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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os crustáceos representam um dos grupos mais diversos, com cerca de
67.000 espécies descritas (BRUSCA; BRUSCA, 2007). A Ordem Decapoda
compreende um grupo bastante diferenciado, cujos representantes possuem
múltiplas adaptações a modos de vida muito diversos. Essa ordem está
dividida em duas subordens: Dendrobranchiata e Pleocyemata (MARTIN;
DAVIS, 2001).
Os Pleocyemata apresentam uma característica única entre os
Decapoda: o aparecimento da incubação pleopodial, com eclosão ocorrendo
tipicamente no estágio de zoea (BAUER, 2004). Atualmente os Pleocyemata
estão divididos em 11 infraordens: Stenopodidea, Procarididea, Caridea,
Astacidea, Glypheidea, Axiidea, Gebiidea, Achelata, Polychelida, Anomura e
Brachyura (DE GRAVE et al. 2009; DE GRAVE; FRANSEN, 2011).
Os carídeos representam um grupo significativo da fauna aquática,
sendo encontrados em substratos consolidados e não consolidados de todas
as latitudes (DE GRAVE et al. 2009; BAUER 2004). São representados por 389
gêneros e 3.438 espécies descritas (DE GRAVE; FRANSEN, 2011).
A espécie Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948) (família
Hippolytidae)

apresenta

características

marcantes

como

a

coloração

avermelhada e a presença de um espinho dorsal no terceiro segmento
abdominal (Figura 1). Distribui-se no Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte
(EUA) até Santa Catarina (Brasil), ocorrendo em fundos lodosos com

© J. A. Baeza

profundidades inferiores a 20 m (HOLTHUIS, 1980).

Figura 1- Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948).
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O

carídeo

Nematopalaemon

schmitti

(Holthuis,

1950)

(família

Palaemonidae) apresenta coloração branca e carapaça lisa (Figura 2). Habitam
águas com até 75 m de profundidade, com fundos de lama e areia, além de
algas calcárias, ocorrendo no Atlântico Ocidental desde a Guiana Francesa até

© J. A. Baeza

o sul do estado de São Paulo, no Brasil (HOLTHUIS, 1980).

Figura 2- Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950).

As duas espécies são capturadas na pesca de arrasto do camarão setebarbas Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862). Apesar de não apresentarem
importância econômica são processadas junto com a espécie alvo, pelos
pescadores da região de Ilhéus, Bahia (VASQUEZ; COUTO, 2011).
A presente dissertação tem como objetivo estudar a

biologia

populacional e a distribuição espacial e temporal dos camarões carídeos E.
oplophoroides e N. schmitti. O primeiro capítulo aborda aspectos da biologia
populacional das duas espécies, como a frequência de indivíduos por classe de
tamanho, tamanho de maturação sexual, razão sexual, período reprodutivo e
recrutamento. O segundo capítulo tem como foco principal a distribuição
temporal e espacial das espécies em um gradiente batimétrico (5 à 35 m),
verificando a influência do Rio Almada nesta distribuição.
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Área de Estudo
O município de Ilhéus localiza-se na região sul do estado da Bahia (14o
47’55"S; 39o02’01"W). Compreende uma faixa litorânea de aproximadamente
80 km de extensão, com limite norte na praia do Sargi (14º30’06’’S e
39º02’28’’W) e sul na barra do Rio Acuípe (15º05’29’’S e 38º59’57’’W) (FARIAFILHO; ARAUJO, 2003).
Ilhéus apresenta clima tropical quente e úmido. A precipitação média
anual é de 2.000 mm, sendo setembro e outubro os meses mais secos, e
março e abril os mais chuvosos (SRH, 2004). A temperatura média anual é de
23,3ºC, sendo a mínima de 19,4ºC e a máxima de 28,5ºC (BAHIA, 2001).
A bacia hidrográfica do Rio Almada apresenta uma área de drenagem de
1.545 km² (CALAZANS et al., 2005).O Rio Almada é um dos principais
responsáveis pelo aporte de água doce na costa de Ilhéus (FARIA-FILHO;
ARAUJO, 2003).
Sua vazão favorece a formação de uma pluma, em forma de frente
estuarina, com cor marrom-amarelada, caracterizando águas ricas em matéria
orgânica dissolvida (FALCÃO-FILHO, 2010).
No trecho adjacente a foz do rio Almada, a plataforma continental é
bastante estreita (aproximadamente 15 km de largura), com um forte gradiente
batimétrico e isóbatas paralelas à costa (BITTENCOURT et al., 2000). O Rio
Almada tem uma grande influência na deposição de sedimentos, tanto ao
norte, quanto ao sul de sua desembocadura. O sedimento de fundo é
predominantemente lamoso siliciclástico, com exceção da face da costa, onde
ocorre, também, a deposição de sedimento arenoso siliciclástico (FREIRE;
DOMINGUEZ, 2006).
Para verificar sua influência no ciclo de vida e na distribuição das
espécies, um transecto perpendicular à linha de costa foi posicionado na
direção da foz do seu estuário. Neste, arrastos paralelos à costa foram
realizados nas profundidades médias de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 m (Figura 3).
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Figura 3: Mapa da área de estudo. As barras escuras indicam os locais de coleta, nas isóbatas
médias entre 5 e 35 m, paralelos a linha da costa em frente do Rio Almada, Ilhéus, Bahia,
Brasil.
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Capítulo 1

Biologia populacional dos camarões Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis,
1948) e Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950) (Decapoda: Caridea) em
um gradiente batimétrico na costa de Ilhéus, Bahia, Brasil

RESUMO
O presente trabalho analisou a biologia populacional de Exhippolysmata
oplophoroides e Nematopalaemon schimitti, na plataforma continental rasa de
Ilhéus (até 35 m) adjacente à foz do Rio Almada. Foram considerados aspectos
como estrutura populacional, crescimento relativo, maturidade sexual, biologia
reprodutiva e recrutamento. As coletas foram realizadas mensalmente entre
fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, com um barco de pesca equipado com
duas redes do tipo double-rig, em um gradiente batimétrico de 5 à 35 m. Foram
obtidos os seguintes dados biométricos dos carídeos: comprimento da carapaça
(CC), comprimento total (CT), comprimento da pleura (CP), altura do segundo
segmento abdominal (ASS) comprimento da parte interna do segundo somito
abdominal (CSA). Os carídeos E. oplophoroides foram separados em fase
masculina (FM) fase hermafrodita (FH) e fase hermafrodita com ovos (FHO).
Foram amostrados 2.482 camarões, 83 (FM), 2.399 indivíduos na fase
hermafrodita, sendo que 693 com ovos (FHO) e 1.706 sem ovos (FH). O
comprimento da carapaça (CC) variou entre 6,32 e 12,33 mm para FM, entre 6,44
e 17,46 mm para FH e entre 8,21 e 16,35 mm para FHO. A razão sexual foi maior
para os hermafroditas em todos os meses e profundidades. Não foi observado
padrão contínuo de reprodução e recrutamento, porém indivíduos na FHO tiveram
seu pico de ocorrência no mês de julho. Para N. schimitti foram analisados 13.656
indivíduos, 2.483 machos e 11.173 fêmeas. As análises de crescimento relativo
possibilitaram a determinação da maturidade sexual que foi de 9 mm para os
machos e 9,5 mm para as fêmeas. A razão sexual foi maior para as fêmeas em
todo período amostrado e em todas as batimetrias. Para esta espécie também não
foi vericado um padrão contínuo de recrutamento e reprodução. O pico de
ocorrência de fêmeas ovígeras foi registrado em agosto. A região de estudo
parece servir como local de desova para as duas espécies que preferem menores
batimetrias durante o período de maio à dezembro.
Palavras-chaves: Crustacea, estrutura populacional, gradiente batimétrico.
24

ABSTRACT

This study examined the population biology of Exhippolysmata oplophoroides
Nematopalaemon schmitti and on the continental shelf of shallow Islanders (up to
35 m) adjacent to the mouth of the Rio Almada. Aspects such as population
structure, relative growth, sexual maturity, reproductive biology and recruitment.
Samples were collected monthly between February 2010 and February 2011, with
a fishing boat equipped with two chains of type double-rig, in a depth gradient of 5
to 35 m. We obtained the following biometric data: carapace length (CL), total
length (TL), length of the pleura (CP), height of the second abdominal segment
(ASS) length of the inside of the second abdominal somite (CSA). The caridean E.
oplophoroides were separated into male phase (FM) phase hermaphrodite (FH)
and phase hermaphrodite with eggs (FHO). We sampled 2482 shrimps were
sampled, 83 (FM), phase hermaphrodite individuals in 2399, and with 693 eggs
(FHO) and 1706 without eggs (FH). The carapace length (CC) ranged between
6.32 and 12.33 mm for FM, between 6.44 and 17.46 mm for FH and between 8.21
and 16.35 mm for FHO. For the sex ratio recorded the amount of hermaphrodites
in all months and depths. Was not observed pattern of continuous reproduction
and recruitment. To N. schmitti were analyzed 13,656 individuals, males and 2483
females 11,173. The sex ratio was favorable in all females sampled period. For this
species was not observed a continuing pattern of recruitment and reproduction.
The peak occurrence of ovigerous females was recorded in August. The study
area appears to serve as spawning grounds for the two species that prefer smaller
bathymetries during the period from May to December.

Keywords: Crustacea, population structure, depth gradient.
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INTRODUÇÃO
Uma população compreende um grupo de indivíduos de uma mesma
espécie, em um dado tempo e espaço, que têm a capacidade de reproduzir-se
mantendo o fluxo gênico, além de manter estreitas relações com a comunidade na
qual esta inserida (BEGON et al., 1996). Entre os principais parâmetros estudados
na biologia populacional estão a distribuição de frequência por classes de
tamanho, o recrutamento, o crescimento, a migração, a razão sexual e os
aspectos reprodutivos (KUNJU, 1979; BEGON et al., 1996; KIZHAKUDAN;
DESHMUKH, 2009).
A distribuição de frequência por classes de tamanho é constantemente
utilizada para representar uma população. Gráficos unimodais indicam o equilíbrio
entre as taxas de recrutamento e mortalidade, caracterizando uma população
estável. Padrões bimodais ou polimodais, na distribuição dessas frequências,
podem ser reflexos de pulsos diferenciados de recrutamento, de variações nas
taxas de mortalidade, de eventos catastróficos na região e/ou de diferenças de
comportamento (DÍAZ; CONDE, 1989).
O recrutamento é o processo de entrada de jovens na população, sendo de
fundamental importância para interações subsequentes dentro da mesma. O
deslocamento das modas em gráficos mensais de distribuição de frequência por
classes de tamanho é um instrumento muito utilizado para avaliar o recrutamento,
além de possibilitar a estimativa das taxas de crescimento e de mortalidade na
população (FONTELES-FILHO, 1989).
O sucesso reprodutivo da espécie, ou seja, a capacidade de sobreviver e
de aumentar quantitativamente é marcado pelo início da atividade reprodutiva
(RICKLEFS, 2001).
A maturidade sexual pode ser definida pelo conjunto de mudanças
morfológicas e fisiológicas através das quais os jovens ou imaturos alcançam a
capacidade de produzir gametas e de copular. É fundamental para o entendimento
da história de vida da espécie, pois caracteriza um período de mudanças nas
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funções que estes indivíduos desempenham, permitindo sua atuação direta nos
mecanismos

de

flutuação

NEGREIROS-FRANSOZO,

populacional
2002).

Nos

(HAEFNER,
crustáceos,

1990;
a

GUIMARÃES;

maturidade

sexual

morfológica é alcançada com a muda da puberdade, na qual ocorrem alterações
nos tamanhos e nas proporções em algumas estruturas corpóreas (HARTNOLL,
1985).
As análises de crescimento relativo fazem comparação entre duas
dimensões corpóreas. Essa diferença de proporção é expressa em taxas de
crescimento que permitem a determinação do tamanho da maturidade sexual
(HARTNOLL, 1974; LOVETTI; FELDER, 1989). Esses estudos são baseados na
equação alométrica Y = a Xb (HUXLEY, 1950; TEISSIER, 1960), onde b é a
constante alométrica que expressa a relação existente entre duas dimensões
corpóreas.
Nas fêmeas de algumas espécies de carídeos é comum que durante a
muda da puberdade ocorra a expansão da pleura do segundo segmento
abdominal (BAUER, 2004; PRALON; NEGREIROS-FRANSOZO, 2006; MORTARI,
2005).
De acordo com a teoria de Fisher, a seleção natural favorece o equilíbrio da
razão sexual de 1:1. Contudo, fatores como diferentes taxas de crescimento,
migração, preferência de nicho, longevidade e maturidade podem causar
desequilíbrio entre os sexos, sendo que a razão sexual pode variar mensalmente,
espacialmente, ou em função do tamanho (WILSON; PIANKA, 1963).
Entre os carídeos podem ser observados diferentes tipos de sistemas
sexuais (CORREA; THIEL, 2003). Muitas espécies são gonocorísticas, como
Nematopalaemon schmitti, entretanto, existem espécies que apresentam outros
sistemas.
O camarão Exhippolysmata oplophoroides é considerado hermafrodita
protândrico simultâneo, apresentando gônadas do tipo ovotestículo (mistas), ou
seja, com a porção anterior ovariana e a posterior testicular. (BRAGA, 2006;
LAUBENHEIMER; RHYNE, 2007; BRAGA et al., 2009) Nas fases iniciais de
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desenvolvimento, apresentam características sexuais secundárias masculinas
como a presença de cincinuli e appendix masculina no segundo par de pleópodos
e apenas a porção testicular desenvolvida, reproduzindo-se como machos
(BAEZA, 2007; NUNES et al., 2010). A partir de um determinado tamanho, as
características sexuais secundárias masculinas começam a degenerar-se (até sua
perda total) e a porção ovariana das gônadas a desenvolver-se. Apesar de
indivíduos na fase hermafrodita apresentarem as duas porções das gônadas
desenvolvidas em um ciclo reprodutivo, não existem registros de auto fecundação
(BRAGA et al., 2009; NUNES et al., 2010).
O período reprodutivo dos carídeos é marcado pela presença de fêmeas ou
hermafroditas com ovos aderidos aos pleópodos, bem como pelo desenvolvimento
gonadal e o intenso processo de gametogênese (BAUER, 2004). A atividade
reprodutiva pode variar ao longo dos diferentes períodos anuais com picos
reprodutivos, particulares de cada população. Espécies de carídeos, em especial
as de regiões tropicais, tendem a alcançar a maturidade rapidamente, apresentar
período reprodutivo contínuo e longevidade curta (BAUER, 2004; CHÁZAROOLVERA, 2009).
Estudos sobre aspectos da biologia de E. oplophoroides estão restritos ao
sudeste do Brasil: aspectos reprodutivos referentes à fecundidade foram
abordados por Chacur e Negreiros-Fransozo (1998) (Ubatuba- SP), a descrição do
primeiro estágio larval por Negreiros–Fransozo et al. (2002) (Ubatuba-SP),
aspectos de biologia populacional por Fransozo et al (2005) (Ubatuba-SP),
biologia e ecologia da espécie por Braga (2006) (Ubatuba-SP), experimentos
conduzidos em laboratório para levantar evidências de sistema sexual protândrico
simultâneo por Laubenheimer e Rhyne (2008) (Rio de Janeiro- RJ) e por Braga
(2009) (Ubatuba-SP), dinâmica populacional, razão sexual e tamanho da mudança
de sexo por Baeza et al. (2010) (Ubatuba-SP) e dinâmica populacional por
Carneiro (2012) (Ubatuba-SP).
Para N. schmitti os estudos também estão restritos ao litoral norte de São
Paulo com os trabalhos sobre aspectos de biologia populacional por Almeida
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(2008) Almeida et al. (2011), distribuição da espécie por Fransozo et al. (2009), e
dinâmica populacional da espécie em dois períodos distintos (1995/1996) e
2006/2007) com um intervalo de onze anos, na Enseada de Ubatuba por Carneiro
(2012).
OBJETIVO GERAL
Estudar a biologia populacional dos camarões E. oplophoroides e N.
schmitti na plataforma continental rasa (até 35 m) adjacente a foz do Rio Almada,
Ilhéus (BA), entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

E. oplophoroides e N. schmitti :
Analisar a estrutura populacional na plataforma continental rasa (até 35 m)
adjacente à foz do Rio Almada, Ilhéus (BA), entre fevereiro de 2010 e fevereiro de
2011;
Analisar o crescimento relativo;
Determinar o tamanho no qual os indivíduos mudam da fase masculina para
a fase hermafrodita (E. oplophoroides);
Descrever o período de recrutamento na região;
Calcular a razão sexual, identificando as variações sazonais, temporais e
por classe de tamanho;
Verificar o período reprodutivo, com base nos indivíduos portando ovos (E.
oplophoroides) e fêmeas ovígeras (N. schmitti) .
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MATERIAL E MÉTODOS

Coleta e análise dos dados
Coletas mensais na costa de Ilhéus (BA) foram realizadas entre fevereiro de
2010 e fevereiro de 2011. Arrastos diurnos, com duração de 30 minutos, utilizando
uma embarcação de pequeno porte (“double-rig”) foram efetuados paralelos à
linha da costa. Os pontos de coleta foram localizados em um transecto paralelo à
linha de costa, na direção da desembocadura do Rio Almada, nas profundidades
médias de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 m.
Após cada arrasto, as espécies de carídeos E. oplophoroides e N. schmitti
foram identificadas de acordo com Holthuis (1980), congeladas e armazenadas no
laboratório de Oceanografia Biológica da Universidade Estadual de Santa Cruz.
O peso total de cada espécie, em cada ponto de coleta, foi determinado.
Em seguida uma subamostra de 300 g foi separada e o número de indivíduos em
cada uma foi registrado. Foram utilizadas subamostras, pois o número de
indivíduos foi elevado, desse modo foi possível aperfeiçoar as análises
subsequentes. O número total foi estimado por meio de regra de três simples. Os
espécimes foram fixados em álcool 70% para as análises posteriores.
O sexo de cada exemplar foi determinado de acordo com os caracteres
sexuais de cada espécie. Para E. oplophoroides que apresenta sistema sexual
hermafrodita

protândrico

simultâneo,

foram analisadas

as

estruturas do

endopodito do primeiro par de pleópodos, e o appendix masculino no segundo par
de pleópodos. Em indivíduos na fase masculina o endopodito do primeiro par de
pleópodos é lanceolado e com poucas cerdas e o appendix masculino é bem
desenvolvido e com espinhos (Figura 1). Os hermafroditas apresentam o
endopodito do primeiro par de pleópodos pontiagudo com muitas cerdas e o
appendix masculino reduzido ou ausente (Figura 2). Como foram observadas
apenas características morfológicas externas, não foi possível identificar
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indivíduos transicionais, portanto estes quando presentes foram enquadrados na
categoria de fase masculina de acordo com Braga et. al. (2009).

Figura 1– Exhippolysmata oplophoroides. Caracteres sexuais secundários do primeiro (Pl 1) e do
segundo pleópodos (Pl 2) dos indivíduos em fase masculina. (AI= apêndice interno; AM = appendix
masculino; ENDO=endopodito; EXO = exopodito). Modificado de Braga (2006).
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Figura 2 – Exhippolysmata oplophoroides. Caracteres sexuais secundários do primeiro (Pl 1) e do
segundo pleópodos (Pl 2) dos indivíduos em fase hermafrodita (AI= apêndice interno; AM =
appendix masculino; ENDO=endopodito; EXO = exopodito). Modificado de Braga (2006).

Para N. schmitti a diferenciação entre machos e fêmeas foi realizada de
acordo com a presença ou ausência do apêndice sexual masculino no segundo
par de pleópodos.
Os exemplares das duas espécies tiveram as seguintes medidas (Figura 3)
registradas com um paquímetro (0,01 mm de precisão):


Comprimento da carapaça (CC): a distância entre a margem posterior da
órbita e o ponto mediano da margem posterior da carapaça;



Comprimento total (CT): distância entre a margem posterior da órbita e a
porção distal do espinho do telso;



Comprimento da pleura (CP): distância da margem látero anterior até a
margem látero posterior na região mediana do segundo segmento
abdominal;



Altura do segundo segmento abdominal (ASS): distância entre a parte
superior (tergo) e a porção inferior da pleura;
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Comprimento da parte interna do segundo somito abdominal (CSA):
distância entre as duas pleuras medidas ventralmente.

Figura 3 – Exhippolysmata oplophoroides. Esquema das dimensões morfológicas mensuradas:
CT: Comprimento total; CC: Comprimento de carapaça; CP: Comprimento da pleura; ASS: Altura
do segundo somito abdominal. Modificado de Braga (2006).

O crescimento relativo foi descrito a partir do ajuste dos pontos amostrais
da equação alométrica Y =a.Xb (HUXLEY, 1950). O comprimento da carapaça foi
utilizado como variável independente e relacionada com as variáveis dependentes
(CT, CP, ASS, CSA). As equações foram linearizadas (LogY = Loga + b LogX). O
b da equação é a constante alométrica, que expressa a relação existente entre
duas variáveis. O Teste t foi aplicado (H0: b=1) para caracterizar o padrão de
crescimento. Quando b é maior que 1 o crescimento é alométrico positivo, quando
b é igual a 1 o crescimento é isométrico e quando b é menor que 1 o crescimento
é alométrico negativo. As inclinações (b) e os interceptos (a) das retas foram
comparados entre as fases masculina e hermafrodita (E. oplophoroides), e entre
as fases jovem e adulta (N. schmitti), por meio da análise de covariância
(ANCOVA, α = 5 %).
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A frequência dos indivíduos foi analisada por meio de gráficos de
distribuição de frequência por classes de tamanho, no total e mensalmente para
cada espécie. O período de recrutamento foi estimado durante os períodos
amostrais, nas menores classes de tamanho (BAUER, 1989). O deslocamento das
modas nos gráficos foi analisado para estimar o crescimento das duas espécies
estudadas.
Para E. oplophoroides a razão sexual foi estimada pelo quociente entre o
números de indivíduos na fase masculina e o total de indivíduos na população
(fase masculina + fase hermafrodita) (BAEZA et al., 2010). Para N. schmitti foi
obtida a razão entre o número de machos e o número total (machos + fêmeas). A
razão sexual foi determinada para cada mês de coleta, profundidade e classe de
tamanho. Para cada conjunto o desvio da razão esperada (1:1) foi testado pelo
método do Qui-quadrado (χ2), com nível de significância de 5%. A razão sexual
por classe de tamanho foi representada para as duas espécies.
A frequência de hermafroditas (E. oplophoroides) ou fêmeas (N. schmitti)
com ovos em relação ao número total de indivíduos foi avaliada mensalmente e
em cada profundidade analisada. Os meses em que indivíduos portando ovos
foram mais abundantes na população foram considerados como período
reprodutivo.

34

RESULTADOS

Biologia populacional de Exhippolysmata oplophoroides
Durante o período de estudo foram amostrados 2.482 camarões, sendo que
83 indivíduos na fase masculina (FM) e entre os 2.399 indivíduos na fase
hermafrodita, destes, 693 apresentavam ovos aderidos aos pleópodos (FHO) e
1.706 estavam sem ovos (FH).
O comprimento da carapaça (CC) variou entre 6,32 mm e 12,33 mm para
FM, entre 6,44 mm e 17,46 mm para FH e 8,21mm e 16,35 mm para FHO (Figura
4).
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Figura 4 - Exhippolysmata oplophoroides. Distribuição de frequências por classes de tamanho dos
camarões de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na
plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. (FM=fase
masculina; FH= fase hermafrodita).
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Para as análises de crescimento relativo foram medidos 697 indivíduos,
sendo 83 na fase masculina e 614 na fase hermafrodita. Os resultados das
análises de crescimento relativo estão apresentados na tabela 1. O padrão de
crescimento apresentou diferenças significativas entre as fases masculina e
hermafrodita para as relações CT, ASS e CSA vs. CC (Tabela 1), possibilitando
assim a visualização de duas retas. A relação CP vs. CC não diferiu nas fases
masculina e hermafrodita resultando em uma única equação para o total de
indivíduos.
Tabela 1 Exhippolysmata oplophoroides. Resultados das análises de regressão dos dados
morfométricos dos indivíduos, utilizando o comprimento de carapaça (CC) como variável
independente e o resultado da análise da covariância entre as retas dos indivíduos na fase
masculina e na fase hermafrodita.
VD

CT

ASS

CSA
CP

Cat

N

Regressão linear

r²

T(p)

NA

FM

82

LogCT=0,681+0,828LogCC

0,72

0,00

-

FH

604

LogCT=0,610+0,914LogCC

0,88

0,00

-

FM

83

LogASS=0,067+0,753LogCC

0,63

0,00

-

FH

614

LogASS=0,067+0,753LogCC

0,83

0,00

-

FM

82

LogCSA=0,253+0,871LogCC

0,61

0,09

-

FH

614

LogCSA=0,373+1,015LogCC

0,78

0,47

=

T

688

LogCP=-0,503+1,114LogCC

0,65

0,00

+

ANCOVA (p)
a

b

1.38E-04*

0,058

2.58E-08*

0,037*

2.21E-04*

0,43*

4.45E-01*

0,060

VD: variável dependente; CT: comprimento total; ASS: altura do segundo somito abdominal, CSA:
comprimento da parte interna do segundo somito abdominal; CP: comprimento da pleura; Cat:
categorias; FM: fase masculina; FH: fase hermafrodita; T: fase masculina + fase hermafrodita; r2:
coeficiente de determinação; NA: nível de alometria; +: alometria positiva; - alometria negativa,=:
isometria. ANCOVA: valores de p para o intercepto (a) e para a inclinação (b) das retas. *: p<0,05.

As relações CT e ASS vs. CC apresentaram alometria negativa para ambas
as fases, ou seja, o comprimento total e a altura do segundo segmento abdominal
crescem em menor proporção que o comprimento da carapaça (Figura 5). A
relação CT vs. CC apresentou diferença apenas no valor do intercepto (ANCOVA:
a= 10 -3). A relação CSA vs. CC apresentou crescimento alométrico negativo para
FM e isométrico para FH. Essa diferença indica que indivíduos na fase
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hermafrodita tem crescimento proporcional ao espaço ventral (distância entre as
duas pleuras do segundo segmento) em relação ao comprimento da carapaça.
Os camarões apresentaram crescimento alométrico positivo para relação
CP vs. CC com diferença apenas no intercepto (ANCOVA: a= 10-3), portanto a
taxa de crescimento do comprimento da pleura é maior do que o comprimento da
carapaça.
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Figura 5 - Exhippolysmata oplophoroides. Dispersão dos pontos para as relações morfométricas
dos indivíduos coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental
rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m de profundidade adjacente à
desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Na figura 6 estão representadas as distribuições das médias (± desvio
padrão) mensais do total de indivíduos. A espécie ocorreu de abril/10 a
setembro/10 e de novembro/10 a janeiro/11. O mês de maior abundância da
espécie foi junho/10.
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Figura 6 - Exhippolysmata oplophoroides. Distribuição mensal do número médio de indivíduos (±
desvio padrão), coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de 5
até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.

A figura 7 representa a distribuição percentual de indivíduos em relação às
classes de tamanho e os meses. Os indivíduos na fase hermafrodita estiveram
presentes em todos os meses de ocorrência da espécie, sendo que foram mais
abundantes nos meses de junho e julho, representando cerca de 76% do total.
A distribuição de frequência por profundidade (Figura 8) demonstrou um
variação média pequena, sendo que a profundidade com maior número de
indivíduos foi em 15 m. As distribuições de frequência por classe de tamanho (CC)
em cada profundidade analisada estão apresentadas na figura 9. A fase masculina
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apresentou maior abundância em 5 m de profundidade. Os indivíduos FHO foram
encontrados em todas as profundidades, com as maiores concentrações em 15 m.
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Figura 7 - Exhippolysmata oplophoroides. Distribuição mensal do percentual de indivíduos por
classe de tamanho coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de
5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Figura 8 - Exhippolysmata oplophoroides. Distribuição por profundidade do número médio de
indivíduos (± desvio padrão), coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas
médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA.
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Figura 9- Exhippolysmata oplophoroides. Distribuição batimétrica do percentual de indivíduos por
classe de tamanho, coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de
5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.

A razão sexual variou entre 0,01 e 0,33, com média igual a 0,23 ± 0,35
(média±DP). Os indivíduos na fase hermafrodita predominaram em todos os
meses em que foram encontrados (Figura 10A) e em todas as profundidades
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analisadas (Figura 10B), sendo que a ocorrência de indivíduos na fase masculina
foi maior a 5 m de profundidade.
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Figura 10 - Exhippolysmata oplophoroides. Razão sexual (média ± DP) estimada pelo quociente
entre o número de indivíduos na fase masculina e o total de indivíduos coletados de fevereiro de
2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa
adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. A: por mês; B: por profundidade.

A razão sexual por classe de tamanho (CC) não apresentou o predomínio
de FM em nenhuma classe de tamanho. Os indivíduos em fase masculina foram
mais numerosos nas menores classes, porém não houve diferença significativa
nas duas primeiras classes (x2 < 3,841). Conforme o tamanho aumenta a
proporção de FM diminui. A partir da classe 12--]13 mm de CC ocorreram apenas
indivíduos na fase hermafrodita (x2 > 3,841) (Figura 11).
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Figura 11 - Exhippolysmata oplophoroides Razão sexual por classe de tamanho estimada pelo
quociente entre o número de indivíduos na fase masculina e o total de indivíduos coletados de
fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma
continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença
significativa entre as fases.

As maiores frequências de hermafroditas com ovos foram registradas nos
meses de junho e julho (Figura 12). Em todos os meses, nos quais a espécie foi
encontrada, os indivíduos hermafroditas sem ovos estiveram em maior proporção,
com exceção de novembro, mês com baixa ocorrência de indivíduos (n=20), os
FHO foram mais numerosos (n=16). Não foi verificada diferença significativa entre
FH e FHO para os meses de abril e fevereiro (x2 <3,841) (Figura 12). Em relação
ao gradiente batimétrico, os hermafroditas sem ovos foram predominantes em
todas as profundidades (Figura 13), com exceção de 30 m, que foi verificada
diferença significativa entre FH e FHO (x2 <3,841).
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Figura 12 -. Exhippolysmata oplophoroides. Proporção de FH (com e sem ovos) coletados entre
fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma
continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença
significativa entre hermafroditas e hermafroditas com ovos (x2> 3,841). Os números acima das
colunas indicam o total de indivíduos.
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Figura 13 -. Exhippolysmata oplophoroides. Proporção de FH (com e sem ovos) coletados por
profundidade, entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de 5 até 35 m, na
plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, de Ilhéus/BA. * - indica
diferença significativa entre hermafroditas e hermafroditas com ovos (x 2 > 3,841). Os números
acima das colunas indicam o total de indivíduos.
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Biologia populacional de Nematopalaemon schmitti

Foram analisados 13.656 indivíduos, sendo 2.483 machos e 11.173
fêmeas. Os machos apresentaram variação no comprimento da carapaça entre
5,07 e 15,69 mm (Figura 14), enquanto as fêmeas variaram de 4,35 a 17,15 mm e

número de indivíduos

as fêmeas ovígeras de 5,94 a 17,44 mm.
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Figura 14 - Nematopalaemon schmitti. Distribuição do número total de indivíduos por classe de
tamanho dos camarões coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas
médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA. F: Fêmea; M: Macho.

Para as análises de crescimento relativo, subamostras totalizando 2.970
fêmeas e 667 machos foram analisadas. As análises dos gráficos de dispersão
das fêmeas (Figura 15) e dos machos (Figura 16) indicaram uma diferença nítida
no padrão de crescimento entre os jovens e os adultos. As fêmeas com CC inferior
a 9,5 mm foram consideradas jovens. Para os machos a muda da puberdade pode
ser visualizada em torno de 9,0 mm de CC.

47

65

FJ
FA

60

Total

9

CT = 5,8062CC

55

CT (mm)

10

50
45
40

7
6
5
4

35

3

30

CT= 5,9169CC

25

0,7892

2

20

1

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

10

ASS = 0,8924CC

9

0,9077

CSA= 0,5344CC

1,005

8

CSA (mm)

ASS (mm)

1,1631

CP = 0,2667CC

8

0,8363

CP (mm)

70

7
6
5
4

ASS= 0,8249CC

0,9228

CSA = 0,4271CC

3

1,0893

2
4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CC (mm)

Figura 15 - Nematopalaemon schmitti. Dispersão dos pontos para as relações morfométricas das
fêmeas coletadas entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de
Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m de profundidade adjacente à desembocadura
do Rio Almada, Ilhéus/BA. FJ: Fêmea juvenil; FA: Fêmea adulta.
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Figura 16 - Nematopalaemon schmitti. Dispersão dos pontos para as relações morfométricas dos
machos coletados de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35
m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. MJ:
Macho juvenil; MA: Macho adulto.
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As regressões lineares, os níveis de alometria e os resultados das análises
de covariância estão apresentados na tabela 2. Para ambos os sexos foi possível
identificar diferença significativa entre as retas de jovens e adultos nas relações
CT, ASS e CSA vs. CC (Tabela 2). A relação CP vs. CC não diferiu entre as fases
de desenvolvimento, assim uma única equação foi estimada para o total de
machos e de fêmeas.
Apenas a relação CT vs. CC apresentou crescimento alométrico positivo.
As demais relações foram alométricas negativas.
Tabela 2. Nematopalaemon schmitti. Resultados das análises de regressão dos dados
morfométricos das fêmeas, utilizando o comprimento de carapaça (CC) como variável
independente e o resultado da análise da covariância entre as retas dos indivíduos jovens e
adultos.
VD

CT

ASS

CSA

CP

Cat

n

Regressão linear

r²

T (p)

NA

FJ

183

LogCT=5,86+3,09LogCC

0,69

0,00

+

FA

2778

LogCT=8,55+3,15LogCC

0,81

0,00

+

MJ

87

LogCT=1,85+3,73LogCC

0,69

0,00

+

MA

577

LogCT=9,77+3,02LogCC

0,75

0,00

+

FJ

273

LogASS=0,21+0,68LogCC

0,64

0,00

-

FA

2697

LogASS=0,96+0,63LogCC

0,81

0,00

-

MJ

86

LogASS=0,90+0,60LogCC

0,49

0,00

-

MA

581

LogASS=1,87+0,54LogCC

0,52

0,00

-

FJ

258

LogCSA=-0,48+0,58LogCC

0,64

0,00

-

FA

2701

LogCSA=0,96+0,63LogCC

0,70

0,00

-

MJ

72

LogCSA=0,75+0,43LogCC

0,50

0,00

-

MA

583

LogCSA=1,30+0,42LogCC

0,52

0,00

-

F

2971

LogCP=-0,56+0,46LogCC

0,65

0,00

M

654

LogCP=-0,93+0,49LogCC

0,68

0,00

ANCOVA (p)
a

b

0,0000*

0,0000*

0,0000*

0,0844

0,0000*

0,0006*

0,0000*

0,5456

0,0000*

0,0006*

0,0000*

0,5706

-

0,2625

0,8261

-

0,0394*

0,5584

VD: variável dependente; CT: comprimento total; ASS: altura do segundo somito abdominal, CSA:
comprimento da parte interna do segundo somito abdominal; CP: comprimento da pleura; Cat:
categorias; F: fêmeas; M: machos; J: jovens; A: adultos; n: número de indivíduos amostrados; r 2:
coeficiente de determinação; NA: nível de alometria; +: alometria positiva; - : alometria negativa.
ANCOVA: valores de p para o intercepto (a) e para a inclinação (b) das retas. *: p<0,05.
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Ao longo do período de estudo os camarões ocorreram apenas de maio a
setembro e em dezembro de 2010 (Figura 17), com maiores médias em agosto. O
percentual de indivíduos esta representado na figura 18.
As fêmeas foram mais abundantes e o maior número de indivíduos foi
verificado de junho a agosto (9.731 indíviduos). Em maio, a maioria das fêmeas
capturadas era jovem (menores que 9,5 mm de CC), sendo possível verificar uma
tendência de aumento no CC nos meses subsequentes (deslocamento das
modas). As fêmeas ovígeras ocorreram entre junho e setembro e em dezembro de
2010. Foi possível observar que a ocorrência de machos adultos (maiores que 9
mm de CC) foi concentrada em julho e agosto de 2010.
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Figura 17 -. Nematopalaemon schmitti. Distribuição mensal do número médio de indivíduos (±
desvio padrão), coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas médias de 5
até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Figura 18 - Nematopalaemon schmitti. Distribuições do número total de indivíduos por classe de
tamanhos (CC mm), de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até
35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
51

A figura 19 representa a distribuição da média e desvio padrão dos
camarões entre 5 e 35 m de profundidade. As profundidades de 5, 10 e 15 m
apresentaram maiores abundâncias de N. schmitti representando cerca de 65% do
total coletado. A figura 20 apresenta o percentual de indivíduos por porfundidade
em relação as classes de tamanho. A maior concentração de jovens de ambos os
sexos ocorreu na isóbata média de 10 m. Foram registrados 2.901 indivíduos
jovens, dos dois sexos, o que corresponde a 19% da população.
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Figura 19 - Nematopalaemon schmitti. Distribuição por profundidade do número médio de
indivíduos (± desvio padrão), coletados entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, nas isóbatas
médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA.
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Figura 20- Nematopalaemon schmitti. Distribuições de frequências por classes de tamanho (CC
mm) dos camarões amostrados de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias
de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA.

A razão sexual foi de 0,35 ± 0,22 (média ± DP), variando entre 0,01 e 0,77.
As fêmeas predominaram em todos os meses (Figura 21A) e em todas as
profundidades analisadas, com maior abundância em 5 m (Figura 21B).
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Figura 21 - Nematopalaemon schmitti. Razão sexual dos camarões coletados de fevereiro de 2010
a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa
adjacente a desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. (A) entre os meses (B) entre as
profundidades.

Em nenhuma classe de tamanho ocorreu predomínio de machos, no
entanto, eles foram mais abundantes nas menores classes. A partir da classe
16--]17 mm de CC ocorreram apenas fêmeas (Figura 22). Todas as classes
apresentaram diferença significativa entre machos e fêmeas (x2 > 3,841).
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Figura 22 - Nematopalaemon schmitti. Razão de machos em relação ao total de indivíduos por
classe de tamanho (CC) coletados de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas
médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA.

A maior frequência de fêmeas ovígeras ocorreu em agosto de 2010 (Figura
23). A proporção de fêmeas foi maior em todos os meses, com exceção de
dezembro (x2 < 3,841). As maiores frequências de ovígeras ocorreram entre 5 e 15
m (Figura 24) sendo que, as fêmeas sem ovos foram dominantes em todas as
profundidades (x2 > 3,841). Não foi observada diferença significativa em 30 m.
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Figura 23 - Nematopalaemon schmitti. Proporção de fêmeas (com e sem ovos) de fevereiro de
2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma continental rasa
adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença significativa entre
fêmeas e fêmeas ovígeras (x2> 3,841). Os números acima das colunas indicam o total de
indivíduos.
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Figura 24 - Nematopalaemon schmitti. Proporção de fêmeas (com e sem ovos) coletadas entre as
isóbatas médias de 5 até 35 m, de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, na plataforma continental
rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença significativa entre
fêmeas e fêmeas ovígeras (x2 > 3,841). Os números acima das colunas indicam o total de
indivíduos.

O número de jovens foi maior no mês de maio, no qual representam a
maioria na população. Nos meses subsequentes o número de jovens diminui. Em
todos os meses foi verificada diferença significativa entre jovens e adultos (x 2 >
3,841) (figura 25).
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Figura 25 - Nematopalaemon schmitti. Proporção mensal de indivíduos juvenis (J) e adultos (A) de
fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, entre as isóbatas médias de 5 até 35 m, na plataforma
continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença
significativa entre jovens e adultos (x2 > 3,841). Os números acima das colunas indicam o total de
indivíduos.

As maiores concentrações de indivíduos foram registradas em 5 m
(n=2170) e 10 m (n=5201), distribuindo-se em menor número entre 20 e 35 m. A
distribuição batimétrica dos juvenis segue padrão similar aos adultos, entretanto, a
proporção de jovens foi maior em 10 e 20 m, sendo observada diferença
significativa nas profundidades 5, 10, 15, 20, 25 e 35 m (x2 > 3,841) (Figura 26).
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Figura 26 - Nematopalaemon schmitti. Proporção de indivíduos juvenis (J) e adultos (A) entre as
isóbatas médias de 5 até 35 m, de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, na plataforma continental
rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. * - indica diferença significativa entre
jovens e adultos (x2 > 3,841). Os números acima das colunas indicam o total de indivíduos.
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DISCUSSÃO
Exhippolysmata oplophoroides
A população de E. oplophoroides apresentou distribuição por classe de
tamanho unimodal na costa de Ilhéus. O mesmo padrão foi encontrado no litoral
norte de São Paulo por Braga (2006) e Baeza et. al. (2010). Crustáceos de regiões
tropicais tendem a unimodalidade populacional, reflexo de padrões contínuos de
desova, recrutamento, migração e mortalidade (BAUER, 1989; DIAZ; CONDE,
1989).
Na costa de Ilhéus não foram registrados indivíduos com tamanho inferior a
6,32 mm, portanto, a ocorrência de jovens não foi reportada. Braga (2006)
considerou juvenis aqueles indivíduos com tamanhos entre 4,5 e 5,9 mm de
carapaça, uma vez que, a partir de 6,0 mm, eles entram na fase masculina e por
volta dos 9,0 mm entram na fase hermafrodita. Para Carneiro (2012), os indivíduos
juvenis, ou na fase masculina, são aqueles que apresentaram tamanho inferior ao
menor indivíduo hermafrodita com ovos, ou seja, aqueles menores que 7,1 mm no
período I (1995/1996) e 7,9 mm no período II (2006/2007).
No presente estudo, a ausência dos jovens pode ser consequência da
segregação de habitats, entre jovens e adultos na população.b Baeza et al.
(2010), descreveram o recrutamento contínuo com picos no período do verão
(dezembro a fevereiro), mesmo padrão encontrado por Braga (2006). A autora
atribuiu a maior presença de jovens no período do verão onde ocorre teor mais
elevado de matéria orgânica do sedimento, e portanto, podem estar sendo
influenciados pela entrada de organismos do fito e zooplâncton, além de bactérias
heterótrofas, os quais acompanham a ACAS (Água Central do Atlântico).
As taxas de crescimento das fases masculina e hermafrodita apresentaram
diferenças. Para ambas, as relações CT e ASS vs. CC apresentaram alometria
negativa, ou seja, o crescimento do comprimento da carapaça é mais acentuado
do que o das outras partes do corpo. O cefalotórax concentra os órgãos vitais
(coração, estômago, gônadas e brânquias), o que pode refletir este aumento
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(BLISS, 1990). Em carídeos, os ovários, testículos e outros constituintes do
aparelho reprodutor, estão restritos ao cefalotórax (BAUER, 2004). Em E.
oplophoroides as gônadas ovotestestículo (quando desenvolvidas) preenchem
grande parte desta região, apresentando forma característica de “H”, devida à
ligação central que ocorre entre os dois lobos (NUNES et al., 2010). Essa
característica pode estar contribuindo para o aumento do crescimento dessa
região do cefalotórax. Braga (2006) e Braga et al. (2009) registraram gônadas em
estágio desenvolvido e avançado em indivíduos com CC a partir de 9,7 mm, bem
como a presença de ovos aderidos aos pleópodos em indivíduos com CC superior
a 9 mm, o que demonstra que o desenvolvimento da gônada ovoteste acontece
simultâneo ao crescimento acentuado da carapaça.
A relação CP vs. CC apresentou alometria positiva. Esse crescimento está
diretamente relacionado com a incubação dos ovos, proteção e otimização do
processo reprodutivo (BAUER, 2004). A fecundidade eleva-se com o aumento do
comprimento do indivíduo, com os ovos estendendo-se sob o abdome
principalmente, na região da pleura (CHACUR; NEGREIROS-FRANSOZO, 1998).
A razão sexual foi maior para os hermafroditas em todos os meses e
profundidades. O mesmo padrão foi encontrado por Braga (2006), Baeza; et al.
(2010) e Carneiro (2012) para o litoral norte de São Paulo. Baeza et al. (2010),
associaram o desvio na razão sexual, favorecendo a fase hermafrodita, à
mudança da fase masculina para esta em tamanhos pequenos, característica que
aumentaria as chances de estabelecimento da população.
A partir da curva de razão sexual por classes de tamanho, foi possível
observar que os indivíduos em fase masculina foram encontrados nas menores
classes (entre 6 e 10 mm de CC). O padrão da curva de razão sexual apresentado
é típico de espécies que apresentam reversão sexual, caracterizado por uma
distribuição em classes de tamanho do tipo sigmoide (WENNER, 1972). O mesmo
padrão foi apresentado pela espécie Lysmata californica (Stimpson, 1866)
(BAUER; NEWMAN, 2004) que é hermafrodita protândrica simultânea. No
presente estudo os menores tamanhos apresentados pelos indivíduos em fase
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masculina, bem como a sua baixa densidade, na região de estudo, podem ser
reflexo da precocidade da mudança de fase. No trecho estudado, os indivíduos em
FM iniciam a maturação da porção feminina das gônadas precocemente,
tornando-se hermafroditas simultâneos. À medida que o tamanho do indivíduo
aumenta não são mais encontrados indivíduos na fase masculina e a população é
dominada por hermafroditas, padrão característico de espécies hermafroditas
protândricas simultâneas (BAUER, 2000; BAEZA et al., 2010).
O período reprodutivo pode ser confirmado, entre outros aspectos, pela
frequência de indivíduos portando ovos na população. No presente estudo, a
ocorrência de hermafroditas com ovos aumenta em maio com pico em julho, não
apresentando padrão contínuo de reprodução na região, pois não foram
capturados indivíduos entre os meses de fevereiro a abril e em outubro. Para o
litoral de São Paulo o período reprodutivo da espécie foi considerado contínuo
(CHACUR; NEGREIROS-FRANSOZO, 1998; FRANSOZO et al., 2005; BRAGA,
2006; BAEZA et al., 2010). A fecundidade da espécie se eleva com o aumento do
comprimento da carapaça, tornando esses indivíduos mais expostos

à

visualização por predadores. No litoral norte de São Paulo, a fecundidade média
da espécie foi de 2.742 (± 1.561) ovos por indivíduo, isto pode levar à perda de
motilidade do indivíduo pela grande quantidade de ovos aderidos aos seus
pleópodos (CHACUR; NEGREIROS-FRANSOZO, 1998). Na costa de Ilhéus é
possível que os hermafroditas com ovos estejam se deslocando para outros
locais, não amostrados neste estudo, buscando abrigo e proteção durante um
período do ano. Esse comportamento diminuiria o risco de predação, garantindo
um maior sucesso a sua prole.

62

Nematopalaemon schmitti
A estrutura populacional da espécie na costa de Ilhéus (BA) foi unimodal.
Este mesmo padrão também foi registrado no litoral norte de São Paulo
(ALMEIDA, 2008; FRANSOZO et al., 2009; ALMEIDA et al., 2011) e para
Nematopalaemon hastatus (Aurivilis, 1893), no costa sudeste da Nigéria (ENIN;
LOWENBERG; KUNZEL, 1996). De acordo com Bauer (1989) e Bauer (2004),
espécies de carídeos de regiões tropicais tem forte tendência a unimodalidade,
pois há uma constância entre os padrões de recrutamento e as taxas de
mortalidade. Entretanto, para N. tenuipes (Henderson, 1893) em três regiões da
costa da Índia, foi registrado um padrão polimodal, que foi atribuído à elevadas
taxas de mortalidade, diferenças na preferência por habitats e existência de mais
de um pulso de recrutamento (KUNJU, 1979).
As análises de crescimento relativo mostraram alteração no padrão de
crescimento de indivíduos jovens e adultos, tanto de machos quanto de fêmeas.
Nas relações CT, ASS e CSA vs. CC foi possível distinguir as diferenças no
padrão de crescimento de jovens e adultos. A visualização de duas retas (jovens e
adultos), tanto para fêmeas quanto para machos, foi possível devida à quebra
entre as retas. Essa interrupção é interpretada como a muda da puberdade, a qual
separa o último estágio juvenil do primeiro estágio sexualmente maduro, resultado
de mudanças no crescimento relativo desses indivíduos (HARTNOLL, 1985).
Outra característica que reforça essa hipótese é que o início da reta das fêmeas
adultas coincide com o tamanho da menor fêmea ovígera coletada.
O tamanho da primeira maturação de N. schmitti foi estimado em
aproximadamente 9,5 mm de CC para fêmeas e 9,0 mm de CC para machos.
Resultados similares foram encontrados por Almeida et al. (2011), em Ubatuba –
SP, para fêmeas, que maturam com 9,7 mm de CC. A maturidade dos machos
ocorreu em tamanho menor, com aproximadamente 8,4 mm de CC. Na mesma
área de estudo, Carneiro (2012) encontrou padrões de maturidade diferentes para
fêmeas em dois períodos de coleta (período I, 1995/1996, e o período II
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2006/2007). As fêmeas do período I atingiram o tamanho da maturidade com 7,7
mm de CC e com 9,7 mm de CC no período II. Para machos o tamanho da
maturação foi de 8 mm de CC nos dois períodos.
Em todas as latitudes a variabilidade temporal e espacial nos padrões de
comunidades bênticas são impulsionadas por variações na produtividade primária,
no tipo de sedimento, na frequência e intensidade dos distúrbios e nas interações
bióticas (LENIHAM; MICHELI, 2001).
Bauer (1992) encontrou padrões de reprodução contínua em espécies de
carídeos e sicionídeos, de regiões localizadas em menores latitudes (Porto Rico).
A variação sazonal da temperatura da água é um padrão que está fortemente
ligada à latitude. As constantes temperaturas em mares tropicais podem favorecer
a reprodução continua das espécies (BAUER, 1992).
Além disso, de acordo com a regra de Bergmann, animais que habitam
águas mais frias (comuns em maiores latitudes) possuem tamanhos maiores, e
consequentemente, atingem a maturidade tardiamente, quando comparados com
indivíduos que habitam latitudes menores.
Espécies encontradas em regiões temperadas apresentam padrão de
crescimento mais lento e retardo na maturidade sexual, quando comparadas com
as espécies de regiões tropicais. Este padrão foi registrado para espécies de
regiões mais frias como Exopalaemon modestus (Heller, 1862), com maturidade
sexual em torno de 11,55 mm de CC (OH. et al., 2002), e para Crangon crangon
(L.) que atingiu sua maturidade sexual com 12,5 mm de CC (OH; HARTNOLL,
2004).
Comparando os resultados deste estudo com os obtidos por outros autores
na costa norte de São Paulo, podemos observar que não houve diferença
expressiva entre os tamanhos registrados para o tamanho da primeira maturação
nas duas áreas. No entanto, existe uma marcada diferença latitudinal entre as
duas áreas de estudo. Ubatuba, localizada na costa norte de São Paulo, que se
encontra próximo à latitude 23ºS enquanto Ilhéus, localizada na costa sul da
Bahia, está aproximadamente a 14ºS. Os menores valores registrados no litoral de
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São Paulo, diferentes do esperado quando comparados aos de Ilhéus, podem ser
reflexo de uma maior atividade pesqueira. Para Carneiro (2012), o aumento da
frota camaroneira e da atividade de pesca têm contribuído para o declínio de
populações de crustáceos, já que a pesca de arrasto não é seletiva. A população
de camarões do litoral de São Paulo (Ubatuba) poderia estar apresentando uma
diminuição no tamanho da maturidade sexual como resposta a uma seleção de
maiores indivíduos dentro de uma mesma faixa etária ou pela precocidade do
amadurecimento sexual, para que a reprodução fosse garantida antes que o
individuo pudesse ser capturado.
A razão sexual de N. schmitti demonstrou que foi predominante o número
de fêmeas. De forma similar, Almeida (2011) e Carneiro (2012) encontraram
predomínio de fêmeas, exceto no outono de 2007, quando Carneiro (2012)
observou a razão 1:1. Almeida et al (2011) sugerem que a razão sexual
favorecendo às fêmeas, está relacionada aos aspectos reprodutivos e as taxas de
mortalidade diferenciadas. De acordo com Kim (2005), a maior abundância de
fêmeas na população de P. gravieri (Yu, 1930) ocorreu, principalmente, devido à
alta mortalidade de machos logo após o acasalamento. Para a espécie
Exopalaemon modestus (Heller, 1862) o maior número de fêmeas é atribuído às
diferenças nos fatores de migração e mortalidade entre os sexos (OH et al., 2002).
Para Almeida et al (2001), a baixa densidade de machos pode estar relacionada à
preferência e dependência de habitats diferenciada entre machos e fêmeas.
A razão sexual por classes de tamanho demonstrou que as fêmeas atingem
tamanhos maiores que os machos, revelando um dimorfismo sexual. O mesmo
padrão foi registrado por Almeida et al. (2011) e Carneiro (2012) no litoral paulista,
assim como para N. tenuipes (KUNJU,1979) na costa indiana e para N. hastatus
(ENIN; LOWENBERG; KUNZEL, 1996) na costa nigeriana. Bauer (2004) afirma
que fêmeas maiores apresentam maior investimento na produção da massa
ovígera, o que garante sucesso à sua prole. Entretanto, fatores como história de
vida, pressão dos predadores e diferenças nas condições ambientais podem
influenciar no tamanho dos indivíduos. Fêmeas maiores também foram registradas
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para os carídeos da família Palaemonidae: P .(P.) pandaliformis (MORTARI,
2005); (PASCHOAL, 2011); Palaemonetes pugio Holthuis, 1949 (CHÁZAROOLVERA, 2009), Palaemon longirostris Milne Edwards, 1837 (BÉGUER, et al.,
2011), Exopalaemon modestus (Heller, 1862) (OH et al., 2002); Atyidae: Potimirim
glabra (Kingsley, 1878) e P. potimirim (Müller, 1881) (LIMA et al., 2006); e
Pasiphaeidae: Pasiphaea multidentata Esmark, 1866 (RAMIREZ-LLODRA et al.,
2007).
A frequência de fêmeas ovígeras na população é um ótimo indicativo do
período reprodutivo. Fêmeas ovígeras da espécie estiveram presentes no período
de maio a dezembro, com exceção de outubro. A aparente descontinuidade no
padrão de reprodução pode ser reflexo da distribuição diferenciada dos espécimes
na região de Ilhéus. Os camarões podem estar usando outros locais para refúgio e
obtenção de alimento.
Foi possível visualizar um aumento gradativo de maio a julho, com um pico
ocorrendo em agosto de 2010, sugerindo que as condições desse período são
favoráveis ao estabelecimento de novos indivíduos nesses locais. No entanto, no
litoral de São Paulo, Almeida et al. (2011) e Carneiro (2012) sugerem que a
reprodução dessa espécie é contínua, com o pico principal ocorrendo no inverno.
A espécie estudada parece usar a costa de Ilhéus como um local de desova, em
um período demarcado que apresenta vantagens para o estabelecimento das
larvas na região.
A espécie apresentou indivíduos jovens a partir de maio, quando foi
registrada a maior abundância, estendendo-se de junho a agosto. Foram
registrados 2.901 indivíduos jovens dos dois sexos, o que corresponde a 19% da
população. No litoral paulista Almeida et al. (2011) encontraram 152 indivíduos
jovens, com picos de recrutamento no outono e inverno. No mesmo local Carneiro
(2012) encontrou 329 jovens para os dois períodos de estudo, atribuindo esta
pequena quantidade à ocupação diferencial ou migração - relacionada à proteção
e obtenção de alimento. Para N. tenuipes na costa indiana, os jovens apresentam
período de recrutamento contínuo com várias entradas anuais (KUNJU, 1979).
66

Para a costa de Ilhéus, o recrutamento ocorreu até 25 m de profundidade,
com maior concentração na isóbata de 10 m. Para N. tenuipes na costa da Índia, o
mesmo padrão foi observado, com um número maior de jovens nas regiões mais
rasas (KUNJU, 1979). Mariogae (1989) verificou que a dieta do camarão estuarino
N. hastatus na costa nigeriana difere entre jovens e adultos, sugerindo uma
separação de nicho. Em Ilhéus, neste estudo, as regiões mais rasas estão
próximas à desembocadura do Rio Almada, sofrendo influência direta da sua
descarga, que pode acarretar uma maior disponibilidade de recursos alimentares
que favorecem a maior concentração tanto de jovens quanto de adultos a 10 m.
CONCLUSÕES

Exhippolysmata oplophoroides
Os indivíduos em fase hermafrodita apresentam maiores tamanhos que os
indivíduos em fase masculina;
Os estudos de crescimento relativo demonstraram que a espécie apresenta
um crescimento mais acentuado da pleura uma vez que esta estrutura está
relacionada à incubação dos ovos;
A razão sexual foi desviada para os hermafroditas, provavelmente
relacionado ao tamanho precoce em que os FM mudam para FH;
A razão, por classe de tamanho, seguiu o padrão esperado para espécies
hermafroditas protândricas simultâneas;
Os indivíduos na FH portando ovos apresentaram um pico de ocorrência no
mês de julho mostrando que pode haver uma preferência para a desova no
período de inverno na costa de Ilhéus, associada também às áreas mais rasas.
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Nematopalaemon schmitti.
As fêmeas apresentaram maiores tamanhos e foram mais abundantes em
todos os meses e profundidades.
O menor número de machos pode estar relacionado às estratégias e
padrões de crescimento diferenciado entre machos e fêmeas.
Foi possível determinar, através dos estudos de crescimento relativo, a
maturidade sexual da espécie na região, sendo de 9,5 mm de CC para fêmeas e 9
mm de CC para machos.
O período de reprodução não foi contínuo, porém as fêmeas podem estar
próximas à costa em determinados períodos para a desova, podendo ser um pico
reprodutivo para a espécie.
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Capítulo 2

Distribuição espacial e temporal dos camarões Exhippolysmata oplophoroides
(Holthuis, 1948) e Nematopalaemon schmitti (Holthuis, 1950) (Decapoda: Caridea)
na costa de Ilhéus, Bahia, Brasil
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RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar a distribuição espacial e temporal de
Exhippolysmata oplophoroides e Nematopalaemon schmitti, na plataforma
continental rasa de Ilhéus (5 até 35 m) adjacente à foz do Rio Almada. Os
indivíduos foram coletados mensalmente entre fevereiro de 2010 e fevereiro de
2011, com um barco de pesca equipado com duas redes do tipo double-rig.
Amostras de água e sedimento foram coletadas para a análise dos fatores
ambientais. Para E. oplophoroides foi registrada ocorrência entre os meses de
abril à janeiro (com exceção de outubro), e para N. schmitti de maio à dezembro,
exceto em outubro e novembro. As duas espécies apresentaram preferências por
áreas próximas à costa com batimetria entre 5 e 15 m. A Análise de
Correspondência Canônica demonstrou que a temperatura foi fator determinante
para N. schmitti, ocorrendo agrupamento entre os sexos. As fêmeas juvenis
ocorrem em locais com temperatura mais elevadas, as adultas e ovígeras estão
presentes em menores temperaturas, de forma similiar aos machos. Em locais
com menores valores de transparências foi verificado o maior número médio de E.
oplophoroides. Nos períodos de maior vazão do Rio Almada, também foi verificada
a maior ocorrência de FHO. De modo geral pode-se inferir que a distribuição e
ocorrência das duas espécies está relacionada à influência do Rio Almada e seus
condicionantes na área estudada.

Palavras-chaves: Rio Almada, fatores ambientais, simpátricos.
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ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the spatial and temporal distribution of the
Exhippolysmata oplophoroides and Nematopalaemon schmitti and on the
continental shelf of shallow Islanders (up to 35 m) adjacent to the mouth of the Rio
Almada. Individuals were collected monthly between February 2010 and February
2011 with a fishing boat equipped with two double-type networks rig in seven
sampling points on a depth gradient (5-35 m). Water and sediment samples were
collected for the analysis of environmental factors. For E. oplophoroides
occurrence was recorded between the months of April to January (except
October), and N. schmitti May to December, except in October and November. The
two species showed preferences for areas near the coast with bathymetry between
5 and 15 m. The Correspondence Analysis Canonical showed that the temperature
was a determining factor for N. schmitti occurring grouping between the sexes.
Juvenile females occur in places with higher temperature, adult and ovigerous are
present at lower temperatures, in similiar fashion to males. In places with lower
values of transparency was checked mair average number of E. oplophoroides. In
periods of higher flow of Rio Almada was also found a higher occurrence of FHO.
In general it can be inferred that the distribution and occurrence of the two species
is related to the influence of Rio Almada and its determinants in the study area.

Keywords: Rio Almada, environmental factors, sympatric
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INTRODUÇÃO
Os padrões espaciais exibidos por comunidades macrobentônicas são
potencialmente importantes para o reconhecimento da ecologia das espécies que
compõem esses sistemas (THRUSH, 1991; MORRISEY, et al.,1992).
A região do Atlântico Sul apresenta elevada diversidade de habitats de
fundos consolidados e não consolidados. Essa diversidade consiste de um
mosaico de diferentes microhabits permitindo que muitas espécies da endofauna e
epifauna possam coexistir. Entre os organismos mais abundantes na composição
da biomassa da fauna de fundo, estão os crustáceos decápodos (WENNER, et al.,
1983). Entre os crustáceos, os carídeos são o segundo grupo mais diverso das
Américas com aproximadamente 536 espécies (BOSCHI, 2000).
Dentre as principais famílias de carídeos, Hippolytidae e Palaemonidae são
as mais estudas, devido a sua abundância e importância econômica. A família
Hippolytidae é uma das mais expressivas em número de espécies marinhas,
apresentam modo de vida epibentônico e distribuem-se desde a zona do litoral até
áreas profundas. A família Palaemonidae é a mais representativa e diversa entre
os carídeos, ocorrem principalmente em áreas tropicais e subtropicais, mas
também há registros em áreas temperadas. Apresentam grande tolerância a
variações de salinidade, sendo encontradas espécies de água doce, estuarinas e
marinhas (BAUER, 2004).
Fatores ambientais como temperatura, pH e salinidade da água,
composição granulométrica e teor de matéria orgânica do sedimento, são
considerados aspectos determinantes na distribuição de espécies da comunidade
bentônica (BERTINI et al., 2001; FRANSOZO et al., 2005; BILGIN; OZEN; ATES;
2008; CARVALHO et al., 2010). Tais fatores podem favorecer ou não a presença
de certas espécies. Além de suas preferências ambientais, a distribuição dos
organismos depende das interações intra e interespecíficas (BUCHANAN;
STONER 1988).
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A flutuação na abundância populacional de camarões carídeos pode ser
relacionada a fenômenos de história de vida, variações na pressão causada pela
predação, ou outros fatores biológicos (BAUER, 1985).
Estudos relacionados à distribuição de carídeos vêm sendo realizados em
escala mundial. Bauer (1985) avaliou a variação sazonal dos carídeos na costa
Norte de Porto Rico; Béguer et al. (2008) avaliaram padrões de crescimento e
variação espaço temporal do palaemonídeo Palaemon longirostris Milne Edwards,
1837 em um estuário do sul da França; Bilgin; Ozen; Ates (2008) analisaram a
variação espacial e temporal de Palaemon adspersus Rathke, 1837, Palaemon
elegans Rathke, 1837, e Crangon crangon (Linnaeus, 1758) na região sul do Mar
Negro; Ramirez-Llodra et al. (2007) estudaram os padrões de distribuição espaçotemporal e padrões reprodutivos da espécie Pasiphaea multidentata Esmark,
1866, no noroeste do Mar Mediterrâneo; Henderson; Seaby; Somes (2006)
avaliaram as mudanças na população de Crangon crangon (Linnaeus, 1758) ao
longo de 25 anos no Canal de Bristol, na Inglaterra.
Na costa brasileira os estudos sobre a distribuição dos carídeos
Exhippolysmata oplophoroides e Nematopalaemon schmitti são escassos,
destacando-se os trabalhos realizados no litoral norte de São Paulo, para E.
oplophoroides por Braga (2006) e Baeza et al. (2010) e para N. schmitti por
Almeida (2008), Fransozo et al (2009) e Almeida et al. (2011).
Pesquisas relacionadas com a distribuição são consideradas importantes,
pois determinando os habitats preferenciais das espécies, torna-se melhor a
compreensão da relação com os fatores ambientais (CARNEIRO, 2012).
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OBJETIVO GERAL


Analisar a distribuição espacial e temporal das espécies Exhippolysmata
oplophoroides e Nematopalaemon schmitti na costa de Ilhéus, Bahia, Brasil,
adjacente à desembocadura do Rio Almada.

Objetivos específicos


Analisar as variações temporais na abundância de E. oplophoroides e N.
schmitti, ao longo de um ano;



Relacionar as variações espaciais e temporais com as características
ambientais:
- água: transparência, salinidade, condutividade, oxigênio dissolvido,
temperatura, pH e clorofila-a;
- sedimento: granulometria e matéria orgânica.

MATERIAL E MÉTODOS
Coletas mensais na região costeira de Ilhéus (BA) foram realizadas entre
fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011. Arrastos com duração de 30 minutos foram
efetuados paralelos à linha da costa nas profundidades médias de 5, 10, 15, 20,
25, 30 e 35 m, ao longo de um transecto na direção da desembocadura do Rio
Almada, conforme descrito na área de estudo.
As variáveis abióticas foram mensuradas no início de cada ponto de coleta.
A transparência da água foi observada utilizando um disco de Secchi. Amostras de
água de fundo foram coletadas com uma garrafa tipo van Dorn. A temperatura,
salinidade, condutividade, pH e oxigênio dissolvido foram determinados por meio
de um medidor multi parâmetros.
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As amostras de água coletadas foram armazenadas em frascos de
polietileno previamente lavados com HCl 1:1 e água destilada e mantidas em
isopor com gelo durante o transporte até o laboratório de Oceanografia Química
da Universidade Estadual de Santa Cruz. No laboratório, as amostras foram
filtradas utilizando-se filtro de fibra de vidro (GF/F). A clorofila-a foi analisada e
determinada pelo método tricromático em extrato de acetona (PARSONS et al.,
1984) para estimar a biomassa fitoplanctônica.
Amostras de sedimento de cada estação de coleta foram obtidas com um
pegador de fundo tipo Van Veen, acondicionadas em sacos plásticos etiquetados,
e transportadas refrigeradas para o laboratório de Oceanografia Biológica da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), para posterior determinação da
composição granulométrica e teor de matéria orgânica. Cada amostra foi
submetida à secagem em estufa a 70°C até obtenção de peso constante. As
análises granulométricas foram realizadas por pipetagem e peneiramento
(SUGUIO, 1973). A mensuração da composição granulométrica do sedimento foi
baseada na escala de Wentworth (1922), que leva em consideração o diâmetro
das partículas. Após a separação das partículas e a estimativa do peso de cada
uma, foram obtidas as porcentagens das frações granulométricas e calculadas as
medidas de tendência central (Phi - ∅), seguindo o método proposto por Folk e
Ward (1957). Os cálculos foram realizados no software SysGran3, e expressos na
escala de Phi (∅): 5-6: Silte médio (SM); 6-7: Silte fino (SF); 7-8: Silte muito fino
(SMF) 8-9 Argila (A).
Para as análises de teor de matéria orgânica três subamostras de um
grama de sedimento foram utilizadas para verificar o conteúdo de matéria
orgânica, onde foram acondicionadas em cadinhos de porcelana e incineradas a
500 ºC durante 1 hora em um forno mufla. Posteriormente, a partir da diferença
entre o peso final e o peso das cinzas, foi calculado o conteúdo de matéria
orgânica do sedimento.
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Os valores de vazão para o Rio Almada foram obtidos da Agência Nacional
de Águas (2012) que monitora a estação fluviométrica Provisão II (código
53091000).
Após cada

arrasto,

as espécies de

carídeos foram identificadas

(HOLTHUIS, 1980), congeladas e armazenadas no laboratório de Oceanografia
Biológica da Universidade Estadual de Santa Cruz.
O peso total de cada espécie, em cada ponto de coleta, foi determinado.
Em seguida uma subamostra de 300 g foi separada e o número de camarões em
cada uma foi registrado. O número total de indivíduos, por amostra, foi estimado
por meio de regra de três simples.
Para verificar os padrões de distribuição espacial e temporal das espécies
foram construídos histogramas de frequência do total de indivíduos coletados
mensalmente, em cada profundidade.
A abundância média (± DP) de cada espécie foi relacionada com os
parâmetros

ambientais

(salinidade,

transparência,

temperatura,

clorofila-a,

condutividade, pH, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, percentual de silte/argila)
agrupados em classes.
Para verificar a distribuição dos camarões em resposta às características
ambientais, os indivíduos foram agrupados em categorias:
-N. schmitti: machos juvenis (NSMJ) e adultos (NSMA), e fêmeas juvenis
(NSFJ), adultas (NSFA) e ovígeras (NSFO);
-E. oplophoroides: fase masculina (EOFM) e fase hermafrodita: sem ovos
(EOFH) e com ovos (EOFHO).
O número de indivíduos de cada categoria foi transformado por Log (x + 1).
A análise de correspondência canônica (CCA) foi empregada para descrever a
relação entre as categorias de camarões e as variáveis abióticas. Esse
procedimento foi realizado no software R – versão 2.7.0 utilizando a função “CCA”
disponível no pacote Vegan. A hipótese de que as variáveis ambientais
apresentem uma correlação maior que a esperada ao acaso com cada eixo foi
verificada com a função “envifit”, obtendo-se o valor de r2 e p.
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Os valores da vazão do Rio Almada e o número de indivíduos portando
ovos (E. oplophoroides), de fêmeas ovígeras (N. schmitti), foram comparados e
sobrepostos através de histogramas para possível verificação dessa relação.
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RESULTADOS
A transparência da água variou entre 1,0 e 25 m, sendo que as maiores
profundidades do Secchi foram registradas em maio/10 (Figura 1). Os menores
registros de transparência da água ocorreram entre junho/10 e novembro/10,
sempre nos pontos de coleta mais próximos à desembocadura do rio Almada (5,
10 e 15 m).
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Figura 1 - Variação da transparência da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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A variação da temperatura foi de apenas 5,4 ºC ao longo do período
coletado (Figura 2). As menores temperaturas foram registradas em julho (24,6 ±
0,23ºC) e agosto (25,11 ± 0,65ºC), e as maiores em abril (28,5 ± 0,43ºC) e
fevereiro/10 (27,8 ± 1,41ºC).
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Figura 2 - Variação da temperatura da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro 2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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A salinidade variou de 30 a 39,8 (Figura 3). A menor salinidade foi
registrada em janeiro (34,29 ± 3,46) e a maior registrada em novembro. A
condutividade apresentou um padrão similar ao da salinidade, aumentando com a
profundidade (Figura 4).

40

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

38
36
34
32
30

40
38

Salinidade

36
34
32
30

40

nov/10

dez/10

out/10

jan/11

38
36
34
32
30

40

5 10 15 20 25 30 35

5 10 15 20 25 30 35

5 10 15 20 25 30 35

5 10 15 20 25 30 35

fev/11

38
36
34
32
30

5 10 15 20 25 30 35

Profundidade (m)

Figura 3 - Variação na salinidade da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Figura 4 - Variação na condutividade da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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A concentração de oxigênio dissolvido na água variou entre 3,5 e 6,7 mg.L

-

1

. As menores concentrações foram registradas em agosto/10 (4,68 ± 0,49 mg.L -1)

e as maiores em março/10 (5,77 ± 0,54 mg.L

-1

) (Figura 5). Os valores em

fevereiro, junho e outubro de 2010 não foram registrados devido a falhas no
funcionamento do equipamento.
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Figura 5 - Variação do oxigênio dissolvido da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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O pH da água variou entre 7,4 e 9,3 (Figura 6). Os menores valores de pH
foram registrados em fevereiro/10 (7,8 ± 0,3) e os maiores em junho/10 (8,42 ±
0,1). No mês de agosto os valores de pH não foram registrados devido a
problemas no equipamento.
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Figura 6 - Variação do pH da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma
continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na
plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Os valores de clorofila-a apresentaram grande heterogeneidade com
variação entre valores não detectáveis (registrados como 0,0) e 8,8 µg.L -1,sendo
esse maior valor registrado em dezembro a 5 m.(Figura 7).
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Figura 7 - Variação da clorofila-a da água entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na
plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade,
na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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O teor de matéria orgânica variou entre 1,9 e 16,6 % nos períodos e locais
amostrados podendo-se observar um gradiente entre as profundidades (Figura 8).
Os maiores registros foram obtidos entre 20 e 35 m e as menores concentrações
de matéria orgânica entre 5 e 15 m.
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Figura 8 - Variação da matéria orgânica do sedimento entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011
na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de
profundidade, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada,
Ilhéus/BA.

As

variações

mensais

da

composição

granulométrica

em

cada

profundidade estão representadas na figura 9. A maior parte do sedimento em
todos os pontos de coleta é composta por argila, com exceção dos 5 m de
profundidade, que apresentaram maiores proporções de areia e silte.
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Figura 9 - Variação espacial das principais frações granulométricas do sedimento coletado entre
fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as
isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na plataforma continental rasa adjacente à
desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.
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Os valores de phi estão representados na figura 10. A isóbata de 5 m
apresenta valores de phi menores, demonstrando que há uma maior participação
de grãos mais grosseiros em sua composição, principalmente areia. A
profundidade de 10 m apresenta uma variação maior nos valores de phi, pois sua
composição tem maior participação de grãos mais finos (silte/argila). As isóbatas
entre 15 e 35 m apresentam valores de phi maiores com pouca variação entre
eles, devida a sua maior homogeneidade.
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Figura 10 – Valores de phi do sedimento entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma
continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na
plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA.

A vazão média do Rio Almada nos cinco dias que antecederam as coletas
está representada na figura 11. É notável um grande aumento da vazão nos
meses de junho, julho e agosto, havendo um decréscimo da vazão com pequenas
oscilações em outubro e janeiro/11.
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Figura 11 – Vazão do Rio Almada nos cinco dias antes das coletas entre fevereiro de 2010 e
fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35
m de profundidade, na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, de
Ilhéus/BA.

Durante o período de estudo foi coletado um total de 2.482 indivíduos de E.
oplophoroides, com peso aproximado de 3.000 g, e 13.656 indivíduos de N.
schmitti, com peso aproximado de 16.900 g.
Os meses de maior abundância para E. oplophoroides foram junho e julho
de 2010, somando 1.551 indivíduos e representando 62% de todas as coletas. Já
para N.schmitti os meses de maior abundância foram julho e agosto de 2010, com
total de 10.310 camarões representando 75% das amostras (Figuras 12 e 13).
As duas espécies não foram registradas de janeiro a março, e em outubro
de 2010. O carídeo N. schmitti também esteve ausente em novembro de 2010. Em
janeiro de 2011 apenas um exemplar de E. oplophoroides foi coletado à 5 m de
profundidade.
As duas espécies foram mais abundantes em locais mais rasos (inferiores a
20 m). Os indivíduos de E. oplophoroides foram mais abundantes entre 10 e 15 m,
com 1.097 camarões coletados (44% do total). O carídeo N. schmitti foi mais
abundante entre 5 e 10 m de profundidade com 7.263 indivíduos (53%).
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Figura 12 - Exhippolysmata oplophoroides. Número de indivíduos coletados entre fevereiro de
2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de
5 e 35 m de profundidade adjacente a desembocadura do Rio Almada.
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Figura 13 - Nematopalaemon schmitti. Número de indivíduos coletados entre fevereiro de 2010 e
fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35
m de profundidade adjacente a desembocadura do Rio Almada.
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O número médio de indivíduos de E. oplophoroides e as relações com as
variáveis ambientais estão representados na figura 14. Em relação à salinidade, a
preferência apresentada pela espécie foi entre 34 e 38 e de forma similar, os
valores para condutividade entre 52 e 58 µS.cm-1.
Pode-se observar uma tendência de aumento dos indivíduos em locais com
reduzida transparência. Também foi verificado um aumento acentuado de
indivíduos em menores temperaturas. Já para o pH foi possível verificar mais
indivíduos em maiores valores.
Maiores abundâncias foram registradas em teores intermediários de
oxigênio (4,5 a 6 mg.L-1), e menores concentrações de clorofila-a.
Foi verificada uma tendência de aumento do número de indivíduos em
menores teores de matéria orgânica. Os sedimentos compostos por maiores
porcentagens de silte foram os que apresentaram maior preferência pela espécie.
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Figura 14 – Média de camarões Exhippolysmata oplophoroides capturados relacionados com as
variáveis ambientais entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de
Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na plataforma continental rasa
adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. SM: silte médio; SF: silte fino; SMF: silte
muito fino; A: areia.
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Para a espécie N. schmitti o número médio de indivíduos e as relações com
as variáveis ambientais estão representadas na figura 15.
Em relação à salinidade foi possível verificar um aumento dos indivíduos
entre os valores de 33,5 e 38, e para a condutividade entre 52 e 58 µg.cm -1.
Para a transparência da água foi observado um aumento do número de
camarões nas áreas com menor visibilidade, mesmo padrão apresentado pela
espécie E. oplophoroides.
A espécie N. schmitti apresenta uma tendência de aumento no número de
indivíduos nas menores temperaturas registradas e nos teores de oxigênio
dissolvido intermediários.
Para o percentual de matéria orgânica foi observada uma tendência no
aumento dos indivíduos em menores concentrações. Em relação à composição
granulométrica do sedimento, os maiores registros da espécie foram em maiores
percentuais de silte (silte médio e fino).
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Figura 15 – Média de camarões Nematopalaemon schmitti capturados relacionados com as
variáveis ambientais entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de
Ilhéus/BA, entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na plataforma continental rasa
adjacente à desembocadura do Rio Almada, Ilhéus/BA. SM: silte médio; SF: silte fino; SMF: silte
muito fino; A: areia.
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A figura 16 apresenta a CCA (análise de correspondência canônica). Os
eixos principais 1 e 2, explicam juntos 71 % das variações na relação entre as
categorias de cada uma das espécies e as variáveis ambientais.
O teste “envifit” permitiu reconhecer diferenças apenas nos valores de
temperatura, mas outras variáveis influenciaram no agrupamento dos sexos de
N.shimitti .As fêmeas juvenis ocorrem em locais com temperatura mais elevadas.
As adultas e ovígeras estão presentes em menores temperaturas e concentrações
de oxigênio. Os machos adultos da espécie estiveram associados a maiores
valores de salinidade, maiores frações de matéria orgânica e transparência.
Os indivíduos da espécie E. oplophoroides em fase hermafrodita (EOFH),
apresentaram ocupação relacionada a maiores valores de oxigênio dissolvido e
transparência, já para os indivíduos em fase masculina FM a relação foi
estabelecida com maiores valores de clorofila e salinidade. Para os indivíduos
portando ovos (EOFHO), não foi possível estabelecer clara relação.
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Figura 16: Diagrama de ordenação da análise de correspondência canônica (CCA).
Exhippolysmata oplophoroides: EO; EOFM: fase masculina; EOFH: fase hermafrodita; EOFHO:
fase hermafrodita com ovos. Nematopalaemon schmitti: NS ; NSFJ: fêmea juvenil; NSMJ: macho
juvenil; NSFA: fêmea adulta; NSFO: fêmea ovígera; NSMA: macho adulto. Temp: temperatura; OD:
oxigênio dissolvido; Phi: fração granulométrica.

As figuras 17 e 18 representam o número de indivíduos hermafroditas com
ovos (EOFHO) para E. oplophoroides e as fêmeas ovígeras (NSFO) para N.
schmitti, e a relação com a vazão do Rio Almada nos períodos de coleta. Os
indivíduos portando ovos (EOFHO) aparecem entre maio e dezembro assim como
as fêmeas ovígeras (NSFO). A maior ocorrência de EOFHO coincide com o meses
de maior vazão do Rio Almada (junho e julho). Já o pico de NSFO ocorre no mês
seguinte (agosto) ao da maior vazão.
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na plataforma continental rasa adjacente à desembocadura do Rio Almada, de Ilhéus/BA.
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Figura 18 – Número de FO: fêmeas ovígeras (Nematopalaemon schmitti) nos cinco dias antes das
coletas entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011 na plataforma continental rasa de Ilhéus/BA,
entre as isóbatas médias de 5 e 35 m de profundidade, na plataforma continental rasa adjacente à
desembocadura do Rio Almada, de Ilhéus/BA.
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DISCUSSÃO
A área da costa estudada que se encontra adjacente à desembocadura do
Rio Almada apresentou os menores níveis de transparência da água,
principalmente entre junho e setembro. Os pontos entre 5 e 15 m de profundidade
sofrem maior influência da vazão do Rio Almada. Maiores concentrações de TSS
(total de sólidos em suspensão) foram encontradas por Falcão-Filho (2010) em
profundidades até 5 m, formando um gradiente de concentração decrescente até
as maiores profundidades. Essa maior concentração é associada a dois
mecanismos de transporte: a célula de circulação litorânea e a corrente
longitudinal, resultantes da incidência de ondas do sistema sul-sudeste. No
inverno essas ondas são mais constantes e provocam um aumento significativo do
volume de sedimento suspenso (BITTENCOURT et al., 2000). Nessa mesma
região é verificada a formação de uma pluma em forma de frente estuarina, sendo
que sua transparência reduzida caracteriza uma água com a presença dominante
de matéria orgânica dissolvida e particulada (FALCÃO-FILHO, 2010).
Com a caracterização sedimentológica foi possível verificar que a
composição variou em relação às profundidades. A 5 m a contribuição da areia foi
maior. Tal característica está fortemente ligada à ação das ondas nessa região.
Outro fator que pode ter contribuído para os maiores depósitos de areia é a ação
do Rio Almada sobre a dissecação de arenitos presentes no curso do rio (FREIRE;
DOMINGUEZ, 2006). Já para as maiores profundidades (entre 20 e 35 m), as
frações de argila e silte são predominantes. Segundo Burone et al, (2003) a
deposição de sedimentos finos não é possível em áreas com fortes correntes.
Esta deposição de sedimentos mais finos nas áreas mais afastadas do Rio
Almada deve ocorrer, principalmente, pela menor ação de ondas devido a maior
profundidade, diminuindo a hidrodinâmica e facilitando a deposição destes
sedimentos.
Em relação à matéria orgânica foi possível verificar a formação de dois
grupos para os níveis de concentração. As profundidades entre 5 e 15 m
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apresentaram as menores concentrações de matéria orgânica e entre 20 e 35 m,
as maiores. Na região estuarina de Cananéia (São Paulo) as maiores
concentrações de matéria orgânica estão associadas à grande quantidade de
detritos vegetais da área de manguezal que são carreados pelo rio (JORCIN,
2000). Na região de Ilhéus a ação dos ventos e das ondas muda a deposição da
matéria orgânica, que tende a ser elevada nas menores frações granulométricas
presentes nas maiores batimetrias, que são compostas por grânulos finos.
Sedimentos finos tendem a apresentar grandes quantidades de matéria orgânica
(BURONE, et al., 2003)
A região da plataforma continental de Ilhéus é caracterizada por duas
massas de água: água costeira com salinidade menor que 36 e água tropical com
salinidade acima de 36. Para a região não é observado o processo de
ressurgência da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), que é uma massa de água
fria com temperaturas menores que 20°C (EÇA, 2009). Os pontos mais próximos à
costa apresentaram salinidades menores podendo ser influência direta da vazão
do Rio Almada.
A distribuição das duas espécies de carídeos (E. oplophoroides e N.
schmitti) foi similar em relação à sazonalidade e batimetria, com as espécies
ocorrendo simultaneamente, porém, E. oplophoroides apresentou uma abundância
muito menor. A preferência pelas mesmas condicionantes ambientais, sugere que
as mesmas são simpátricas, no entanto, pequenas variações podem influenciar
mais fortemente E. oplophoroides, devido a sua menor abundância. No litoral de
Ubatuba (SP), Carneiro (2012) também encontrou mais indivíduos de N. schmitti.
Porém, Furlan (2010) observou uma relação inversa sendo E. oplophoroides mais
abundante entre todos os carídeos coletados.
Na região estudada, as espécies foram mais numerosas nos meses de
inverno (junho, julho e agosto de 2010). Fransozo et al. (2009) atribuem a
abundância de N. schmitti no outono à entrada de AC (água costeira), e no inverno
à chegada da ACAS migrando para outras regiões.

105

Durante o período de inverno foram coletadas grandes quantidades de
fragmentos biogênicos como folhas de mangues, macrófitas aquáticas, gravetos e
resíduos coralíneos, além de lixo doméstico. Em estudos realizados na costa de
São Paulo (Ubatuba) por Fransozo et al. (2005), Fransozo et al. (2009) e Braga
(2006) a ocorrência e distribuição das espécies foi relacionada à presença de
fragmentos biogênicos, como folhas, e fragmentos da vegetação costeira, que
podem servir de abrigo contra os predadores.
As principais variáveis ambientais que influenciaram na distribuição de E.
oplophoroides e N. shmitti foram transparência e temperatura. Houve preferência
por condições de baixa visibilidade e temperaturas menores, encontradas no
período de inverno e principalmente, entre as isóbatas de 5 a 15 m. Essa
aproximação da zona costeira pode ser reflexo da busca por locais de refúgio e de
sítios alimentares. Variações na distribuição de organismos bentônicos podem ser
atribuídas aos fatores ambientais, principalmente, profundidade, composição
granulométrica do sedimento, transparência, temperatura e salinidade (PIRESVANIN, 2001).
No litoral norte de São Paulo (Ubatuba), Fransozo et al (2005) e Braga
(2006) relacionam a ocorrência de E. oplophoroides com valores mais baixos de
temperatura da água (entre 19 e 25°C), maior teor de matéria orgânica e o
sedimento. A influência da ACAS (Água Central do Atlântico Sul) também é citada
pelos autores, devido à entrada de águas salinas que favorece a espécie já que a
mesma não se apresenta em ambientes com baixa salinidade.
Não foi observada relação significativa das espécies estudadas com o
sedimento. No entanto, Braga (2006) encontrou uma estrita relação entre a
espécie E. oplophoroides e o sedimento, havendo preferência por sedimentos
compostos principalmente por areia muito fina e silte + argila. Carneiro (2012)
associa a presença da espécie aos mesmos fatores, diferindo apenas em relação
ao teor de matéria orgânica que foi negativamente correlacionado.
A ausência de relação com o sedimento foi observada para N. schmitti em
laboratório, onde a espécie se manteve sempre acima de 30 cm do sedimento
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(FRANSOZO et al., 2009). Porém, segundo Carneiro (2012) a espécie distribui-se
em locais com sedimento composto principalmente por areia fina e silte+argila, e
alto teor de matéria orgânica (entre 12 e 15%).
Em estudos realizados com as espécies de carídeos Palaemon adspersus
Rathke, 1837, P. elegans Rathke, 1837, e Crangon crangon (Linnaeus, 1758), as
diferenças na distribuição são atribuídas às preferências por habitats, à estrutura e
tipo de fundo, e a temperatura (BILGIN; OZEN; ATES; 2008).
A distribuição das fêmeas, incluindo as juvenis de N. schmitti foi diferente
em relação aos machos, onde estavam em locais com temperaturas elevadas. A
maior ocorrência de jovens de ambos os sexos foi observada em maio, mês em
que as temperaturas estavam mais altas em relação aos meses seguintes.
Temperaturas mais altas aumentam a velocidade de crescimento nas fases
planctônicas, diminuindo assim o risco de predação (SASTRY, 1983).
Para os FHO (E. oplophoroides), outro fator relevante foi a vazão. No mês
de maior vazão do Rio Almada ocorreu uma relação direta com a maior frequência
de indivíduos portando ovos. Nesse período de maior vazão também foram
observados os menores valores para transparência da água, fator possivelmente
relacionado à formação da pluma estuarina, rica em matéria orgânica e
responsável pela maior turbidez da água.
A relação entre a abundância das fêmeas adultas e das ovígeras de N.
schmitti com a temperatura e o oxigênio foi negativa, ou seja, quanto maior a
temperatura e o oxigênio, menor a ocorrência das fêmeas adultas e ovígeras.
Essas condicionantes são encontradas nos meses de inverno e nas menores
profundidades (5 e 10 m), locais de maior abundância da espécie. Assim, na
época da desova, as fêmeas buscam esses locais onde as condições são
favoráveis pra o estabelecimento das fases iniciais das larvas, que depois podem
ser levadas pela corrente para outros locais fora da área de amostragem, já que a
quantidade de juvenis capturados foi pequena.
Em Ilhéus as duas espécies ocorrem bem próximas à costa, principalmente
entre 5 e 15 m de profundidade. A influência do Rio Almada parece ser um fator
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determinante na ocorrência das duas espécies. Nos períodos de menor influência
do Rio Almada sobre a plataforma, não foram capturados indivíduos, o que
evidencia uma ocupação diferenciada. Para N.schmitti a sua distribuição já foi
registrada até 75 m de profundidade (HOLTHUIS, 1980), portanto, a ocupação de
áreas mais profundas durante as outras épocas do ano pode ser uma estratégia
na busca de melhores condições para o estabelecimento. O carídeo simpátrico E.
oplophoroides pode estar migrando para outras profundidades ou localidades que
ofereçam fontes de abrigo.

CONCLUSÃO
A ocorrência das duas espécies parece condicionada aos mesmos fatores,
pois a sua distribuição sazonal e batimétrica é muito similar. Os meses de outono
e inverno registram as maiores quantidades de indivíduos de ambas as espécies.
Nesse período os valores de transparência foram menores, o que pode ser
influência direta do Rio Almada, que parece ser responsável pelas condições
procuradas pelos indivíduos, principalmente no período de maior vazão e pela
formação da pluma estuarina.
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