (?) 

gibsonsmithi (Macsotay e Campos, 2001), Dendrostrea frons (Linné, 1758), Ostrea 

cristata (Born, 1778), Ostrea libela (Weisbord, 1964), Ostrea lixula (Weisbord, 

1964), Ostrea puelchana (d' Orbigny, 1842) e Ostreola equestris (Say, 1834).  

Diante dos gêneros de Ostreidae que ocorrem no Brasil, o foco deste 

trabalho são as espécies do gênero Crassostrea que tem sua distribuição por todo 

litoral brasileiro.  

De acordo com o histórico apresentado acima, existe, então, certa 

confusão taxonômica quando se trata de ostras. Por ser um animal altamente 

plástico, apresenta características morfológicas que não podem ser levadas em 

conta para a distinção entre as espécies, por exemplo, tamanho e coloração. Essa 

variação morfologica é difícil de ser estudada a fundo entre as espécies que 

ocorrem no litoral brasileiro, mantendo a ocorrência de três espécies, duas 

nativas (C. rhizophorae e C. brasiliana) e uma exótica cultivada (C. gigas). C. 

rhizophorae ocorre exclusivamente em manguezais, enquanto que C. brasiliana, 



  

em costões rochosos (mar aberto) e em manguezais. C. virginica não é 

encontrada no litoral brasileiro. 

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) e Ostrea edulis Linné, 1758 são 

conhecidas por ter sido introduzido na região sul do Brasil (Orensanz et. al., 

2002; Ruesink et. al., 2005). Recentemente, e.g., Ignácio (2002), Lèpegue et. al., 

(2002) e Varela et. al. (2007), consideram a ocorrência de C. gasar, espécie 

africana identificada como sinônimo de C. brasiliana, no nordeste e sudeste do 

Brasil. Estudos anatômicos feitos com o material testemunho de Varela et. al. 

(2007), identificado como C. gasar, foi constatado que se trata de C. brasiliana. 

Comparados os cariótipos de C. rhizophorae, C. brasiliana, e C. gigas da região de 

Florianópolis, Alves & Magalhães (2004) confirmam a presença de C. brasiliana 

na região, e que, não há evidencias da presença de C. gasar para o sul pela 

diferença do numero de cariótipos com as ostras nativas. E ainda preconizam 

que C. gigas não ocorre naturalmente no Brasil. 

Algumas diferenças conquiológicas permitem a indentificação das 

espécies estudadas. As conchas de C. rhizophorae são menores (média de 7 cm), 

mais alongadas e em forma de taça. C. brasiliana é maior (em média 10 cm), 

ovóide em mar aberto ou na forma de taça em manguezais.  Quanto à coloração 

externa, pode variar em ambas as espécies do marrom, amarelo, branca e 

púrpura. Tais características levantadas corroboram com os trabalhos de, e. g., 

Nascimento (1991) e Absher (1989). As conchas internamente são brancas com 

brilho opalescente. As impressões musculares podem ser pigmentadas ou não 

em ambas as espécies, o que difere da opinião de Nascimento (1991) em relação 

à identificação das espécies pela presença ou não do pigmento na impressão do 

músculo adutor. 

C. virginica apresenta a concha com ornamentações (camadas foliáceas e 

ondulações), o que a distingue externamente de todas as outras espécies de 

Crassostrea, conferindo com a descrição de, e. g., Galtsoff (1964) e Abbott (1974). 

Quanto à coloração, C. vriginica possui tons de púrpura e marrom com manchas 

brancas. C. gigas possui a concha grande (média de 12 cm) e grossa, 



  

ornamentada por camadas foliáceas. Ambas as espécies apresentam a forma de 

taça bem definida. A coloração externa de C. gigas varia do marrom, alaranjado, 

com manchas brancas. Internamente também possuem uma coloração branca 

opaca, com pigmentação presente na impressão do músculo adutor de ambas. 

As ostras estão dentre os bivalves atuais de maior variação 

intraespecífica quanto à forma da concha (Gunter, 1950; Thompson, 1954; 

Stenzel, 1971; Harry, 1985). Ao mesmo tempo ocorre grande semelhança em 

espécies distintas quanto à organização das partes moles (Ranson, 1943). Tais 

fatos explicam a razão da longa história de controvérsias que envolvem a 

classificação do grupo em todos os seus níveis taxonômicos. 

É confirmado neste que C. rhizophorae, C. brasiliana e C. virginica são 

espécies distintas, afirmando as observações de McLean (1941), Parodiz (1948), 

Mattox (1949), Gunter (1950, 1951), Popovici & Angelescu (1954), Ranson 

(1943,1967), Warmke & Abbott (1962), Galtsoff (1964), Yonge (1966), Coomans 

(1969), Quayle (1981), Morton (1983), Rodriguez & Garcia-Cubas (1986). 

A partir dete ponto, serão discutidos os caracteres que se mostraram 

úteis para a distinção das espécies estudadas e com os dados de literatura. 

O músculo adutor de C. rhizophorae, C. brasiliana, C. virginica e C. gigas 

apresenta formatos variados de lua crescente, oval a oval alongado em uma 

secção transversal. Tais formas corroboram com as descrições de Nascimento, 

1991 para C. rhizophorae e de Galtsoff (1964) para C. virginica. 

O par de músculos de Quenstesdt não diferem quanto à origem na 

concha e na inserção na base dos palpos. Apresentam-se mais alargados em C. 

rhizophorae e C. brasiliana na porção que se liga à concha do que em C. virginica e 

C. gigas. Diferentemente do que disse Galtsoff (1964), Stenzel (1971), o par de 

músculos não são de difícil visualização. 

Os lobos do manto em C. rhizophorae e em C. brasiliana são muito 

semelhantes. São robustos, com vasos sanguíneos aparentes próximo aos 

palpos. A musculatura palial é bem definida em ambas, e nas proximidades do 

músculo adutor são mais abundantes. C. virginica apresenta os lobos do manto 



  

finos, com a musculatura palial bem definida, como descrito por Galtsoff (1964). 

C. gigas possui os lobos do manto bem espesso, com a musculatura palial bem 

definida como nas demais. 

O capuz é uma região formada pela junção anterior dos lobos do manto. 

Em Crassostrea fundo, de acordo com a profundidade do ápice da valva 

esquerda. Em Ostrea, esta estrutura não é presente, visto que as conchas são 

possuem a forma de taça. O capuz pode estar completamente preenchido com 

os palpos, como no caso de C. brasiliana, ou livre, sem o preenchimento com os 

palpos, em C. rhizophorae, C. virginica e C. gigas.  

C. rhizophorae possui a borda do manto espessa, podendo estar 

pigmentada ou não. As três pregas possuem tamanhos iguais. A prega média 

apresenta papilas digitiformes curtas e longas, distribuídas não uniformemente, 

podendo ocorrer duas papilas longas com até seis curtos. A prega interna 

possui papilas bem distribuídas. C. brasiliana apresenta a borda do manto 

pigmentada de marrom. A prega média possui papilas longas, médias e curtas 

(digitiformes), tendo duas a quatro papilas médias ou curtas para uma longa. A 

borda do manto em C. virginica pode estar pigmentada de marrom ou laranja. A 

prega média apresenta papilas médias e longas. A prega interna possui papilas 

longas bem distribuídas, intercalando com as papilas da prega média. A borda 

do manto de C. gigas é pigmentada. A prega média apresenta papilas médias e 

pequenas digitiformes. A prega interna possui pregas pequenas digitiformes. A 

variação da disposição das papilas, tanto em número, quanto em formato, foi 

analisada por Mesquita (1993) para C. rhizophorae. Tal variação foi observada em 

espécimes de C. rhizophorae estudados. 

A estrutura denominada coração acessório é identificado para o gênero 
Crassostrea.  

O coração acessório também se apresenta diferente nas quatro espécies. 

Em C. rhizophorae e C. virginica possuem os três ramos longos e bem definidos 

(formando um Y), nos dois lobos, como descrito por Galtsoff (1964) e Stenzel 

(1971) para C. virginica. Em C. brasiliana e C. gigas o ramo que contorna o 

músculo adutor em direção ao ânus no lobo esquerdo é reduzido ou ausente; no 



  

lobo direito apresenta um único vaso. Em todas as espécies o coração acessório 

também varia em relação ao calibre dos vasos e na espessura do tecido. 

As brânquias de todas as espécies não diferem entre si, acompanham o 

tamanho do animal em número de lamelas. Apresentam diferenças apenas na 

espessura do canal alimentar marginal. C. rhizophorae e C. brasiliana apresentam 

o canal alimentar largo e C. virginica e C. gigas possuem o canal alimentar 

estreito. 

A massa visceral das espécies estudadas ocupa grande parte do corpo do 

animal, cada um com proporção correspondente ao seu tamanho. A massa 

visceral é formada por ácinos glandulares, geralmente amareladas, pelos 

divertículos digestivos abundantes, e pelas estruturas renopericardiais.  

O coração das espécies analisadas apresenta diferenças na coloração, 

disposição e número de feixes dos ventrículos e aurículas. C. rhizophorae, possui 

um ventrículo com paredes mais grossas, com feixes internos cruzando-se em 

várias direções sendo mais desenvolvidos. As aurículas podem ser pigmentadas 

ou não, e possuem o tecido externo mais fino, com feixes também mais finos, 

formando uma estrutura trabecular. C. brasiliana possui um ventrículo delgado, 

bem reticulado, geralmente translúcido e as duas aurículas menos reticuladas e 

não pigmentadas. C. virginica, corroborado com Galtsoff (1964) e C. gigas 

apresentam um ventrículo largo, reticulado, pigmentado ou não. As aurículas 

com menos feixes e também sem pigmentação.  

No sistema digestório, os palpos de C. rhizophorae são achatados e 

alongados, possuindo as margens livres anterior e ventral levemente arqueadas. 

As faces internas possuem pregas que se estendem transversalmente. A união 

dos palpos forma um lábio ventral. Os palpos de C. brasiliana são levemente 

achatados e em forma de foice; possuem a margem superior das pregas livre, 

lisas. Em C. virginica os palpos são menores que nas anteriores, mais finos e não 

possuem a margem superior livre como em C. brasiliana. Já em C. gigas os 

palpos são grandes e grossos, e não apresentam a margem superior livre, como 

em C. virginica e C. rhizophorae. 



  

O esôfago é achatado dorso-ventralmente em todas as espécies. Varia 

apenas quanto ao comprimento e largura. Em C. rhizophorae é levemente mais 

longo do que largo; em C. brasiliana é uma vez mais longo do que largo; em C. 

virginica o esôfago é nitidamente, o mais curto; e em C. gigas é ligeiramente mais 

longo do que curto. Em todas as espécies o esôfago apresenta estrias internas. 

O estômago é ligeiramente achatado no sentido dorso-ventral em todas 

as espécies. Localizado na região globular da massa visceral, apresenta seus 

divertículos digestivos em maior número (C. rhizophorae e C. brasiliana) ou em 

menor número (C. gigas e C. virginica), mas independente da quantidade são 

abundantes por toda região globular. As estruturas internas do estômago são 

semelhantes entre as espécies, diferindo em alguns detalhes. A área de seleção 

de C. brasiliana é mais longa que em C. rhizophorae, terminando mais próxima à 

base das tiflossoles no assoalho do estômago. O ceco de seleção de C. brasiliana é 

mais curto que em C. rhizophorae não completando a uma volta e meia, 

confirmando Mesquita (1993). Em C. virginica o saco do estilete e o intestino são 

envolvidos por um processo pilórico mais fino e ligeiramente mais longos que 

nas demais espécies. Em C. gigas a área de seleção é mais curta que em C. 

rhizophorae e C. brasiliana. As aberturas do estômago para os divertículos 

digestivos são bem reduzidas em C. gigas se comparadas às demais espécies. 

Toda essa constituição do estômago corroboram com os trabalhos de 

Yonge (1926), Graham (1949), Purchon (1957) e Reid (1965) para O. edulis; Shaw 

& Battle, 1957 com O. chilensis; Purchon (1957) com C. parasitica. Shaw & Battle 

(1957), Nelson (1960), Reid (1965) e Yonge (1966) abordaram ainda outros 

detalhes da morfologia e fisiologia do trato digestivo, como mecanismos ciliares 

e estrutura e funcionamento do estômago, contribuindo para o conhecimento 

da anatomia dos ostreídeos. 

O intestino individualiza-se a partir do saco do estilete, retorna em 

sentido oposto, passando por trás do pericárdio, superficialmente imerso nas 

gonadas da massa visceral. Em C. brasiliana é mais estreito na porção que 

contorna o músculo adutor que em C. rhizophorae. Em C. virginica, é mais 



  

delgado como em C. brasiliana, e suas tiflossoles também são mais finas. O reto 

de C. virginica é mais curto que nas demais espécies, não contornando metade 

da volta do músculo adutor. C. gigas apresenta o intestino semelhante ao 

descrito para C. rhizophorae e C. brasiliana.  

As gônadas de todas as espécies são volumosas, independente do 

período de maturação gonadal. Apresentam-se em ácinos, geralmente na cor 

bege ou amarelada, envolvendo toda massa visceral, e em alguns casos até a 

região do processo pilórico. A abertura genital foi observada em C. rhizophorae e 

C. brasiliana em vivi-dissecção, distinguindo a abertura da massa visceral por 

uma mancha amarronzada. 

O sistema nervoso é relativamente simples. Apresenta um par de 

gânglios viscerais e um par de cerebrais ligados por uma comissura. O gânglio 

cerebral é muito difícil de ser visualizado, devido ao seu diminuto tamanho e 

localização na massa visceral. Em todas as espécies foram observados os 

gânglios e sua comissura sem diferenciação notável. 

Em relação ao ambiente, neste trabalho, confirma-se a ocorrência de C. 

rhizophorae apenas em manguezais, e C. brasiliana para ambos ambientes, mar 

aberto, em costões rochosos, e em manguezais. É sabido que a maioria das 

espécies aquáticas são estenohalinas e somente uma minoria pode tolerar 

permanentemente uma constante variação de salinidade (Narchi, 1972). A 

questão básica é, quando a relação com a variação é constante ou apenas uma 

correlação temporária. Nas salinidades extremas do ambiente, o molusco 

apresenta perda de velocidade nas respostas a estímulos físicos, o que pode 

estabelecer limites na distribuição espacial/ecológica, evidenciando intenso 

trabalho de osmorregulação (Narchi, 1972). 

O Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais do mundo: 

desde o Cabo Orange no Amapá até a Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul. 

Hoje o manguezal ocupa uma superfície total de mais de 10.000 km², a grande 

maioria na Costa Norte. O Estado de São Paulo tem mais de 240 km² de 

manguezal. No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito 



  

maior: muitos portos, indústrias, loteamentos e rodovias costeiras foram 

desenvolvidos em áreas desse ambiente. Ao contrário de outras florestas, os 

manguezais não são muito ricos em espécies, porém, destacam-se pela grande 

abundância das populações que neles vivem. Por isso podem ser considerados 

um dos mais produtivos ambientes naturais do Brasil.  

Costão rochoso é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas 

situado na transição entre os meios terrestre e aquático. É um ambiente 

extremamente heterogêneo: pode ser formado por paredões verticais bastante 

uniformes que se estendem muitos metros acima e abaixo da superfície da água 

(ex. a Ilha de Trindade) ou por matacões de rocha fragmentada de pequena 

inclinação (ex. a costa de Ubatuba/SP).  No Brasil, pode-se encontrar costões 

rochosos por quase toda a costa. Seu limite de ocorrência ao Norte, na Baía de 

São Marcos (MA) e ao Sul se dá em Torres (RS), sendo que a maior concentração 

deste ambiente está na região Sudeste, onde a costa é bastante recortada.  

O ecossistema do costão rochoso pode ser muito complexo e, 

normalmente, quanto maior a complexidade, maior a diversidade de 

organismos em um determinado ambiente. Os padrões de zonação são 

estudados desde o século XIX por inúmeros pesquisadores. A definição de 

acordo com o padrão de zonação foi feito a partir da definição dos níveis de 

maré. Alguns autores (Stephenson & Stephenson, 1949) definiram um padrão 

de zonação universal baseado principalmente na distribuição dos organismos.  

Lewis (1964), considerando os níveis de maré e a distribuição dos organismos, 

incluiu o efeito das ondas na sua classificação.  

Portanto, as regiões estuarinas e costeiras possuem características 

diferentes de um local para outro. Apresentam variações estacionais e diárias 

quanto aos fatores ambientais, como a salinidade, e estão sujeitos a diversas 

alterações antrópicas. 

Os estudos feitos por Lemos et. al. (1994), Sandison (1966), Nascimento, 

(1991), e Marques-Silva et. al., (2006) mostram que o desenvolvimento larval, 

(sobrevivência) e incrustação de Crassostrea são associados a altas salinidades 



  

(27-37‰). C. brasiliana e C. rhizophorae têm desenvolvimento e crescimento 

rápido em baixas salinidades, mas C. brasiliana tendem a ser mais tolerantes a 

variação de salinidade (8-34 ‰) que C. rhizophorae (7-28‰) (Nascimento, 1991), 

o que vem a explicar a presença de C. brasiliana em mar aberto e C. rhizophorae 

em manguezais. 

As ostras apresentam variações fenotípicas que refletem as diferenças 

entre os vários ambientes. Wakamatsu (1973) verificou que o crescimento das 

ostras está diretamente relacionado com a abundância do fitoplâncton. Besnard, 

Machado & Carvalho (1948-1949) verificaram que na região de Cananéia as 

ostras da zona entre marés (C. rhizophorae) apresentam uma maior variabilidade 

de formas que as do fundo. 

Ao identificar as ostras de fundo como C. brasiliana e as ostras da zona 

entre marés de C. rhizophorae nos manguezais do Paraná, Absher (1989), 

confirmou a presença de C. brasiliana também para os manguezais, apoiando a 

opinião de Galvão et. al., (2000). 

Diferenças biológicas e ecológicas entre C. rhizophorae e C. virginica foram 

apresentadas por Mattox (1949), Galtsoff (1964) e amplamente abordadas por 

Timothy et. al. (1988), aprofundando a distinção entre as duas espécies. 

Um estudo comparativo do crescimento e da morfologia larval entre as 

espécies C. brasiliana e C. rhizophorae foi realizado por Absher (1989) certificando 

a presença das duas espécies para o litoral brasileiro. Posteriormente, Christo & 

Absher (2008) realizaram novamente a análise do desenvolvimento larval entre 

essas duas espécies, mais C. gigas, diferenciando as três entidades distintas. 

O conjunto de cromossomos característicos de uma espécie é 

denominado cariótipo, onde a constituição cromossômica de uma célula, 

geralmente, não varia entre indivíduos da mesma espécie. A constituição 

cromossômica de uma espécie ou de um grupo relacionado de espécies definida 

pelo número e pela morfologia dos cromossomos (Menzel, 1968). 

A comparação dos cariótipos de C. virginica e C. rhizophorae por Marquez 

(1992) determinou o número de cromossomos metacêntricos (m) e 



  

submetacêntricos (sbm) das espécies (6m e 4 sbm; 8m e 2 sbm respectivamente). 

Guevara et. al. (1996) incluiu em sua análise C. corteziensis, e concluiu que as 

três espécies são distintas, mas que possuem similaridades fortes. Leitão et. al., 

(1999) analisou os cariótipos das ostras em forma de taça, incluindo além de C. 

virginica, C. angulata, C. sikamea, C. ariakensis e C. brasiliana, concluindo que as 

espécies são distintas. 

As técnicas moleculares estão sendo aplicadas para ajudar a desvendar a 

complexa sistemática do grupo (Jozefowicz e O' Foighil, 1998; Lapégue et. al., 

2002; Kirkendale et. al., 2004; Shilts et. al. 2007; Varela et. al., 2007).  

Analisando a diversidade genética de oito populações da América 

Central de C. virginica, C. rhizophorae e C. corteziensis através de técnicas 

eletroforéticas de enzimas, Hedgecock & Okazaki (1984) confirmaram que C. 

virginica e C. rhizophorae apresentaram diferenças protéicas características de 

espécies biológicas antigas e bem separadas.  

Ao desenvolver a filogenia molecular das ostras de mangues brasileiras 

Varela et. al. (2007) assumem que as ostras identificadas como C. gasar sejam C. 

brasiliana visto que a seqüência do 16S rRNA é idêntica. Identificou a existência 

de três espécies de Crassostrea na costa brasileira, duas nativas e uma exótica (C. 

brasiliana, C. rhizophorae e C. gigas).  

A partir dos dados obtidos neste trabalho e de acordo com a literatura, é, 

então, confirmada a presença de 3 espécies para o litoral brasileiro, duas nativas 

C. brasiliana (mar aberto e mangue), C. rhizophorae (mangue), e uma exótica C. 

gigas (cultivada no sul do país). 



  

6.2 Discussão Anatômica 

 

As espécies gênero Crassostrea são consideradas eurihalinas e 

euritérmicas, desovam intermitentemente ao longo do ano e são adaptadas ao 

ambiente estuarino e marinho. (Galvão et. al., 2000) 

A presença de uma câmara promial no lado direito do corpo que inverte 

a movimentação da água corrente exalante pode ser considerada como uma 

adaptação a ambientes de turbidez elevada (Yonge, 1960; Galtsoff, 1964; 

Quayle, 1988, Galvão et. al., 2000).  

A tendência de aglomeralçao dos ostreídeos, associada ao fato de que 

essas espécies vivem fixadas a todo tipo de substrato consolidado ou semi-

consolidado, envolve a disputa de larvas pelo espaço físico para a fixação e 

crescimento. Devido à plasticidade desses moluscos, que se amoldam de acordo 

com as irregularidades da superfície ou à disponibilidade de espaço, formam 

formas variadas (Narchi, 1972). 

Outros fatores que influenciam nessa grande variação de formas das 

conchas são: agitação da água, temperatura, salinidade, tipo de substrato, 

turbidez, profundidade, etc., como já registrado por Ranson (1943), Thomson 

(1954), Galtsoff (1964), Stenzel (1971), Palmer & Carriker (1979), Timothy et. al., 

(1988), reduzindo o valor taxonômico das conchas. 

De acordo com Gunter (1950), a despeito dos conhecimentos acumulados 

sobre diferentes ostreídeos de variabilidade intra-específica, é possível 

encontrar caracteres taxonômicos conquiológicos que sirvam como ferramenta 

taxonômica; assim a identificação de ostreídeos em nível de gênero é possível. 

A plasticidade de Crassostrea parece ser maior que nas outras espécies de 

ostras, considerando o trabalho de revisão de Stenzel (1971), uma vez que o 

xenomorfismo pode ser levado ao extremo, ocupando toda a extensão da valva 

direita, caso aparentemente ainda não relatado para outra espécie.  

O xeromorfismo é bem conhecido daqueles que consideram espécies 

morfológicas, como é o caso dos paleontólogos. Não raro, uma ostra 



  

xeromórfica tem predileção por um determinado tipo de substrato, e 

consequentemente pode apresentar uma grande frequência de um mesmo 

fenótipo, podendo então a característica ser erroneamente considerada como 

específica, uma vez que não se trata de um caráter hereditário. 

As condições ecológicas a que os representantes do gênero Crassostrea 

são submetidos (sedimentação, turbidez, variação de salinidade), fez com que 

as adaptações a esses ambientes fossem essenciais para a permanência e 

sobrevivência da espécie. Essas adaptações envolvem principalmente o manto, 

brânquias e palpos, responsáveis pela circulação da água pelo corpo, filtragem e 

seleção do material em suspensão, bem como pelos mecanismos de limpeza da 

cavidade palial. 

A cavidade do manto de Crassostrea difere fundamentalmente do de 

Ostrea pela ocorrência da passagem promial sendo este caráter presente apenas 

no grupo de ostras não incubatórias (Crassostrea e Pycnodonte). As ostras do 

gênero Pycnodonte diferem de Crassostrea fundamentalmente pelo fato do 

intestino atravessar o coração (Stenzel, 1971). 

A concha de Crassostrea apresenta outros caracteres taxonômicos além da 

forma de taça: a ausência de dentículos marginais (presente em dois outros 

gêneros da família, Ostrea e Pycnodonte); e a presença de uma depressão interna 

profunda que avança sob o umbo da valva esquerda. Esta característica está 

presente em Crassostrea e Pycnodonte (bem mais rasa), e ausente em Ostrea 

(Gunter, 1950; Thompson, 1954; Galtsoff, 1964; Stenzel, 1971). 

A concha de C. rhizophorae e C. brasiliana apresenta grande variabilidade 

basicamente na forma, tamanho (altura e espessura) e coloração.  

A busca por espaço no ambiente faz com que, em muitas populações 

ocorram distorções na forma da concha, descrita por diversos autores (e.g., 

Galtsoff, 1964), impossibilitando a identificação visual imediata. De acordo com 

Stenzel (1971) essas conchas “espatuliformes” ou “semitubulares” (Mesquita, 

1993) são características de substratos superpovoados. 



  

A estrutura da concha de ostreídeos consiste de um perióstraco externo 

fino, de uma camada prismática mediana que se encontra bem desenvolvida na 

valva direita, de um perióstraco calcítico interno, que constitui a maior parte do 

espessamento da concha, e do hipóstraco, uma camada muito fina de aragonita 

presente apenas no local de inserção do músculo adutor (Galtsoff, 1964; Stenzel, 

1971).  

As conchas de C. rhizophorae, C. brasiliana,, C. virginica e C. gigas de um 

modo geral, possuem pouco brilho internamente, porém alguns espécimes têm 

um brilho opalescente, confirmando o registrado por Thompson (1954) e Harry 

(1985).  

A valva direita de C. rhizophorae é achatada ou levemente arqueada, 

opercular e ligeiramente protuberante próximo à charneira para acomodar a 

porção visceral do corpo da ostra. Já em C. brasiliana, C. virginica e C. gigas a 

valva direita é arqueada, opercular e bem protuberante próxima à charneira. 

A valva esquerda de C. rhizophorae, C. brasiliana, C. virginica e C. gigas, 

fixada ao substrato, é muito maior do que a direita e em forma de taça. Todas 

possuem uma depressão interna, ora profunda, ora mais rasa, avançando sob o 

umbo da valva esquerda (Gunter, 1950; Thompson, 1954; Galtsoff, 1964; Yonge, 

1966).  

Em resumo, a presença da depressão sub-umbonal e a ausência dos 

dentículos marginais são caracteres de valor sistemático a nível de gênero 

(Stenzel, 1971; Harry, 1985). 

Ao contrário da prodissoconcha dos demais ostreídeos (charneira típica 

com dentes e fossetas), na Crassostrea apenas a área ligamentar e o ligamento 

permanecem como estruturas remanescentes (Stenzel, 1971). 

A charneira do adulto consiste de uma estrutura calcária maciça, 

projetando-se da valva direita e de uma respectiva depressão rasa na esquerda.  

O exterior das valvas é adornado por projeções da camada prismática 

formando laminas foliáceas de número variável de dobras ou pregas, baixas e 

curtas, dispostas radialmente, em C. brasiliana, C. virginica e C. gigas. Essa 



  

ornamentação pode estar pouco evidente ou ausente, dependendo das ações do 

meio em C. brasiliana e C. rhizophorae. 

A coloração externa da concha é altamente variável em todas as espécies. 

Inclui um fundo branco ou amarelado, marrom ou púrpura (claro e opaco), 

mesclado com pigmentos diversos, formando manchas ou faixas irregulares por 

toda a altura da concha. Agentes erosivos naturais causam o desbotamento, 

especialmente em exemplares mais velhos.  

A margem livre da concha e a cavidade que abriga a massa visceral, em 

C. rhizophorae e C. brasiliana, podem ser tingidas de púrpura clara como 

registrados por Weisboard (1964) e é característico de populações de regiões 

tropicais (Harry, 1985).  

Como monomiária, a linha palial é ausente em ostreídeos (Morton 1983). 

A ausência da linha palial é decorrente pelo fato dos feixes de músculos radiais 

fixarem-se ao músculo adutor e à massa visceral e não à concha como é 

característico na maioria dos bivalves (Galtsoff, 1964). 

A formação da concha dos moluscos aquáticos é o resultado da interação 

de diversos fatores – biológicos, químicos, cristalográficos, e ecológicos (Narchi, 

1972). Com relação a C. rhizophorae e C. brasiliana tudo leva a supor que são 

fatores ambientais que atuam sobre a potencialidade plástica da espécie, 

condiciona as modificações na direção do eixo principal de crescimento e as 

variações morfológicas da concha de uma maneira geral, o que estabeleceria em 

última análise um fenótipo variável para as espécies.  

A impressão do músculo adutor é a região mais conspícua da face 

interna da concha (Galtsoff 1964), devido à relação a superfície restante. 

Localiza-se, em sua maioria, na região póstero-ventral marcando o meio da 

altura da concha. Possui a forma de lua crescente a oval em C. rhizophorae, oval 

não alongado em C. virginica, oval pouco alongado em C. gigas e quase sempre 

oval em C. brasiliana, podendo apresentar um leve alongamento, com a 

concavidade sempre voltada para a charneira. As linhas de crescimento, curvas 



  

e paralelas à margem ventral da impressão muscular são evidentes sobre a 

superfície interna da concha. 

A cor da impressão muscular apresenta-se ora tênue, ora altamente 

pigmentada, formando faixas geralmente na cor púrpura, lavanda, azul, 

marrom ou uma combinação dessas, em todas as espécies.   

 A cicatriz em uma ou ambas as valvas pode ser despigmentada, 

apresentando-se então, esbranquiçada, ou apenas levemente colorida, o que é 

característico de populações de Crassostrea da região tropical (Harry, 1985). 

A outra cicatriz muscular de pequenas dimensões na valva direita é 

correspondente ao ponto de inserção dos músculos de Quenstedt (denominado 

por Stenzel, 1971). É uma impressão oval, marcada por uma depressão rasa e 

incolor, próxima da margem interna ventral da área ligamentar, similar em 

posição e tamanho em todas as espécies.  

Muitos autores (e. g., Stenzel, 1971; Galtsoff, 1964) interpretaram os 

músculos de Quenstedt como vestígios do músculo adutor anterior; esta 

interpretação parece ser pouco provável por diversas razões. Eles não são 

contínuos a partir de uma valva para a outra e não são retilíneos; como deveria 

ser o adutor anterior. Eles atingem a ponta adoral das brânquias, ou seja, a 

região ventral da boca e esôfago, o adutor anterior dos bivalves dimiários se 

encontra totalmente no lado dorsal da boca e do esôfago. A posição desse 

músculo reforça a suspensão das brânquias e palpos.  

A ação de estímulos causa retrações dos músculos paliais, enrolamentos 

ou pregueamentos, que interferem no mecanismo de limpeza da cavidade 

palial. Para C. virginica, Galtsoff (1964) referiu que as pregas formadas pelos 

músculos paliais “servem como canais temporários para descarregar o muco e 

partículas estranhas acumuladas sobre o manto”. 

O sistema circulatório é caracterizado, além do coração, pela presença de 

artérias circum-paliais e corações acessórios. São muito semelhantes 

morfologicamente em todas as espécies ao que Galtsoff (1964) referiu para C. 

virginica. 



  

Os corações acessórios têm a função primária de promover a circulação 

do sangue no interior do manto e facilitar as trocas gasosas (Galtsoff, 1964).  

Nelson (1938) observou que, regulando a abertura entre as valvas, a 

concha agiria como “primeira zona de controle de fluxo de água”. E ainda 

confirmou (para C. virginica, C. gigas e O. lurida) que a temperatura é o fator que 

incluencia o mecanismo de abertura das valvas, interferindo no volume e 

intensidade das correntes que passam pelo corpo. 

As pregas internas da margem do manto são móveis, extensíveis e 

altamente vascularizadas. A musculatura própria formada por fibras elásticas 

subepiteliais e a ação hidrostática do sangue, regulam a altura dessas pregas, 

levando-as à aproximação ou afastamento, ao longo das aberturas inalante e 

exalante. As pregas internas constituem a “segunda zona de controle de fluxo 

de água” (Nelson 1938).  

As pregas internas delimitam a abertura exalante e também controlam o 

volume, a intensidade e a direção do fluxo exalante através das passagens 

promial e cloacal. Essas pregas podem permitir o acesso livre para o exterior, 

das correntes da passagem promial e cloacal. 

Nelson (1938) formulou uma hipótese consistente acerca do valor 

funcional e adaptativo da passagem promial (que denominou de “câmara 

promial”). “Uma vez estabelecida, esta abertura adicional aumentou 

grandemente a eficiência dos mecanismos de limpeza do lado dorsal do 

animal... A câmara promial fornece uma área ampla mais próxima à charneira, 

a partir da qual a água pode ser expelida. Também estando mais próxima do 

apoio entre as valvas, a água que sai pela câmara promial pode ser ejetada com 

maior vigor, usando-se a mesma intensidade de contração do adutor”.  

Kellogg (1892) estudando C. virginica notou pela primeira vez a 

existência da passagem promial, e Elsey (1935), associou a capacidade superior 

de crescimento e sobrevivência de C.gigas em relação a O. lurida, ambas vivendo 

no mesmo ambiente, já que o gênero Ostrea não possui a passagem promial. 



  

Como a posição do músculo adutor é central nos representantes fósseis e 

não posterior como nas formas atuais providas de passagem promial, 

considerou altamente improvável que essa passagem ocorresse naqueles 

gêneros, sendo as formas de taça mais susceptíveis à retenção de lodo na 

cavidade do manto do que as achatadas (Ostrea) (Nelson, 1938).  

As espécies Gryphaea e Exogyra teriam sido, então, incapazes de se auto-

limpar em situações de fortes incidências de partículas em suspensão. As ostras 

de valvas achatadas, como as de Ostrea, eram menos vulneráveis à 

sedimentação na cavidade do manto e nessa conformação teria sido de valor 

adaptativo durante os períodos de aumento de turbidez da água.  Esse tipo de 

ostra sobreviveu à extinção graças à colonização das regiões mais superiores do 

substrato, em águas mais limpas (Nelson, 1938) 

Já as ostras com a valva esquerda em forma de taça, representadas por 

Crassostrea, possuem um mecanismo mais eficiente de limpeza da cavidade 

palial, e assim puderam colonizar também a desembocadura dos rios. Nesse 

ambiente a turbidez é mais elevada, e os perigos da sedimentação são grandes o 

suficiente para por em risco a sobrevivência de ostras desprovidas de passagem 

promial. 

Galtsoff (1964) não concordou com a opinião de Nelson (1938), 

afirmando que “nada se sabe acerca do significado adaptativo dessa passagem 

[promial], além do fato de que ela provê uma via adicional para o escoamento 

da água através das brânquias”. A posição e a função da passagem promial 

caracterizam sim um mecanismo mais eficiente de escoamento de água além de 

impedir o acúmulo de partículas da cavidade palial.  

Além das valvas e das pregas internas da margem do manto para a 

regulação do fluxo de água pelo corpo, Nelson (1938) referiu uma “terceira zona 

de controle” correspondente aos óstios branquiais. Em testes funcionais 

realizados, é demonstrado que há uma regulação no diâmetro dos óstios, 

interferindo na regulação do volume de água que circula pelo animal. Assim, 

com as três zonas de controle, C. rhizophorae, C. brasiliana, C. virginica e C. gigas 



  

regulam o volume e intensidade das correntes que devem passar através de sua 

cavidade palial. As provas funcionais realizadas comprovam tais dados nas 

espécies analisadas. 

O grande desenvolvimento do músculo adutor posterior é característico 

para os ostreídeos e está relacionado à regressão e desaparecimento do músculo 

adutor anterior e à necessidade de suprir tal ausência. Thompson (1954) referiu 

que em Gryphaea as fibras da porção opaca do músculo adutor ocupam 

aproximadamente 30% da área da secção transversal do adutor, contra mais de 

50% em Ostrea e grandemente reduzida em Pycnodonte. Considerou essas 

proporções na diagnose dos três gêneros (Ostrea, Pycnodonte e Gryphaea). No 

entanto, o valor diagnóstico desse caráter é discutível, uma vez que C. 

rhizophorae, C. brasiliana e C. virginica apresentam variações individuais nas 

proporções das partes opaca e translúcida. A porção opaca pode ser encontrada 

em proporções maiores que 30%, mas é sempre menor em relação à porção 

translúcida. Essa variação interespecífica também foi registrada por Galtsoff 

(1964) para C. virginica. 

Devido à grande importância do músculo adutor à sobrevivência das 

ostras (regulação da circulação da água, mecanismos de limpeza), tais 

atividades requerem o suprimento constante de sangue oxigenado. De acordo 

com Stenzel (1971), essa seria a razão da estreita proximidade do coração com o 

músculo adutor, permitindo uma eficiente oxigenação, através de uma artéria 

muito curta. Diz que “qualquer mudança adaptativa que induza o músculo a 

migrar de posição, o coração teria inexoravelmente que segui-lo para manter 

essa relação”. 

A forma e as dimensões da cicatriz do músculo adutor posterior refletem 

a forma das respectivas conchas, uma vez que espécimes de contorno 

subcircular apresentam uma forma semilunar, alongada no sentido do 

comprimento da concha e de pouca altura; em espécimes de contorno elíptico, a 

cicatriz é oval. 



  

Nascimento (1991) afirmou que, em C. rhizophorae, a cicatriz do músculo 

adutor na forma do supralitoral é geralmente azul ou marrom, e a mesma 

cicatriz na forma mesolitoral (C. brasiliana chamada de C. rhizophorae) não é 

pigmentada. Essa variação intra-específica demonstra a fragilidade do caráter 

em análises comparativas. 

Os músculos de Quenstedt em C. rhizophorae, C. brasiliana, C. virginica e 

C. gigas não foram difíceis de serem localizados, diferente do que referiu 

Mesquita (1993) para C. rhizophorae. A observação direta do músculo pode ser 

feita principalmente em exemplares grandes (> 40 mm) e tenros, como em C. 

brasiliana. Através das dissecções, as fibras foram acompanhadas desde a porção 

aparente, até a inserção na base do palpo. Além desse nível, não foi possível 

acompanhar o destino final, pois suas fibras não se fixam na valva oposta, 

deixando a dúvida se realmente são análogos ao músculo adutor anterior. Para 

Stenzel (1971) esse par de músculos trata-se dos protatores ou elevadores 

anteriores do pé, agora modificados para o desempenho de uma função 

totalmente diferente, uma vez que o adulto não tem sequer os traços de um pé. 

Tais músculos provavelmente ajustariam à posição da extremidade dorsal (oral) 

das brânquias e palpos labiais, auxiliando na transferência de partículas para a 

boca. 

As brânquias são os órgãos mais conspícuos depois do músculo adutor, 

pois ocupam um amplo espaço no interior da câmara inalante, com uma 

extensão que corresponde a cerca de 80% do comprimento do espécime. 

A forma das brânquias de todas as espécies é muito semelhante ao 

descrito para O. edulis, C. virginica e C. angulata estudadas por Ridewood (1903); 

Yonge (1926, 1966); Atkins (1937a, 1937b, 1938); Nelson (1938); Galtsoff (1964). 

O número de pregas e filamentos é um caráter que se apresenta muito 

variável, aumentando de acordo com o crescimento. Contudo em indivíduos de 

tamanhos próximos, os números ainda se mostram discrepantes diante do 

material dissecado. A quantificação dos valores quanto ao número de pregas 



  

mínimos e máximos corrobora com os trabalhos que analisaram a brânquia de 

ostras.  

Nenhum dos autores revelou o tamanho do espécime em que foram 

tiradas as informações do número de pregas e filamentos. Para O. edulis, 

Ridewood (1903) referiu 9 - 12 filamentos por prega e Atkins (1937a) 8 - 17 

filamentos. Atkins (1937a) referiu 8 - 17, Nelson (1938) de 8 - 15 e Galtsoff (1964) 

10 - 16 filamentos para C. virginica; Atkins (1937a) referiu 15 - 16 e Nelson (1938) 

8 - 14 filamentos por prega em C. angulata. 

Neste trabalho foi constatado que em C. rhizophorae, C. brasiliana e C. 

virginica, o número de filamentos por prega foi de 12 a 13, e em C. gigas chegou 

a 15 em alguns exemplares. 

De acordo com as informações acima, não há um padrão definido para 

espécie ou gênero, sendo que a discrepância dos dados pode decorrer de análise 

de exemplares de tamanhos diferentes, ou se de tamanhos similares, a variação 

individual parece ser normal para esse caráter. 

A câmara inalante das ostras é relativamente reduzida quando 

comparadas a um bivalve cavador dotado de pé e sifões longos. Tal espaço foi 

ocupado somente pelas brânquias e os palpos labiais. 

As brânquias são órgãos distintos por sua extensão e intenso 

pregueamento, que amplia a área superficial e aumenta o poder da corrente 

inalante, a capacidade filtradora e a área de retenção de partículas. Owen (1953) 

considerou brânquias desse tipo como uma adaptação primária para a 

sobrevivência em águas pobres de alimento. Mas essa não é a condição dos 

ambientes em que as espécies de Crassostrea estão colonizadas, seja em mar 

aberto ou em manguezais.  

A secreção mucosa dos filamentos comuns e principais desempenha um 

importante papel nos mecanismos de seleção. Constatou que para O. edulis os 

filamentos comuns possuem duas vezes mais células mucosas que os principais, 

concluindo que o material atinge a face frontal dos filamentos comuns tem uma 

chance duas vezes maior de provocar secreção mucosa suficiente para sua 



  

rejeição, ao atingir os palpos (Nelson 1960). Essas características foram vistas 

em C. rhizophorae, C. brasiliana, e C. gigas nas análises de anatomia funcional. 

Os palpos labiais são órgãos evidentes, abrigados totalmente ou 

parcialmente no interior do capuz do manto. O tamanho e a área superficial são 

relativamente grandes e o pregueamento intenso com tratos ciliares complexos, 

são uma forte evidência de que exercem uma seleção mais rigorosa do que 

retido e triado pelas brânquias. 

O arranjo dos palpos da espécie C. rhizophorae é semelhante aos palpos 

de Ostrea e Crassostrea já estudados, entretanto ocorrem diferenças significativas 

no que se refere à funcionalidade dos mesmos. 

As correntes na face lisa (externa) dos quatro hemipalpos são 

semelhantes entre si e atuam no sentido de conduzir todo o material para a 

margem ventral (aboral) dos palpos e, contornando-a para a face pregueada 

onde é feito a seleção. Essas características foram encontradas em C. rhizophorae, 

C. brasiliana e C. gigas, corroborando com as informações de O. edulis por Yonge 

(1926).  

A anatomia interna do estômago de C. rhizophorae, C. brasiliana, C. 

virginica e C. gigas apresentam as mesmas características essenciais descritas por 

Purchon (1957) para C. parasitica, mas o autor não se referiu à anatomia e às 

correntes da porção cilíndrica (saco do estilete e início do intestino) do 

estômago dessa espécie.  

Purchon (1957) não revelou em seus esquemas a existência de pregas nas 

paredes dos das reentrâncias de C. parasitica, mas em C. rhizophorae, C. brasiliana 

e C. gigas as estruturas eram bem evidentes. Adicionalmente, a procedência dos 

exemplares de C. parasitica estudados por Purchon (1967) não é citada em seu 

trabalho. 

A semelhança geral da concha de C. parasitica com C. rhizophorae, levou a 

identificação de C. rhizophorae da região de Porto Rico, Caribe, como O. 

parasitica. Estudando as ostras fixas às raízes de Rhizophora mangle, da região da 

Martinica, também no Caribe, assinalando que as mesmas deveriam ser 



  

colocadas sob a denominação de C. rhizophorae (na ocasião no gênero Ostrea), ao 

mesmo tempo em que alertou para o fato de que o nome O. parasitica era válido 

apenas para uma espécie do Oceano Índico e não poderia ser aplicado às formas 

das Índias Ocidentais (Nelson, 1960). 

Comparando a região globular do estômago de C. rhizophorae e O. edulis, 

(Yonge, 1926; Graham, 1949), verifica-se semelhanças morfológicas, mas com 

algumas exceções. O ceco de seleção em Ostrea edulis possui apenas o ramo 

ventral (= apêndice posterior de Shaw & Battle, 1957) onde penetra e termina a 

tiflossole maior; faltam na parede anterior do estômago duas evaginações, bem 

como a abertura isolada do ducto digestivo na parede direita, presentes em C. 

rhizophorae, C. brasiliana. Graham (1949) mencionou a existência de uma série de 

pregas e sulcos, de arranjo irregular na parede direita e próximos à abertura do 

intestino de O. edulis, as quais considerou homólogas às pregas que nessa região 

constituem a bem desenvolvida área de triagem posterior em Glycymeris 

glycymeris (Linné, 1758). Nessa mesma posição, no estômago de C. rhizophorae e 

C. brasiliana estão localizadas pregas irregulares e sulcos que avançam para o 

interior do capuz dorsal. 

Yonge (1926) considerou os mecanismos de triagem no interior do ceco 

de seleção de O. edulis menos complexos do que em Modiolus (Lamarck, 1799) e 

Mya (Linné, 1758) por ele estudados; e atribuiu essa simplicidade do estômago 

de O. edulis ao maior desenvolvimento dos mecanismos de seleção das 

brânquias e palpos. 

Em C. rhizophorae, C. brasiliana e C. gigas os mecanismos de seleção nas 

brânquias e palpos são muito similares aos de O. edulis, o que garante a ingestão 

apenas de material finamente particulado e organismos vivos muito pequenos, 

para serem triados novamente no ceco de seleção, resultando em partículas 

diminutas ou cordões aglutinados levados para o interior dos divertículos 

digestivos. Essas ramificações aumentam a área superficial de ingestão, típica 

de animais de digestão intracelular (Yonge, 1926). Tal mecanismo foi 

confirmado com os espécimes dissecados vivos.  



  

O estômago de C. virginica foi estudado por Shaw & Battle (1957) e 

posteriormente por Galtsoff (1964). A anatomia geral foi baseada em moldes de 

látex ou resinas apropriadas. Tal órgão foi descrito como sacular, dividido 

internamente em uma câmara anterior, menor, e outra posterior, maior, por 

uma espessa dobra que se projeta para o lúmen do órgão e parece servirem 

como um meio de direcionar partículas para a região posterior, através de um 

estreito canal. Os exemplares de C. virginica dissecados não estavam em boas 

condições para análise da anatomia interna do estômago.  

A dificuldade de exposição total das paredes externas do trato digestivo 

é verificada em outros ostreídeos (Younge, 1926, Shaw & Battle, 1957, Galtsoff, 

1964), onde são empregadas técnicas de moldes internos para O. edulis e C. 

virginica. Injeções de silicone líquido foram feitas em espécimes de C. rhizophorae 

e C. brasiliana, mas elucidaram apenas os canais dos divertículos digestivos, não 

apresentando moldes que pudessem confirmar a configuração interna do 

estômago. 

Shaw & Battle (1957) verificaram a organização do ceco em C. virginica e 

denominaram o ramo ventral de “apêndice posterior do ceco” e o ramo dorsal 

de “apêndice anterior”. Purchon (1957) referiu-se a esse conjunto de bolsas de 

fundo cego, em C. parasitica, com “ceco de seleção” (“food sorting caecum – 

FC”).  

Entre a abertura do ceco de seleção e as aberturas do capuz dorsal e da 

bolsa direita, interpõe-se uma espessa dobra (fo) na parede do estomago, 

semelhante à descrita e ilustrada por Purchon (1957), para os gêneros Atrina 

(Gray, 1847), Pinna (Linné, 1758), Malleus (Lamarck, 1799) e Pinctada (Roding, 

1798). Esse autor supôs que essa dobra tem função bloqueadora na abertura do 

ceco de seleção, se pressionada de encontro à parede anterior do estômago.  

Em C. rhizophorae e C. brasiliana, a base dessa dobra, no assoalho do 

órgão, pode se apresentar fortemente pregueada, com sulcos que se prolongam 

para a região distal, ou dependendo do estado de fixação do animal, apresenta-

se quase liso. Essa região sulcada corresponde à área de seleção (sa2).  



  

Há muitos fatores além da influência geográfica no desenvolvimento 

gonadal. Os mais significativos são temperatura, profundidade (Loosanoff, 

1966), salinidade, alimento disponível e poluição dos leitos das ostras. Podem 

ser citados muitos exemplos da supressão de crescimento gonadal por 

condições adversas.  Essas reservas decrescem gradualmente à medida que as 

gônadas aumentam em volume e estágio de maturação e se tornam creme-

amarelada, o que dificulta a exposição total da superfície externa do estômago.  

Em todas as espécies estudadas, as gônadas eram bem abundantes. 

O sistema nervoso das quatro espécies é similar, apresentando variações 

no tamanho das comissuras em relação ao tamanho do animal. 

 

 

 

 



  

7. CONCLUSÕES 

 
O estudo da anatomia detalhada e da sistemática das espécies Crassostrea 

rhizophorae, C. brasiliana, C. gigas e  C. viriginica permite as seguintes conclusões: 

 

1. Diferenças anatômicas importantes foram encontradas em quase todas as 

estruturas, permitindo a diferenciação das espécies e a identificação. Isso 

inclui a espécie-tipo de Crassostrea, C. virginica do Atlântico norte 

(também estudada). 

2. A diferenciação entre as espécies de Crassostrea baseada apenas na concha 

é complicada, já que a estrutura apresenta plasticidade fenotípica e pode 

sofrer modificações provocadas por adaptações ao ambiente. 

3. Em relação às espécies, duas são nativas do litoral brasileiro: C. rhizophorae, 

que ocorre em manguezais, e C. brasiliana que ocorre em mar aberto e em 

manguezais. A espécie indo-pacífica C. gigas foi introduzida no litoral sul 

do Brasil com fins comerciais.  

4. A ocorrência da espécie africana C. gasar no Brasil não foi confirmada. O 

exame de material testemunho de artigos que fizeram tal citação foi 

examinado, evidenciando tratar-se de C. brasiliana de ambiente estuarino. 

5. A distribuição geográfica das espécies estudadas é a seguinte: C. 

rhizophorae ocorre do Caribe ao Rio Grande do Sul. C. brasiliana endêmica 

da costa brasileira, ocorrendo do Maranhão à Santa Catarina. C. virginica  

ocorre da costa Atlântica do Canadá até o Caribe. C. gigas, é originária de 

todo Indo-Pacífico. 

 



  

RESUMO 

 

A organização dos bivalves em geral sempre foi muito confusa e, em se 

tratando de ostreídeos, a variação intraespecífica dificulta ainda mais a 

identificação das distintas espécies que ocorrem no litoral brasileiro. Neste caso, 

as ostras do gênero Crassostrea são um bom exemplo. Este trabalho visa a 

revisão taxonômica das espécies do Brasil, Crassostrea rhizophorae e C. brasiliana, 

e das espécies exóticas C. gigas, cultivada no sul do país, e C. virginica.  

 Foram aplicadas técnicas de análise e comparação de anatomia detalhada, 

através de dissecções. Por serem economicamente importantes, a diferenciação 

entre as espécies é fundamental, o que garante conhecimentos para uma melhor 

produção. As diferenças morfo-anatômicas encontradas em quase todas as 

estruturas foram suficientes para a separação entre as quatro espécies, duas 

nativas e duas exóticas. A ocorrência da espécie africana C. gasar no Brasil não 

foi confirmada. O material testemunho de artigos que fizeram tal citação foi 

examinado, evidenciando tratar-se de C. brasiliana de ambiente estuarino. 

 A distribuição geográfica das espécies estudadas é a seguinte: C. 

rhizophorae ocorre do Caribe ao Rio Grande do Sul, exclusiva de manguezais. C. 

brasiliana endêmica da costa brasileira, ocorrendo tanto em costões rochosos 

quanto em manguezais, do Maranhão a Santa Catarina. C. virginica ocorre da 

costa Atlântica do Canadá até o Caribe. C. gigas, é originária de todo o Indo-

Pacífico, mas é cultivada no sul do Brasil. Material de várias regiões da 

distribuição das espécies nativas do Brasil foi estudado. 



  

ABSTRACT 

 
The organization of the bivalves in general has always been very confused, 

and in the case of the ostreidae, the intra-specific variation makes even harder 

the identification of the distinct species that occur in the Brazilian seashore. In 

such case, the oysters of the Crassostrea genus are good examples. This work 

aims at the taxonomic review of the Brazilian species Crassostrea rhizophorae and 

C. brasiliana, and the exotic species C. gigas, cultivated in the Southern region of 

the country, and C. virginica.  

 Techniques of detailed anatomy analysis and comparison have been 

applied through dissections. By being economically important, the 

differentiation between species is critical, which ensures the knowledge for a 

better production. The morphoanatomical differences found in almost all 

structures were sufficient for the seggregation among the four species, two 

native and two exotic. The occurrence of the African species C. gasar in Brazil 

was not confirmed. The testimonial material of articles that made such mention 

was examined, evidencing that it is a C. brasiliana of estuarine environment. 

 The geographic distribution of the studied species is the following: C. 

rhizophorae occurs from the Caribbean to the State of Rio Grande do Sul, only in 

mangroves. C. brasiliana is endemic of the Brazilian coast, occurring both in 

rocky coasts and mangroves, from the States of Maranhão to Santa Catarina. C. 

virginica appears from the Atlantic coast of Canada to the Caribbean. C. gigas is 

originating from the whole Indian-Pacific, but is cultivated in the Southern 

region of Brazil. Material of several distribution regions of the Brazilian native 

species was studied. 
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