
INSETOS E SUAS HISTÓRIAS 

Caranguejo não é peixe... e nem inseto. 

Prof. Dr. Luiz Gustavo V. Salgado 

“Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na vazante da maré.” 

Quem nunca cantou essa música quando criança? Ela é um canto de roda 

infantil bem conhecido, mas de onde veio essa música? Será que ela carrega 

algum significado? Esse canto nos revela o valor desses animais na alimentação 

humana e a época de sua caça. Por ser facilmente encontrado na maré baixa 

(vazante), mais até mesmo do que os peixes, ele se torna de baixo preço, sendo 

muito apreciado na mesa do pobre e do rico. Antigamente, esses caranguejos 

eram caçados durante a vazante da maré utilizando varinhas de pesca ou 

armadilhas com iscas, sendo a última muito utilizada pelas crianças. Daí é que 

vem esse canto. Outros crustáceos que são comuns na alimentação humana são 

camarões de água doce. Dentre eles, temos os popularmente conhecidos como 

poti-mirim, potitinga e pitinga, e o pitu, Macrobrachium carcinus (Fig. 01), 

também conhecido como camarão-canela, calambau e lagosta-de-são-fidelis. O 

pitu maior camarão de água doce nativo do Brasil, mas o que muitos não sabem 

é que eles são predadores muito agressivos e não deixam passar nada. 

Um outro caranguejinho muito interessante é o da 

espécie Uca vocator (Fig. 02), popularmente conhecido como 

chama-maré. Ele é comum no litoral brasileiro, sendo o macho 

facilmente identificado por apresentar uma pata anterior maior 

do que a outra. Esses possuem o comportamento de movimentar 

essa pata repetidamente, sempre na mesma direção. Isso levou 

o povo a dizer que “se o pequeno crustáceo não insiste, a maré 

se esquece de voltar”. Todavia, na verdade essa pata mais 

desenvolvida, chamada de quelípodo (Fig. 02), é utilizado para 

defesa, combate com outros machos e para cortejar a fêmea. Ao 

movimentá-la ele se mostra para as fêmeas que acabam 

escolhendo o parceiro pela aparência da mesma. 

Finalmente, caranguejo é peixe ou, não é? Na verdade, os caranguejos, assim como os camarões, são 

representantes de um agrupamento de artrópodes (grupo de animais invertebrados) chamado Crustacea. Mas 

esse texto não é sobre insetos? Sim... Essas histórias foram colocadas aqui, porque os crustáceos 

compartilham algumas semelhanças com os insetos e, assim, vão ajudar na sua caracterização. Eles até já 

foram classificados dentro de um único grupo por Lineu, o pai da Zoologia classificatória. Por compartilharem 

diversas características os zoólogos - cientistas que estudam os animais - os classificaram no grupo dos 

Artrópodes, juntamente com aranhas, escorpiões, lacraias e gongolos. Os Artrópodes representam cerca de 

75% das espécies conhecidas do Reino Animal, sendo caracterizados por possuírem corpo segmentado, 

esqueleto externo rígido (exoesqueleto) e vários pares de patas articuladas. 

Fig. 01 - Macrobrachium carcinus 
ilustração retirada do Atlas v.2, Ed. 2 - 
Zoologie /Reptiles & Poissons articules. 

Fig. 02 – Ilustração do chama-maré (ilustração de Crane, 1975), 
destaque para o quelípodo. 



Dentro desse grupo encontramos quatro outros que possuem representantes atuais. Os Crustáceos 

apresentam o corpo geralmente dividido em duas partes. A região mais anterior é o cefalotórax, resultado da 

união da cabeça ao tórax, seguida do abdômen. Além disso apresentam dois pares de antenas e diversos pares 

de patas. São exemplos: camarão, siri, caranguejo, lagosta, baratinha da praia etc. Aqueles do grupo dos 

Insetos apresentam o corpo divididos em cabeça, tórax e abdômen. Possuem somente um par de antenas, 

três pares de patas e, quando adultos, podem apresentar dois pares de asas. São exemplos: insetos e grupos 

relacionados. Já os Miriápodes apresentam o corpo composto por cabeça e tronco multissegmentado. 

Possuem um par de antenas e um ou dois pares de patas por segmento do tronco. São exemplos: lacraia, 

gongolos etc. E, finalmente, os Quelicerados que apresentam o corpo dividido em duas regiões chamadas 

cefalotórax abdômen. Na primeira região apresentam dois pares de patas especializadas que ajudam na caça 

e alimentação (quelíceras e pedipalpos) e quatro pares de pernas locomotoras e, diferentemente dos demais, 

não possuem antenas. São exemplos: aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos etc. Agora não tem mais como 

confundir os grupos, não é mesmo? 
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