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O crustáceo foi achada no Joguei Clube, em São Vicente

Caranguejo com garra em
formato de mão é capturado

Um caranguejo-uçá
capturado no bairro
Jóquei Clube, em São
Vicente, há cerca ds
dez dias, tem desperta-
do a curiosidade e a
atenção de muitas pes-
soas. O crustáceo
apresenta uma malfor-
mação na garra e, no
lugar de um dedo fixo,
na parte do corpo que
popularmente é conhe-
cida como pinça, pos-
sui um membro que vi-
sualmente lembra bas-
tante uma pequena
mão com cinco dedos.

O detalhe inusitado
foi percebido pelo ope-
rador de produção Ma-
nuel Soares, que cap-
turou o caranguejo na
frente de sua casa, lo-
calizada a poucos me-
tros de uma área de
mangua. "Nunca vi na-
da igual. Quando contei
aos meus amigos, mui-
tos duvidaram e fize-
ram questão de ver.
Acharam que era estó-
ria de pescador".

Desde então, Manuel
tem mantido o crustá-
ceo em casa, dentro de
um tanque com lama e
água da maré. A ali-
mentação á composta
por folhagens e verdu-
ras. Sem entender o
que poderia ter provo-
cado a alteração, o ope-
rador chegou a pensar
na possibilidade de ter
havido o cruzamento do
caranguejo com alguma

a outra espécie animal.
i "É muito estranho".

Essa teoria, no en-
tanto, foi totalmente
descartada pelo pro-
fessor de Zoologia dos
Invertebrados e dire-
tor do Campus Experi-
mental do Litoral Pau-
lista da Unesp, Marce-
lo Pinheiro, que na
manhã de ontem foi
até a residência de
Manuel analisar o
crustáceo. Pesquisa-
dor e estudioso do ca-
ranguejo-uçá desde
1998, Pinheiro aponta
como hipótese mais
provável o caranguejo
ter perdido o dedo fixo
de uma das pinças du-
rante uma briga com
outro indivíduo da
mesma espécie, no pe-
ríodo chamado de "an-
dada" [reprodução].

"Depois, deveria ter
regenerado ali um novo
dedo fixo, mas nasce-
ram cinco no lugar. Is-
so não ocorre com
muita frequência, mas
pode acontecer. Se um
caranguejo perder um
olho, por exemplo, po-
de ser que no lugar vê- j
nhã a nascer uma ante-
na. É uma informação
errada enviada pelo
sistema nervoso".

No final da manhã de
ontem, o caranguejo foi ?
levado ao campus da \
Unesp para uma análi- }
se genética. "Vamos !
colher uma amostra do i
sangue e verificar sã a {'
alteração foi provocada ?!
por poluição química í
ou contaminação". '|


