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apresentado à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito para a obtenção do 

título de Bacharel em Ciências 

Biológicas. 

 

Orientador: Fúlvio Aurélio de 

Morais Freire 

 

Co-orientador: Sávio Arcanjo 

Santos Nascimento de Moraes 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2022 

 



     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson - Centro de Biociências - CB 

 

  Santos, Rodrigo de Araujo.  

   A regra de Rensch em brachyura: uma abordagem com habitats / 

Rodrigo de Araujo Santos. - 2022.  

   28 f.: il.  

 

   Monografia (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Centro de Biociências, Graduação em Ciências 

Biológicas. Natal/RN, 2022.  

   Orientador: Prof. Dr. Fúlvio Aurélio de Morais Freire.  

   Coorientador: Prof. Dr. Sávio Arcanjo Santos Nascimento de 

Moraes.  

 

 

   1. Caranguejos - Monografia. 2. Dimorfismo sexual - 

Monografia. 3. Bergmann - Monografia. 4. Latitude - Monografia. 

I. Freire, Fúlvio Aurélio de Morais. II. Moraes, Sávio Arcanjo 

Santos Nascimento de. III. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. IV. Título.  

 

RN/UF/BSCB                                      CDU 595.384.2 

 

 

 

  

       
Elaborado por KATIA REJANE DA SILVA - CRB-15/351 

  

 

 



A REGRA DE RENSCH EM BRACHYURA: UMA ABORDAGEM COM 

HABITATS 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
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RESUMO: 

 

A Regra de Rensch afirma que há o aumento do dimorfismo sexual de tamanho 

com o aumento do tamanho médio do corpo de macho, em táxon monofilético. 

Além disso, outro fator que pode definir o tamanho de uma espécie seria a 

distância em relação a linha do equador como proposto por Bergmann. Os 

caranguejos Brachyura constituem um grupo monofilético, e ocorrem nos 

ambientes mais diversos e estão sujeitos a variáveis ambientais, como 

produtividade primária. Assim, foram realizadas avaliações dos padrões da Regra 

de Rensch, abordagem convencional e latitudinal entre espécies de caranguejos 

marinhos, dulcícolas e de manguezal/estuarinos. Hipotetizando que as espécies 

em ambientes com maior produção primária têm um dimorfismo sexual mais 

evidente, onde as pressões de seleção sexual são mais fortes do que ambientes 

com menor produtividade. As avaliações das regras foram feitas utilizando 

modelos de Regressão do Tipo II. Os resultados obtidos apontaram uma 

tendência relativamente neutra em relação a Regra de Rensch para os 

caranguejos dulcícolas e estuarinos, com uma leve tendência positiva para 

caranguejos marinhos. Já em relação a aplicação latitudinal no dimorfismo todas 

as espécies apresentaram uma relação positiva entre o aumento da latitude com 

o aumento do dimorfismo, com destaque maior para as espécies marinhas as 

quais tiveram um resultado mais expressivo. 
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ABSTRACT: 

 

Rensch's Rule states that there is an increase in sexual size dimorphism with an 

increase in the average male body size in a monophyletic taxon. In addition, 

another factor that can define the size of a species would be the distance from the 

equator, as proposed by Bergmann. Brachyura crabs constitute a monophyletic 

group, and they occur in the most diverse environments and are subject to 

environmental variables, such as primary productivity. Thus, estimates of the 

patterns of Rensch's Rule, conventional and latitudinal approach among marine, 

freshwater and mangrove crab species were presented. Hypothesizing that 

species in environments with higher primary production have a more evident 

sexual dimorphism, where the sexual selection’s pressure is stronger than 

environments with lower productivity. Type II Regression models was used for the 

rule’s estimates. The results obtained showed a relatively neutral trend in relation 

to Rensch's Rule for freshwater and estuarine crabs, with a positive trend for 

marine crabs. While in relation to a latitudinal application in the dimorphism, all 

species showed a positive relationship between the increase in latitude with the 

increase in dimorphism, with greater emphasis on marine species that had a more 

expressive result. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diferenças morfológicas entre indivíduos de sexo oposto são frequentes na 

natureza e podem ser perceptíveis com diferenças de tamanho entre os machos e 

fêmeas de uma mesma espécie (Fairbairn 2005). Essas diferenças podem se 

intensificar ou suavizar dependendo do aumento no tamanho corporal dos 

indivíduos (Rensch 1950), esse conceito é conhecido como Regra de Rensch. 

Portanto, em espécies em que as fêmeas são maiores em tamanho médio que os 

machos apresentam padrão de suavização da Regra de Rensch ou Inverso. 

Enquanto que espécies nas quais machos são maiores em tamanho médio, o 

dimorfismo de tamanho ainda maior de acordo com o aumento de tamanho 

corporal, provavelmente isso se deve à competição intraespecífica entre os 

machos por território e recursos (Lengkeek et al. 2008) ou por seleção sexual 

(Fairbairn 1996), favorecendo os machos maiores. Esse padrão pode ser 

observado em diversas espécies, incluindo alguns insetos como a espécie 

Aquarius remigis (Fairbairn 2005), algumas espécies de peixes da família 

Blenniidae (Lengkeek et al. 2008) e em espécies de caranguejos como 

Petramithrax pygmaeus, na qual os machos atingem os maiores tamanhos 

(Simpson et al. 2016). 

Além do dimorfismo sexual ser um fator influente no tamanho de um 

animal, existem outras condições que podem influenciar os padrões de tamanho 

médio, como a distância em relação a linha do equador (Bergmann 1848). A 

Regra de Bergmann é um conceito de regularidade que aborda o aumento de 

tamanho corporal de acordo com a proximidade dos pólos do planeta, esse 

padrão de variação é observado regularmente em animais endotérmicos e em 

alguns ectotérmicos (Sukhodolskaya 2016). Embora sejam observados casos de 

ectotérmicos não seguirem essa regra ou apresentem um padrão de crescimento 

contrário ao esperado segundo Bergmann, como foi testado em espécies de peixe 

de água doce da América do Norte, podendo até ser presente um padrão inverso 

dessa regra com a diminuição do tamanho corporal ao se distanciar da Linha do 

Equador (Belk e Houtson 2002). A principal hipótese para justificar a Regra de 

Bergmann é que os animais maiores possuem uma área superficial relativamente 

menor em relação ao seu volume corporal total, limitando as trocas de 

temperatura do corpo com o ambiente e preservando mais sua temperatura 

corporal (Brown e Lee 1969). Em relação aos crustáceos, foi observado em 

alguns grupos de altas profundidades que com a queda de temperatura, as 

células desses animais ficam maiores e aumentam seu tempo de vida, resultando 

em maiores tamanhos corporais de acordo com essa diminuição de temperatura 

(Timofeev 2001), mas sem confirmação no táxon Brachyura. 

As regras macroecológicas remetem a um trade-off entre seleção sexual e 

natural. A seleção sexual é um dos principais fatores de diversificação dentro de 
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muitos grupos do reino animal (Berns 2013). Podemos ressaltar os crustáceos 

decápodes nesta diversificação oriunda da seleção sexual, em que conhecemos 

como dimorfismo sexual visualizado em uma gama de comportamentos, armas 

(estruturas usadas em encontros agonísticos) e ornamentos (estruturas usadas 

em sinalização) (Duffy & Thiel 2007).  Os caranguejos, por exemplo, são um 

grupo monofilético de decápodes, os quais possuem um dimorfismo sexual 

vastamente estudado, o qual interfere na competição para a reprodução, ajuda na 

proteção da fêmea e possui uma correlação de maior tamanho com maior 

fecundidade (Duffy & Thiel 2007), logo, o macho costuma ser maior que a fêmea 

com a qual está acasalando (Abelló et al. 1990). Visto que espécies em 

ambientes tropicais apresentam uma presença maior desses dimorfismos em 

relação a espécies de climas temperados (Sumarto et al. 2020), o padrão de 

crescimento pode apresentar disparidade com a regra de Bergmann. Além disso, 

o tipo de ambiente em que eles vivem podem apresentar condições favoráveis ou 

negativas para o crescimento de crustáceos, ambientes dulcícolas, marinhos e 

estuarinos apresentam diferentes condições de temperatura, produtividade e 

salinidade que afetam os processos biológicos de seus habitantes (Shock et al. 

2009).  

Devido a necessidade de ecdise e outros processos biológicos, diferentes 

ambientes podem interferir de formas distintas na quantidade de energia a qual os 

organismos irão direcionar para desenvolvimento corporal e a eficiência desse 

processo (Shock et al. 2009). Outro fator potencialmente influente é a diferença 

de produtividade primária entre os ambientes, que seria a produção de matéria 

orgânica a partir de luz solar e, consequentemente, de alimentos e recursos 

disponíveis. Os ecossistemas aquáticos são responsáveis por grande parte da 

produtividade primária do planeta. Sendo, cerca de 30% da produtividade do 

planeta vem de organismos fotossintetizantes que vivem no oceano 

(Balasubramanian, 2007; Cloern et al. 2014). Estuários são áreas costeiras onde 

as águas salinas do oceano se encontram com a água doce de córregos e rios 

(Balasubramanian, 2007). Os habitats estuarinos são geralmente muito produtivos 

devido ao acúmulo de nutrientes do escoamento de água doce (Hopkinson et al., 

2005; Balasubramanian, 2007). E ambientes dulcícolas dependem de fonte de 

nutrientes e recursos das alóctones de áreas que as circundam (Elser et al., 2007; 

Grizzetti et al., 2015).  

Alguns estudos os atribuíram à variação latitudinal na pressão de seleção 

sexual, ou seja, as espécies em ambientes com maior produção primária têm um 

dimorfismo sexual mais pronunciado, porque as pressões de seleção sexual são 

mais fortes em regiões com maior produtividade do que com ambientes com 

menor produtividade, considerando o cenário do nicho dimórfico entre machos e 

fêmeas (Chui & Doucet, 2009; Painting et al., 2014; Fujimoto et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

2.1     Objetivos gerais 

  

Comparar as diferenças nos padrões da Regra de Rensch e da abordagem 

latitudinal em caranguejos marinhos, dulcícolas e estuarinos. 

2.2     Objetivos específicos 

Observar as tendências de crescimento em ambientes com diferentes níveis de 

produtividade primária, pelo proxy Latitude. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1     Revisão sistemática 

A revisão sistemática considerou as literaturas de status taxonômicos que mais 

contemplam o táxon Brachyura de diferentes ambientes, terrestre, dulcícola e 

marinho. Assim, serão extraídas as informações de nome válido da espécie, família, 

tamanho corporal médio (tamanho padrão - largura do cefalotórax em milímetros) 

de machos e fêmeas, coordenadas geográficas (sistema de informações 

geográficas – SIG) (descrição do local com informações de município, estado e país 

– caso necessário – em informações sem dados SIG foi utilizado o 

https://www.geonames.org/) (Figura 1) (Anexo 1). Os critérios utilizados para a 

revisão sistemática foram a utilização dos bancos de dados Google Acadêmico, 

Decapoda Atol e Web of Science. Usando as palavras de busca “Espécie” (e seus 

respectivos sinônimos), “Tamanho” (e suas respectivas traduções para o Inglês e 

espanhol), Largura do cefalotórax (e suas respectivas traduções), milímetros (e 

suas respectivas traduções e a sigla ‘mm’) e somado ao respeito de um N > 30 

somados machos e fêmeas. Contudo, sabendo da ocorrência rara de algumas 

espécies (como exemplo: espécies de ambientes abissais) foram considerados N 

< 30.  

3.2     Modelos estatísticos   

Previamente à realização das análises estatísticas, os dados foram 

verificados quanto a normalidade univariada e padronizados em log10, sendo os 

https://www.geonames.org/
https://www.geonames.org/
https://www.geonames.org/
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valores de latitude (em graus decimais) em valores absolutos, para as avaliações 

que envolvam a variação latitudinal. 

Para avaliação das regras foram implementados modelos de Regressão do 

Tipo II (Reduced Major Axis Regression - RMA), um modelo geral e um modelo 

utilizando o Ambiente descrito pela revisão de História Natural (Marinho, Estuarino 

e Dulcícola) como cofator, os erros da variável independente e dependente não são 

fixados no modelo, não havendo um efeito de causa e efeito entre as variáveis do 

modelo. Assim, para a Regra de Rensch será considerado o valor de b = 1 como o 

valor de inclinação da hipótese nula de Rensch (ambos os sexos variam em mesma 

proporção), testada pelos intervalos de confiança de 95% (Warton 2006). 

Inclinações acima ou abaixo deste valor de inclinação representam conformidade 

com a Regra de Rensch ou Inverso da Regra de Rensch, respectivamente. Para a 

Regra de Rensch em uma avaliação latitudinal (Interação Rensch-Bergmann), foi 

observado o valor de R2, para a determinação de explicação entre a variável 

resposta e dependente (0 = nenhuma determinação, 1 = alta determinação) e o 

valor de b para a direção da Regra (b < 0, relação negativa; b > 0, positiva; e b = 0, 

isometria). Todas as avaliações anteriormente citadas, levaram em consideração o 

valor de p de significância de 5% para validação das observações, caso contrário 

foram discutidas suas respectivas tendências. 

Todos os protocolos estatísticos foram realizados no software R (R 

Development Core Team 2012). Os seguintes pacotes estatísticos do R utilizados 

foram: “stats” (Teste de Shapiro-Wilks, R Development Core Team 2012) e “smatr” 

(Regressão do Tipo II - RMA) (Warton et al. 2012). 

 

 

4. RESULTADOS 

 

De acordo com os dados obtidos, as espécies estudadas apresentaram um 

padrão neutro em relação à regra de Rensch (Tabela 1, Figura 2) com uma 

tendência levemente contrária à regra em espécies dulcícolas (b=0,934; 

p{b}=0,750; prma=0,005; R²=0,751) e estuarinas (b=0,925; p{b}=0,446; 
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prma<0,0001; R²=0,944), e ligeiramente positiva em ambientes marinhos 

(b=1,013; p{b}=654; prma<0,0001; R²=0,974). 

Com relação a aplicação latitudinal no dimorfismo, aplicando as regras de 

Rensch e Bergmann, as espécies de todos os ambientes apresentaram uma 

correlação positiva entre o aumento de latitude e de dimorfismo (Figura 3) 

(Dulcícolas: b=0,058; p{b}=<0,0001; prma=0,296; R²=0,179) (Estuarinas: b=0,045; 

p{b}<0,0001; prma=0,951; R²=0,001), com um destaque maior para as espécies 

marinhas (b=0,151; p{b}<0,0001; prma=0,491; R²=0,016) que tiveram uma 

inclinação mais acentuada que as demais. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos acerca da regra de Rensch, revelaram uma tendência 

para o inverso do previsto por Rensch, para os ambientes estuarinos e dulcícolas. 

Os resultados obtidos seguiram uma direção oposta do que foi observado por 

Abelló et al. (1990), no qual constatou aumento de tamanho médio de machos 

com o aumento da latitude. Podendo ser influenciado pelos tipos de ambientes 

dos grupos estudados, os quais variam, principalmente, nos níveis de 

produtividade primária, concentração de sais minerais e, bem como a composição 

de espécies (Ishitobi et al. 2000). Os resultados obtidos dos caranguejos de 

ambientes marinhos foram de acordo com o previsto, os quais apresentaram uma 

tendência condizente com a regra de Rensch, evidenciando a predominância dos 

maiores tamanhos pertencerem aos machos. Isso pode reforçar a hipótese da 

existência de um padrão recorrente para caranguejos marinhos de conformidade 

com a Regra de Rensch. 

 A tendência inversa à Regra de Rensch observada em algumas espécies, 

pode ser um reflexo da seleção sexual atuando em machos e a seleção de 

fecundidade atuando em fêmeas, padrão comum em invertebrados e ectotérmicos 

(Cox et al. 2003; Fairbairn et al. 2007). Além disso, a literatura indica que a força 

da seleção sexual e/ou de fecundidade normalmente ultrapassa a seleção de 

viabilidade em populações naturais (Hoekstra et al. 2001; Kingsolver et al. 2001; 

Blanckenhorn 2007). Portanto, a fecundidade como uma forma de garantir a 

permanência da espécie pode ser o verdadeiro direcionador de padrões 
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macroecológicos entre a relação de tamanho de machos e fêmeas, independente 

de fatores externos ou apenas modulando a grandeza da resposta.   

Dessa forma, uma das possíveis explicações para esses tamanhos médio e 

máximo diferentes do esperado pode ser pela diferença no nível de produção 

primária entre os ambientes, apresentando uma complexidade de relações 

tróficas entre as espécies desses ambientes. E de ambientes próximos que se 

sobrepõem como é o caso do manguezal, o qual apresentou o padrão de menor 

crescimento, que pode estar ligado à presença de predadores de ambientes 

marinhos e dulcícolas nas áreas de transição entre os ambientes (Svenning et al 

2005). Bem como a presença de competição interespecífica por recursos com 

espécies que vivem em outro ambiente e possuem certa tolerância necessária 

para habitar o estuário ou que possuem parte da vida no estuário e mudam de 

habitat como espécies anádromas (Waldman et al 2016) e anfídromas (Page et al. 

2013). Cada tipo de ambiente apresenta diferentes relações interespecíficas, 

devido à variedade de espécies que habitam cada habitat ser única e, portanto, 

cada habitat possui uma combinação diferente de seres vivos, dessa forma é 

válido supor que os padrões de tamanho com melhor fitness para cada ambiente 

sejam diferentes dos demais, visto que as necessidades para sobreviver a 

predação e outras interações biológicas podem divergir. Tamanhos maiores 

podem permitir maior vantagem na competição com outros machos por uma 

fêmea, porém ambientes de baixa produtividade primária pode apresentar uma 

dificuldade para manter indivíduos maiores devido à falta de alimento suficiente 

para sua sobrevivência (Munroe et al. 2013), enquanto que tamanhos menores 

aumentam a chance de sobrevivência na busca por alimento ou por fêmeas para 

reprodução (Ward 1983), o que pode levar a uma necessidade de equilíbrio entre 

o tamanho do indivíduo e o nível de produção primária no ambiente em que ele 

vive.  

 Além disso, as condições diversas como temperatura média da água, 

concentração de oxigênio e salinidade podem ter influenciado o crescimento, 

resultando nessa disparidade entre as famílias pesquisadas. Dessa forma, fatores 

como os diferentes níveis de salinidade afetam o crescimento e regeneração de 

membros corporais dos caranguejos (Shock et al. 2009), indicando que os 

diferentes ambientes analisados podem impactar de forma positiva ou negativa o 

crescimento dos indivíduos estudados. Além disso, os ectotérmicos tem uma 
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explicação complementar à Regra de Bergmann (1847) em que regiões de altas 

temperaturas (menores latitudes), os animais têm taxas de crescimento mais 

elevadas, com maturidade precoce e, portanto, atingindo tamanhos menores em 

fase adulta (Ray, 1960; Atkinson, 1994), e vice-versa. Outrossim, em baixas 

temperaturas é possível que as atividades de anabolismo sejam maiores que as 

de catabolismo, caracterizando um dos motivos para maior velocidade de 

crescimento de caranguejos em temperaturas menores (MacArthur e Baillie 

1929). Ainda, a baixa concentração de oxigênio e a as temperaturas elevadas 

também poderiam diminuir a taxa de crescimento, ou seja, tamanhos médios 

menores (Atkinson, 1994).  

Ao observar a relação entre a latitude e o aumento de dimorfismo foi 

observado um efeito positivo no crescimento em maiores latitudes, apontando 

uma tendência positiva da relação das regras de Bergmann e de Rensch como 

observado por Blanckenhorn et al. (2006) Entre as diversas hipóteses de 

justificativa possíveis para esse resultado, fatores como temperatura e 

concentração de oxigênio podem possuir grande importância, como citado 

anteriormente, por afetarem a taxa de crescimento e, em menores temperaturas, 

o crescimento de estruturas corporais nos caranguejos são maiores (MacArthur e 

Baillie 1929), podendo resultar em maior crescimento de estruturas dimórficas 

como quelipodos dos machos, entre outras. Além disso, a inclinação de 

crescimento das espécies marinhas foi particularmente afetada de forma positiva, 

vale ressaltar que devido ao ambiente marinho ser influenciado por diversas 

correntes de água, originadas tanto da foz de rios como de outras partes do 

oceano, ele possui grande fluxo de nutrientes. Por exemplo, no Golfo de Riga, 

essas trocas de águas entre ambientes podem possuir certo nível de influência 

nos sistemas, sendo assim os níveis de produtividade primária são mais 

expressivos (Astok et al. 1999). Isso é potencialmente um dos fatores 

responsáveis por essa maior inclinação presente no resultado dos caranguejos 

marinhos. 

6. CONCLUSÃO 

De acordo com os dados obtidos, as espécies apresentaram um padrão de 

neutralidade em relação a Rensch, embora que as espécies dulcícolas e 

estuarinas possuam uma tendência contrária à regra e as marinhas uma 
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tendência positiva. Além disso, em todos os ambientes estudados foi observado 

uma correlação positiva entre o aumento de latitude e o aumento de tamanho. 

Por fim, vale ressaltar que ainda se apresenta necessário futura pesquisa 

sobre o tema a fim de confirmar os fatores influentes no crescimento de 

caranguejos e sua aplicabilidade na criação de caranguejos de interesse 

econômico. Com maior entendimento dos efeitos de cada fator e condições 

envolvidas no desenvolvimento desses animais, poderá ser possível prever os 

efeitos das mudanças climáticas nas populações, além de permitir um maior 

aproveitamento da produção de fins comerciais. Os modelos preditivos revelaram 

que em ambientes dulcícolas, a produção tende a aumentar ao longo dos anos 

(Michelutti et at. 2005), o que pode estar conectado com o aquecimento global, 

sendo observado um aumento na produtividade primária de lagos devido à 

eutrofização causada por interferência antropológica (Lewis Jr. 2011). Enquanto 

que em ambientes marinhos a produtividade primária apresenta uma queda na 

maior parte dos oceanos (Boyce et al. 2010), possivelmente interligado com o 

aumento da temperatura na superfície dos oceanos. 
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8. TABELAS 

 

Regras Regressão R² prma b p(b) 

Rensch (Geral) Machos - Fêmeas 0,976 ⩽0,0001 1,0055 0,809 

Rensch (Dulcícola) Machos - Fêmeas * Ambiente 0,751 0,005 0,934 0,750 

Rensch (Estuarino) Machos - Fêmeas * Ambiente 0,944 ⩽0,0001 0,925 0,446 

Rensch (Marinho) Machos - Fêmeas * Ambiente 0,974 ⩽0,0001 1,013 0,654 

Rensch-Bergmann (Geral) Dimorfismo sexual vs Latitude 0,035 0,200 0,092 ⩽0,0001 

Rensch-Bergmann (Dulcícola) Dimorfismo sexual vs Latitude 0,179 0,296 0,058 ⩽0,0001 

Rensch-Bergmann (Estuarino) Dimorfismo sexual vs Latitude 0,001 0,951 0,045 ⩽0,0001 

Rensch-Bergmann (Marinho) Dimorfismo sexual vs Latitude 0,016 0,491 0,151 ⩽0,0001 

Tabela 1. Regras testadas, regressões usadas e resultados obtidos. 
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9. FIGURAS 

 

 

Figura 1. Amostragem das espécies com dados elegíveis da Infra-ordem 

Brachyura nos ambientes dulcícola, estuarino e marinho.  

Figura 2. Relação entre o tamanho médio de machos e fêmeas, representação da 

Regra de Rensch. 
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Figura 3. Representação da abordagem latitudinal da Regra de Rensch. Relação 

do Dimorfismo sexual com a atitude (Interação da Regra de Rensch e Bergmann)  
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10. ANEXOS 

 

 

Familia Espécies F_T M LargF LargM SSD_Larg Lat Long Amb Citação 

Aethridae Hepatus pudibundus 2031 856 47 50,55 3,55 -23,519 -45,197 M Lima et al. (2014) 

Aethridae Hepatus pudibundus 1817 543 49 51,5 2,5 -23,434 -45,086 M Lima et al. (2014) 

Aethridae Hepatus pudibundus 1901 684 47,5 50,85 3,35 -23,334 -44,897 M Lima et al. (2014) 

Aethridae Hepatus pudibundus 148 105 33,225 39,375 6,15 -14,794 39,046 M Almeida et al. (2007) 

Dromiidae Dromiopsis excavata NA NA 31,5 29,45 -2,05 -32,694 152,067 M Griffin et al. (1972) 

Dromiidae Epigodromia areolata NA 19 NA 14,725 NA 12,880 121,774 M McLay e Ng (1999) 

Dromiidae Petalomera laterallis 63 45 14,2 15,2 1 -16,382 145,561 M Griffin et al. (1972) 

Dynomenidae Lauridromia indica 33 27 41,525 47,2 5,675 1,272 103,562 M McLay (2001) 

Eriphiidae Eriphia ferox 20 13 49,4 46,3 -3,1 1,289 103,850 M Koh e Ng (2008) 

Eriphiidae Eriphia granulosa 13 12 16,9 20,7 3,8 11,700 166,833 M Koh e Ng (2008) 

Eriphiidae Eriphia gogra 558 NA NA NA NA -8,133 -34,900 M Carneiro et al (2016) 

Ethusidae Ethusa indica 29 27 13,28 10,9 -2,38 10,000 96,000 M Spiridonov e Türkay (2007) 

Ethusidae Ethusa indica 13 13 13,2 14,2 1 12,492 45,645 M Huilian (1993) 

Ethusidae Ethusina somalica 14 15 9,2 8,4 -0,8 13,110 47,900 M Spiridonov e Türkay (2007) 

Gecarcinucidae Austrothelphusa transversa 32 36 31,9 35,85 3,95 -20,000 145,000 M Waltham (2018) 

Gecarcinucidae Occulthusa halimun 21 18 11,6 10,7 -0,9 -6,740 106,530 M Ng e Wowor (2018) 

Gecarcinucidae Parathelphusa cabayugan 29 45 24 20,7 -3,3 9,739 118,735 M Freitag e yeo (2004)  

Gecarcinucidae Maydelliathelphusa masonia 24 24 37,8 43,8 6 32,736 74,869 M Kour et al. (2019) 

Leocosiidae Persephona lichtensteinii 75 108 21,625 24,15 2,525 -14,794 39,046 M Carvalho et al. (2010) 

Leocosiidae Persephona punctata 25 33 28,4 32,3 3,9 25,171 66,713 M Carvalho et al. (2010) 

Matutidae Matuta planipes 93 318 14 17,5 3,5 25,171 66,713 M Saher et al. (2017) 

Matutidae Ashtoret luris 151 318 18 17,25 -0,75 -23,963 -46,392 M Saher et al. (2017) 

Menippidae Menippe nodifrons 409 511 33,3 27,3 -6 -23,465 -45,058 M Zangrande et al.  

Menippidae Menippe nodifrons 679 NA NA NA NA -23,434 -45,071 M Rodrigues-Alves et al. (2013) 
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Menippidae Menippe nodifrons 204 195 31,6 29,7 -1,9 -23,434 -45,071 M Bertini et al. (2007) 

Menippidae Menippe adina 192 195 73 71 -2 25,000 -90,000 M Perry et al. (1995) 

Menippidae Menippe mercenaria 344 NA NA NA NA -22,978 -43,834 M Perry et al. (1995) 

Menippidae Menippe mercenaria 60 NA NA NA NA 27,766 -82,547 M Wortham e Pascual (2017) 

Menippidae Menippe mercenaria 219 NA NA NA NA 27,857 -80,442 M Krimsky e Epifanio (2010) 

Menippidae Menippe mercenaria 1372 NA NA NA NA 32,608 -80,082 M Krimsky e Epifanio (2010) 

Platyxanthidae Platyxanthus patagonicus NA NA 47,6675 64,265 16,5975 -40,879 -64,617 M Narvarte et al. (2007) 

Raninidae Notopoides latus 11 20 23,6825 27,215 3,5325 -55,200 -67,917 M Dawson e Yaldwyn (2002) 

Epialtidae Epialtus bituberculatus 229 113 6,75 7,7 0,95 -23,483 -45,133 M Paiva Barros-Alves et al. (2013) 

Epialtidae Hyastenus hilgendorfi 8 28 24,15 24,15 0 29,953 32,574 M Ibrahim e Amin (2013) 

Epialtidae Pugettia nipponensis 11 10 6,55 7,5 0,95 24,585 122,097 M Ho et al. (2004) 

Epialtidae Epialtus bituberculatus 154 106 6,35 7,6 1,25 -23,383 -45,050 M Paiva Barros-Alves et al. (2013) 

Leucosiidae Arcania cornigera 57 57 24,34 22,55 -1,79 9,517 123,684 M Naruse (2014) 

Leucosiidae Arcania elongata 27 20 25,93 24,58 -1,35 43,500 135,750 M Naruse (2014) 

Portunidae Arenaeus cribrarius 424 310 67,4 72,4 5 -23,583 -45,208 M Andrade et al. (2015) 

Portunidae Callinectes affinis 7 12 97,81 86,98 -10,83 -3,783 -38,433 E Fausto (1980) 

Portunidae Callinectes bellicosus 821 1842 116 130 14 26,775 -110,566 M Rodríguez-Félix et al. (2015) 

Portunidae Callinectes bocourti 36 37 93 96,7 3,7 -24,554 -47,505 E Yomar-Hattori et al. (2006) 

Portunidae Callinectes danae 754 881 55,26 60,85 5,59 -7,567 -7,921 E Araújo e Lira (2012) 

Portunidae Callinectes ornatus 1660 3951 63,4 77,3 13,9 -21,500 -42,083 M Tudesco et al. (2012) 

Portunidae Callinectes pallidus 126 124 48,6 48,1 -0,5 6,933 6,400 E Oluwatoyin et al. (2013) 

Portunidae Callinectes sapidus 317 710 117,6 125,2 7,6 36,260 30,069 E Atar e Seçer (2003) 

Trichodactylidae Sylviocarcinus devillei 10 12 46,33 38,1 -8,23 -1,150 -51,900 D Lima et al. (2013) 

Trichodactylidae Sylviocarcinus maldonadoensis 15 33 34,55 31,51 -3,04 -1,150 -51,900 D Lima et al. (2013) 

Trichodactylidae Sylviocarcinus pictus 17 51 33,69 35,68 1,99 -1,150 -51,900 D Lima et al. (2013) 

Trichodactylidae Dilocarcinus pagei 434 568 31,45 31,4 -0,05 -20,328 -49,172 D Davanso et al. (2018) 

Trichodactylidae Dilocarcinus pagei 536 804 28,8 27,3 -1,5 -21,241 -49,941 D Herrera et al. (2013) 

Trichodactylidae Dilocarcinus pagei 428 534 37,4 38,2 0,8 -20,769 -49,357 D Pinheiro e Taddei (2005) 

Trichodactylidae Goyazana castelnaui 20 45 43,9 44,6 0,7 -8,601 -38,568 D Silva et al. (2018) 

Trichodactylidae Goyazana castelnaui 119 164 33,88 33,99 0,11 -8,133 -40,084 D Almeida (2016) 

Ucididae Ucides cordatus 232 323 50,7 59,9 9,2 -25,467 -48,267 E Dalabona et al. (2005) 

Ucididae Ucides occidentalis 3068 3111 69,33 77,81 8,48 0,000 -80,500 E Zambrano e Aragón-Noriega (2016) 

Ucididae Ucides cordatus 1325 1654 46,4 50,5 4,1 -24,683 -47,505 E Pinheiro et al. (2009) 
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 Anexo 1. Relação com os dados das espécies utilizadas 

(F/T = Número de fêmeas/hermafroditas; M = Número de machos; LargF = Largura média das fêmeas/hermafroditas; LargM = Largura média dos machos) 
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