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Caranguejo Verde
Carcinus maenas

Carapaça hexagonal. É um generalista. Alimenta-
se de muitas espécies.

Possui 5 espinhos laterais e 3 espinhos frontais.

É considerado uma das piores espécies invasoras 
na America do Norte e do Sul, bem como, Pacífico.

Tons de verde e castanho (às vezes vermelho).

Largura carapaça adulto: 10cm.

Costa Atlântica Europeia, Mediterrâneo e Norte de 
Africa.

5 espinhos
laterais

3 espinhos frontais

© Marine Biological Association

©Jack Sewell
Cuidado para não se confundir com Carcinus 
aestuarii que ocorre no Mediterrâneo.



Caranguejo Verde do Mediterrâneo

Carcinus aestuarii

Carapaça mais larga do que comprida.

Possui 5 espinhos laterais e 3 espinhos frontais.

Ao contrário da especie semelhante C. maenas, 
que é considerado considerado uma das piores 
espécies invasoras fora da Europa, C. estuarii 
continua contido no Mediterrâneo.

Tons variados do verde ao castanho.

Largura carapaça adulto: 7cm.

Espécie nativa do mar Mediterrâneo.

Muito semelhante a C. maenas, mas com 
espinhos frontais mais suaves que se extendem 
além dos olhos. So ocorre no mar Mediterrâneo.

©Jack Sewell

© George Chernilevsky



Navalheira
Necora puber

Carapaça achatada, coberta com pêlos e 5 
espinhos laterais.

Possui olhos vermelhos e as patas traseiras são 
em forma de pá de remo. 

Espécie muito caçada nas praias de Portugal. 
Cuidado! Espécie com comportamento agressivo. 

Tons de cinza, verde e castanho. As patas 
traseiras com riscas pretas.

Largura carapaça adulto: 10cm.

Costa Atlântica Europeia. Espécie considerada 
invasora no Mediterrâneo.

N. puber jovens que ainda não possuem pêlos
evidentes na carapaça podem ser confundidos 
com outros caranguejos nadadores (Liocarcinus 
spp.).

© Fiona Crouch

© Marine Biological Association



Caranguejo Peludinho
Pilumnus hirtellus

Carapaça com 5 espinhos laterais, sendo o 1º e 2º 
espinhos menores do que os restantes.

Pêlos na carapaça e nas patas. Sempre pinças 
com ponta castanha, sendo uma maior do que a 
outra.

Esconde-se entre as algas e por baixo das pedras. 
É rápido e pode ir até 80m de profundidade.

Tons de castanho, amarelo, verde e às vezes roxo.

Largura carapaça adulto: 3cm.

Costa Sul da Noruega até Cabo Verde, Mar Negro 
e Mediterrâneo.

Existem outras espécies Pilmnus no 
Mediterrâneo, mas P. Hirtellus e a única com 
pêlos em forma de batão, que prendem 
sedimentos para ajudar a camuflagem.

© Dave Fenwick

© Keith Hiscock



Sapateira
Cancer pagurus

As pontas das pinças são mais escuras. 
9 recortes de cada lado.

Lembra o formato de uma empada ou tarte 
assada.

Pode fingir-se de morto. Predador norturmo.
Espécie com alto valor comercial.

Tons de castanho e tons de vermelho.

Largura carapaça adulto: máximo 25cm, mas 
tipicamente 15cm.

Atlântico Norte e Mediterrâneo.

©Jack Sewell

©Fiona CrouchNão existem outras espécies semelhantes.



Caranguejo Dentinho
Pirimela denticulata

5 espinhos laterais e na região frontal encontram-
se 3 espinhos entre os olhos e 2 espinhos ao 
redor da órbita ocular.

Sua carapaça lembra o formato de um dente.

Vive por baixo da vegetação ou então pode 
construir túneis na areia. 

Tons de verde, castanho, roxo ou vermelho.

Largura carapaça adulto: 1,5 cm.

Ilhas Britânicas, Atlântico Norte, Mediterrâneo e 
Norte de Africa.

© Dave Fenwick

© Hans Hillewaert

5 espinhos
laterais

3 espinhos frontais 2 espinhos orbitais

Possível confundir-se com indivíduos Carcinus 
maenas jovens, mas com mais espinhos na 
carapaça.



Planes minutus

Pêlos / espinhos nos últimos dois segmentos das 
patas, e carapaça relativamente suave. 
Frequentemente encontrado entre percebes. 

Carapaça quase quadrada com os olhos bem 
distanciados nos cantos frontais da carapaça.

Normalmente, passam a vida à deriva nas algas, 
madeira flutuante, bóias ou mesmo presos a 
tartarugas no oceano. 

Tons variam de acordo com o seu meio 
ambiental.

Largura carapaça aduto: máximo 2cm, mas 
tipicamente 1cm.

Espécie pelágica do Atlântico Norte.

Aparência semelhante a outros caranguejos 
grapsídios, incluindo Pachygrapsus marmoratus
mas com olhos mais definidos e carapaça menos 
quadrada. 

© Dave Fenwick

© Dave Fenwick



Caranguejo Rasga Camisas

Pachygrapsus marmoratus

Possui 3 espinhos laterais, com um segmento reto 
entre of olhos.  

A carapaça é quadrada com linhas diagonais. 
Espinhos finos no último segmento das patas que 
parecem pêlos.

Espécie possui movimentos rápidos e esconde-se 
em fendas. Em alguns países, é conhecido como 
caranguejo mármore.

Tons de castanho, vermelho e amarelo.

Largura carapaça adulto: 5cm.

Costa Atlântica Europeia e Mar Mediterrâneo.

Esta espécie pode ser distinguida de outras 
espécies de Pachygrapsus pelos 3 dentes na 
carapaça e das espécies de Hemigrapsus pela 
projeção espinhosa no primeiro segmento das 
pinças.

© George Chernilevsky

© Petar Milošević

Espinhos finos



Hemigrapsus sanguineus

A carapaça e quadrada, com 3 espinhos distintos 
de cada lado. As pinças são brancas na parte 
inferior. 

Bandas claras e escuras ao longo das patas, e 
manchas avermelhadas nas pinças.

H. sanguineus toleram uma ampla gama de 
temperaturas e salinidades, tornando-o muito 
bom em colonizar novas áreas. 

Tons de castanho, laranja e verde.

Largura carapaça aduto: 5cm.

Espécie invasora na Europa a partir do Japão 
presente no Canal da Mancha, no Mar do Norte, 
Mar Mediterrâneo e Mar Negro.

Não deve confundir com as espécies de 
Pachygrapsus que não possuem o lóbulo carnudo 
nas pinças, e H. Takanoi, que tem “luvas de pêlo” 
nas pinças.

© Jack Sewell

© Jack Sewell

3 espinhos laterais

Lóbulo carnudo



Hemigrapsus takanoi

Os machos adultos têm “luvas de pêlo” nas pinças.
Carapaça quase quadrada, com 3 dentes de cada 
lado, sendo que o terceiro é muito pequeno. 

Pequenas manchas escuras na carapaça, patas e 
pinças (nunca no abdômen).

Foi introduzido pela primeira vez na Europa na 
década de 1990.

Tons de castanho, laranja e verde.

Largura carapaça aduto: 3cm.

Espécie invasora na Europa a partir do Japão e da 
China.

Semelhante a H. sanguineus, mas H. takanoi é 
mais pequeno, não tem bandas na patas e o 3º 
dente na carapaca é muito pequeno. Também 
semelhante às espécies Pachygrapsus que não 
possuem lóbulo carnudo nas pinças. 

© Jack Sewell

© Hans Hillewaert

3º dente lateral muito pequeno



Caranguejo Peludo Chinês

Eriocheir sinensis

A carapaça é lisa, arredondada e tem uma arca na 
forma da letra U. Possui 4 espinhos laterais 
(sendo o último pequeno).

Os adultos possuem “luvas de pêlo” e pontas das 
pinças são brancas.

Consta na lista das 100 espécies invasoras mais 
perigosas do mundo. Pode ser encontrados em 
rios, estuarios e no ambiente marinho.

Tons de cinza, castanho e laranja.

Largura carapaça aduto: 8cm.

Nativo do sul da China e agora espalhado por 
todos os estuários da Europa causando danos às 
margens dos rios e a materiais de pesca.

Não confundir com Carcinus maenas, que não 
tem “luvas de pêlo” e tem a carapaça mais 
triangular.

© Ecomare

© Fiona Crouch



Caranguejo Verrugas
Eriphia verrucosa

Possui 4 espinhos laterais e 5-6 espinhos frontais
que se parecem a um serrote entre os olhos. 

Possui verrugas/borbulhas nas patas dianteiras e 
na carapaça.

Espécie está ameaçada!

Tons de castanho, vermelho e verde com pintas 
amarelas na carapaça.

Largura carapaça adulto: 9cm.

Costa Atlântica Eropeia, Mar Mediterrâneo e Mar 
Negro.

Pode parecer outras espécies de xanthid (por 
exemplo Xantho spp.), que não possuem verrugas 
nas patas dianteiras. 

©George Chernilevsky

©Agatha Gill



Caranguejo de Ferro
Lophozozymus incisus
Antes: Xantho incisus

Carapaça lisa, 4 espinhos laterais e pinças pretas.

Parece que possui músculos na carapaça e nas 
patas dianteiras. É o caranguejo musculado!

Cuidado com a sua pinça!

Tons de castanho e amarelo.

Largura carapaça adulto: 7cm.

Costa Atlântica Europeia.

Muito semelhante ao X. pilipes, mas a carapaça 
tem uma aparencia mais musculada, é
relativamente mais larga e com menos pêlos nas 
patas. Igualmente parecido com X. poressa, que 
tem carapaça mais arredondada. 

© Dave Fenwick

© Dave Fenwick



Xantho pilipes

Carapaça ligeiramente musculada, com um par de 
lóbulos entre os olhos. Pinças ligeiramente 
desiguais. 

Franja densa de pêlos nas laterais e lado inferior 
da carapaça. 

Esta espécie encontra-se freqüentemente 
enterrada sob pedras ou na areia.

Tons malhados de castanho, vermelho, cor de 
rosa, e amarelo. Pinças escuras.

Largura carapaça adulto: 6cm. 

Estendendo-se das Ilhas Britânicas à Noruega ao 
Mediterrâneo.

Muito semelhante ao X. hydrophilus, mas com 
densa franja de pêlos nas patas e lado inferior da 
carapaça, e X. poressa, que possui uma carapaça 
mais arredondada. 

© Jack Sewell

© Dave Fenwick



Xantho poressa

Carapaça plana, lisa e em forma oval. Sem pêlos
na zona frontal da carapaça, mas alguns 
presentes nas patas. 

Numerosas marcas irregulares no lado inferior da 
carapaça.

Este caranguejo às vezes é chamado de 
caranguejo jaguar devido às suas marcações 
irregulares.

Tons de cinza e castanho com manchas a formar
padrões.

Largura carapaça adulto: 2.5cm.

Mar Negro, Mediterrâneo e Costa Atlântica 
Europeia.

Muito semelhante a X. Hydrophilus, que tem uma 
carapaça mais enrugada e não possui as marcas 
no lado inferior, e X. pilipes que tem uma franja 
densa de pêlos nas patas.

© George Chernilevsky

© George Chernilevsky



Corystes cassivelaunas

Antenas cobertas de cerdas (setae).
A superfície da carapaça é áspera e de forma oval. 

Antenas muito óbvias mais longas do que o corpo 
(podem estar partidas). 

Quando enterrados na areia, as antenas são 
usadas como um tubo de respiração.

Tons de castanho avermelhado e amarelado.

Carapaça adulto: 4cm comprimento and 3cm 
largura.

Normalmente enterrado na areia, desde
da Noruega e Suécia a norte, até Portugal e ao 
Mediterrâneo. 

© Dave Fenwick

© Dave Fenwick

Não existem outras espécies semelhantes.



Atelecyclus rotundatus

Segunda antena mais longas, e com 9-11 
espinhos afiados na parte frontal e lateral da 
carapaça.

Carapaça redonda, de textura áspera com borda 
peluda.

A. Rotundatus enterra-se para trás no substrato e 
usa as pinças e antenas para criar um canal de 
respiração.

Tons de castanho avermelhado claro, às vezes 
com manchas mais claras.

Carapaça adulto: 5cm.

Costa Atlântica Europeia e Mar Mediterrâneo.

Não confundir com Corystes cassivelaunas que 
tem a carapaça mais longa do que larga. Pode 
também se parecer com uma sapateira jovem, 
que não possui espinhos e borda da carapaça 
peluda. 

© Valela

© Dave Fenwick



Dyspanopeus sayi

Textura granular fina e uma cobertura leve de 
pêlos nas extremidades frontais e laterais da 
carapaça.

Caranguejo pequeno com carapaça fortemente 
convexa (curvada como o exterior de uma esfera). 
Pinça do lado esquerdo mais estreita.

Os machos são, às vezes, relatados como sendo 
mais abundantes que as fêmeas. 

Tons esverdeados com pinças pretas.

Carapaça adulto: 2cm.

Nativo da Costa Atlântica Europeia, mas agora 
também é encontrado ao longo da costa do 
Atlântico Este, Mar Mediterrâneo e Mar do 
Norte.

Não deve ser confundido com Rhithropanopeus 
harrisii, que tem pinças esbranquiçadas.

© flickr, Crabby Taxonomist

© Francois Lambert



Caranguejo Anão
Rhithropanopeus harrisii

2 linhas de lóbulos minúsculos na frente da 
carapaça. Garras desiguais e suaves.

Possui pinças esbranquiçadas.

Espécie provavelmente introduzida na Europa por 
embarcações comerciais.

Tons esverdiados ou acastanhados, às vezes com 
manchas claras na carapaça.

Carapaça adulto: 2cm.

Espécie invasora na Costa Atlântica Europeia, 
oriunda da Costa Atlântica Norte Americana. 

Semelhante a Dyspanopeus sayi, que também foi 
introduzido da América do Norte e geralmente é 
de tons castanho-avermelhados e com pinças 
escuras (castanhas ou pretas). 

© Andrew Butko

© Majk



Dromia personata

Corpo peludo de aparência inchada. 4º e 5º patas 
pequenas.

Corpo arredondado coberto de esponjas 
encrustadas e com pinças cor de rosa.

As esponjas são usadas como abrigo portátil, que 
continuam a crescer à medida que o caranguejo 
cresce. 

Tons de castanho ou vermelho, com esponjas 
laranjas, amarelas ou castanhas.

Carapaça adulto: 7cm.

Mar do Norte, Canal da Mancha e Mar 
Mediterrâneo.

Não existem outras espécies semelhantes.

© Sue Daly

© Keith Hiscock



Caranguejo Azul
Callinectes sapidus

Carapaça lisa com linhas transversais dispersas de 
grânulos finos. Patas traseiras são em forma de 
pá de remo.

A 9ª espinha lateral da carapaça é longa e 
apontanda para fora. Carapaça duas vezes mais 
larga do que longa. 

Caranguejos azuis de carapaça mole têm alto 
valor comercial nos EUA, com mais valor 
comercial do que os caranguejos de carapaça 
dura. 

Tons de cinza, azul ou castanho-esverdeado.

Carapaça adulto: 22cm.

Espécie nativa da Costa Atlântica Americana, mas 
agora é bastante abundante em partes do Mar 
Mediterrâneo.

Não confundir com Portunus pelagicus, que tem 
uma segunda espinha óbvia no segmento de 
garra. 

©The Children’s Museum
of Indianapolis



Portunus pelagicus

Patas traseiras são em forma de pá de remo. 
As garras são longas, espinhosas e estriadas.

Carapaça larga, com 9 espinhos. 2 espinhas no 
segundo segmento da garra.

Espécie noturna de alto valor comercial.

Tons de verde-acastanhado com manchas claras
irregulares. Garras e patas azuis, também com 
manchas irregulares. 

Carapaça adulto: 7cm.

Nativo do Oceano Indo-Pacífico, mas agora 
também ocurre no Mar Mediterrâneo.

Não confundir com Callinectes sapidus, que não 
possui segunda espinha óbvia na garra. 

© Wikimedia Commons

© AhmadElq



Portumnus latipes

Carapaça suave, tão larga como longa, em forma 
de coração. Patas traseiras são em forma de pá de 
remo. Órbitas grandes.

Manchas brancas na carapaça. 3 espinhas 
pequenas frontais, com uma no meio 
ligeiramente adiantada.

Muito rápido a enterrar-se na areia molhada 
usando as patas traseiras em forma de pá de 
remo, que são muito mais pequenas que as de 
outros caranguejos nadadores. 

Tons avermelhados com manchas brancas. 

Carapaça adulto: 2cm.

Ocorre em toda a Europa, incluindo os mares do 
Norte, Adriático, Egeu, e Mediterrâneo.

Não confundir com Thia scutellata que tem pêlos
laterais na carapaça e nas patas e não possui 
espinhos ao redor da carapaça. 

© Dave Fenwick

© Hans Hillewaert



Caranguejo Pilado

Polybius henslowii

Carapaça achatada, com 5 espinhos laterais 
baixos e largos. 

Encontram-se muitas vezes em grande número a 
nadar à superfície para caçar sardinhas, lulas ou 
outras animais pelágicos. 

Tons castanho-avermelhado ou laranja-azulado.

Carapaça adulto: 4cm.

Costa Atlântica Europeia.

Não existem outras espécies semelhantes.

© Dave Fenwick

© Dave Fenwick

Carapaça tem forma circular. Patas traseiras com 
ponta em forma de pá de remo.



Caranguejo Sally Lightfoot

Percnon gibbesi

Linha de espinhas no segmento das patas mais 
próximo da carapaça. 

Bandas douradas nas articulações da patas e 
carapaça fina em forma de disco.

Espécie de caranguejo verdadeiro mais invasivo 
no Mar Mediterrâneo.

Tons de castanho-esverdeado com bandas claras
nas articulações da patas.

Carapaça adulto: 3.7cm.

Espécie nativa do Pacífico e da costa Atlântica 
Americana e Africana, mas agora ocorre 
frequentemente no Mar Mediterrâneo. 

Bandas nas patas semelhantes a algumas 
espécies de Pachygrapsus. 

© Fiona Crouch

© Wikicommons, Tato Grasso

© Wikicommons, CChris



Caranguejo Boca-cava-terra

Afruca tangeri

Olhos em talos longos. Machos caracterizados por 
extrema assimetria de garra. 

A garra maior nos machos é usada para 
comunicação com outros caranguejos. 

Tons da carapaça violeta, preto, ou amarelada em 
fêmeas, com garras de cor amarelada. 

Carapaça adulto: 5cm. 

Afruca tangeri só foi encontrado na costa sul de 
Portugal e na costa sul Atlântica de Espanha. 

Não existem outras espécies semelhantes.

Afruca tangeri
© Charlesjsharp

Afruca tangeri
© LeonardoG

Carapaça de textura áspera. 



Santolas

Majidae (Family)

Algumas espécies são muito grandes e 
espinhosas, com outras pequenas e delicadas.

Carapaça mais longa do que larga, coberta por 
várias espinhas e frequentement por algas. Todas 
as patas são compridas.

O gênero Maja inclui a maior espécie atlântica 
Maja brachydactyla que pode atingir 20cm de 
comprimento. 

Tons variados de castanho a vermelho e creme.

Carapaça adulto varia de 1cm até 20cm.

Ocorre na Europa toda, desde a Escandinávia ao 
Mar Mediterrâneo. 

Não existe outro grupo de espécies semelhante.

© Fiona Crouch

© Hannah Milburn



Caranguejos Nadadores
Liocarcinus (Genus)

3 lobos frontais entre os olhos, execto L. 
arcuatus. 5 dentes de ambos os lados dos olhos. 

Patas traseiras são em forma de pá de remo. 

Tons castanhos e amarelos, às vezes com padrões.

Carapaça adulto: 5cm. 

Ocorrem em toda a Europa. L. holsatus não 
ocorre no Mar Mediterrâneo.

Liocarcinus depurator
© David Fenwick

Liocarcinus depurator
© Keith Hiscock

Callinectes sapidus e Portunus pelagicus também 
têm patas traseiras são em forma de pá de remo.

Os caranguejos nadadores usam as patas 
traseiras em forma de pá de remo para nadar em 
vez de caminhar.



Ebalia (Genus)

Carapaça de aparência inchada.

Caranguejos pequenos com olhos e órbitas muito 
pequenos. Carapaça em forma de diamante. 

Nas fêmeas, a parte de trás da carapaça tende a 
ser mais em forma de V.

Tons variados de laranja claro ou amarelado, às 
vezes com manchas de tom vermelho, vermelho
escuro ou branco.

Carapaça adulto: 1.7cm. 

Ocorrem em toda a Europa. E. Tumefacta não 
ocorre no Mar Mediterrâneo.

Não existe outro grupo de espécies semelhante.

Ebalia tumefacta
© Paula Ferris

Ebalia tumefacta
© Hans Hillewaert



Caranguejo Eremita

Paguridae (Family)

Olhos em talos. Muitas vezes, quando 
perturbados, retiram-se das suas conchas.

Os caranguejos eremitas vivem em conchas de 
caracóis do mar vazias porque não têm uma 
carapaça dura. 

À medida que os caranguejos eremitas crescem, 
eles mudam de uma concha para outra que 
encaixe melhor.

Tons de corpo variados de castanho a vermelho a 
cremes, às vezes com padrões.

Carapaça adulto: 3.5cm (concha não incluida). 

Ocorrem em toda a Europa, da Escandinávia ao 
Mar Mediterrâneo.

Não existe outro grupo de espécies semelhante.

Diogenes pugilator
© David Fenwick

Pagurus_prideaux
© Keith Hiscock



Caranguejo Porcelana 

Porcellanidae (Family)

Apenas têm 3 pares de pernas visíveis. 

Caranguejos pequenos com carapaça quase 
circular, plana e lisa. Antenas muito longas. 

Porcellana platycheles muitas vezes podem ser 
encontrados achatados contra a parte de baixo 
das rochas, estando muito bem camuflados. 

Tons variados de castanho a laranja a vermelho. 

Carapaça adulto: 1.5cm.

Ocorrem em toda a Europa, da Escandinávia ao 
Mar Mediterrâneo.

Não existe outro grupo de espécies semelhante.

Porcellana platycheles
© David Fenwick

Pisidia longicornis
© David Fenwick



Sastres

Galatheidae (Family)

Antenas e garras longas.

Carapaça mais longa que larga, com cauda 
curvada por baixo do corpo. 

Espécies bastante móveis, movendo-se por 
rastejar ou nadando (às vezes para trás). 

Tons variados de castanho a vermelho com 
padrões e estriações.

Carapaça adulto: 9cm.

Ocorrem em toda a Europa, da Escandinávia ao 
Mar Mediterrâneo.

Não existe outro grupo de espécies semelhante.

Galathea squamifera
© David Fenwick

Galathea intermedia
© Fernando Herranz Martín


