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RESUMO
No estuário de Marapanim-PA, pouco conhecimento ex iste
sobre

larvas

de

camarão,

organismos

de

elev ada

importâ ncia

ecológica e a lguns de grande v alor econômico. Co m o objetiv o de
estudar a composição espec ífica, a densidad e e a dis tribuição
espaço -temporal des tas larvas no estuário e m re lação aos períod os
do ano (s eco, transiç ão e c huv oso), zonas d o estuário (1, 2 e 3),
locais de coleta (A1, A2, A3, B1 , B2 e B3) e perfis (A e B), fora m
realizadas coletas mensais de ag osto/06 a julho/07 . As a mostras
biológic as foram obtidas atrav és de arrastos ho rizontais e m cada
local de coleta à aproxima da mente 0,5 m da s uperfíc ie da c oluna
d’água, co m au xílio de u ma rede de plâncton cônic a (abe rtura de 0,5
m e ma lha de 200 µ m). Ta mbé m fo ra m colhidos da dos abiótic os
como , te mperatura, salinidade e pH da
Marapanim-PA

fora m

encontradas

4.644

água. No estuário
larv as

de

de

c amarão,

comp reend endo as infra-ordens Penaeide a e Caridea. Dentre as
espécies e/ou famílias encontradas , as mais abundantes foram
Alpheus

estuariensis

(302,59

larvas/m 3 ),

Palae monidae

(97,05

larv as/m 3 ) e Se rges tidae no estádio de elaphocaris (90,47 larv as/m 3 ) ,
sendo A. es tuariensis a mais freqüen te (76 ,3 9%). O período seco
apresentou maior dens idade, diversidad e e riqueza de larv as de
cama rão. Na an álise de a grup a men to da d ensidade men sal das
larv as houv e a formação de tr ês grup os, ao nív e l de similaridade d e
65%, nos quais A. e stuariensis foi do minante, a lé m de ser a espé cie
que mais c ontrib uiu para a similarida de dentro destes. A difere nça
entre agrupamentos se deu p rinc ipalmen te dev ido à den sidade das
larv as de Sergesti dae, Palae monidae e Xiphope naeus kroyeri. Entre
os fatores abió ticos estud ados , a salinidade foi o fator que mais
influenciou a dis tribu ição espaço-tempora l das larv as de camarão no
estuário de Marapanim- PA, reg ião importante pa ra o re cru ta mento
dos estádios inicia is do ciclo d e vida de algu mas espéc ies.
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ABST RACT

Des pite the ec ological and eco nomic importance larv ae of
shrimp, the re is no kno wledge on s hrimp larv ae in the Marapa ni m
estuary

(Pará,

Brazil).

W ith

the

aim

of

studying

the

species

comp osition, abundanc e and spatial-te mpo ral distribution of these
larv ae in the estuary in relatio n to seas on (dry, transition and rainy),
estuary zone (1, 2 and 3), sampling site (A1 , A2, A3 , B1, B2 an d B3)
and profile (A and B), monthly collections we re carried ou t be tween
August 20 06 and July 2007. Bio logical sa mples were obtained fro m
two horizon ta l drags at each sampling site at 0.5 m fro m the surface
of the water colu mn with the aid of a conical plankton net (ape rture =
0.5 m and mesh = 200 µ m). Ab iotic data were a lso gathe red, such as
te mperature, salin ity and p H of the water. A tota l of 4644 shrimp
larv ae from the infra-orders Pena eidea an d Caridea were collected.
Among the spec ies an d/or families enco untere d, the most abundant
we re Alpheus estuariensis (302.59 larv ae/m 3 ), Pa lae monida e (97.05
larv ae/m 3 ) and e laphocaris stage of Sergestida e (90.47 larv ae/m 3 ),
with A. estuariensis the mos t frequent (76.39%). Gre ater abunda nce,
div ersity and richnes s of the shrimp larv ae occurred in the dry
season . Cluster analysis of the mont hly abundanc e of larv ae led to
the forma tio n of three groups with 65% similarity, in which A.
estuariensis was dominant and was the species that most contributed
to the similarit y in th e grou ps. The main difference among groups was
due to Sergestidae, Palae monidae an d Xiphopenaeus kroyeri larv ae
densities . Among the abiotic fac tors studied, the salinity was the
factor that mos t influenced the spatial-te mporal dis trib ution of th e
shrimp larv ae in the Mara panim estuary, important region fo r larv al
recruitment of shrimp s pecies.
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INT ROD UÇÃO

A

pa lav ra

plâncton

é

originária

do

grego

(p lanktos ),

signific ando erra nte, que deriv a (Boltovsko y, 1981). O plâ ncton é
constituído por uma comun idade de o rganis mos com poder limitado
de locomoç ão, send o transportado pass iv amente pelas correntes ou
mov imentos

d’á gua,

o

que

proporcion a

a

conquista

de

nov os

habitats.
Os o rganismos p lanctônicos podem s er c lassific ados, por
exemplo, de a cordo com a for ma de ob te nção da matéria orgâ nica
(nutriç ão): fitoplâncton, costituído por organismos unicelulares ou
organizado s

e m colônia, c omo alg as

microscópic as

e p rotis tas

fotossintetizantes; zooplânc ton, for ma d o por anima is pluricelulares e
protistas não fotossintetizantes e, o mixoplânc ton, c omposto por
protistas que podem s er fotossin te tizantes, mas també m pode m ser
consumidores.

Em

relaçã o

ao

ha bitat,

pode m

ser:

marin hos

(haliplâncton nerítico ou oceânico), estuarinos ou d ulcícolas . Quanto
à residênc ia na v ida pelágica, os organismos planc tô nicos pod em
ser: ho loplanctônic os (passam todo s eu ciclo de v ida no plâncton) e
meroplanc tô nicos (passa m parte d a v ida no plâncton) (Pereira &
Soare s-Gomes , 2 002).
Den tre os organismos que c ompõe m o zooplâncton , es tão as
larv as de camarões pertencentes à Orde m Decapo da, a ssim co mo as
lagostas , os carang uejos e outros crustáceos me nos conhecidos
popular mente.

Esta

Orde m

compreende

as

s ub -orde ns

Den drob ranc hiata e Pleocye mata.
A Sub-Orde m Dendrobranchiata é for mada pela Infra -Orde m
Penaeidea

da

qual

comp reen dendo as
Sicyoniid ae
fa mílias

e

faze m parte
fa mí lias

as

super -famílias

Aris te id ae; Tesic ymidae;

Pena eoidea,
Pe naeidae;

Sole noceridae; e, Serges to idea composta pe las

L uciferidae

e

Sergestidae.

A

Sub -Orde m

Pleocye mat a

apresenta a Caridea como u ma d as suas infra -o rdens, a qual
12

abrange

v árias

s uper-família s

como

Proc aridoidea;

Galathe acaridoidea; Pasiphaeo idea; Oplopho roid ea; Palae monoidea ;
Alpheoidea; dentre outras (Martin & Dav is, 2001).
As principais difere nças entre os crustáce os ag rupad os
nestas s ub-o rdens são observad as nas estruturas das brânquias e no
comp orta men to reprodutiv o. Orga nismos que compõe m a Sub -Orde m
Den drob ranc hiata apresentam brânquias do tipo dendrobranquiadas,
cujo eixo central possui ramos principais dispostos em duas s éries
que, por s ua vez ra mifica m-se novamente, be m co mo, ap res enta m
ov os planctônicos (não carre gados pela fê me a nos pleópodos) e o
náuplio é o pr ime iro estádio larv al. Os crustác eos agrupados na SubOrde m

Pleocye mata

apresenta m

brânquias

filobranquiadas

(la melares), cujo eixo prin cipal é portador de ra mos ac hatados, que
geralmente estão dis postos e m dua s s éries ao longo do eixo e
tricobranquiadas (fila me ntosas), c ujos ra mos são fila mentos os, mas,
não sub-ramif ica dos, e há várias séries a o longo do eixo. Além disso,
neste grupo os ov os são trans portad os p ela fêmea n os pleópodos e
eclodem

co mo

zoé

(Ruppert

&

Barn es,

1996).

Durante

o

desenv olv imen to larv al, os c amarõe s sergestídeos dife rentemente
dos

demais

grupos

podem

ser

div ididos

em

trê s

estád ios :

elaphoc aris , acanthos oma e mast igopus . O estádio de elaph ocaris
equiv ale à protozoé nos penae íd eos, e nquanto, o de zo é se des igna
como ac anthosoma (inter me diário) e p o r fim, o es tádio de mastig opus
corresponde à pós -la rv a (Bosc hi, 1981).
Os camarões Dendrobranchiata e os Pleocye mata estão
presentes no a mb iente mar inho, estua rino e dulcícola . Entretanto, os
ecoss istemas

e stuarinos

apresentam

singular

importância,

p ois

funcionam co mo berçários naturais para muitas espéc ies (Fried et
al.,

1996;

Azeiteiro

&

Marques, 1 999; Tuncok

&

Ma ys , 1999 ;

Laegdsga ard & Johnson, 2001; Martinelli, 2005). As larv as e juv en is
de camarõ es marinhos, es tuarinos e de águ a -do ce podem passar
toda a vida no estuário (espéc ies estuarinas ) ou parte dela (espécies
13

cujos adultos v ivem e m mar aberto ou água doce ), c onsumindo a
riqueza de alimento que é p roporcionada principalmente pela matéria
orgânica proveniente dos mangueza is, be m como, se refugiando de
predadores (Martinelli, 2005 ).
O a mbiente estuarino é caracterizado por ter u ma mistura
constantemente v ariáv el de s alinidade na água, e por ser do minad o
por sedimento fino originário do mar e dos rios (Mucha & Costa,
1999; McLus ky & Elliott, 2004). Co m is so, o plân cton estuarino
precisa se r ca paz de responder às grandes mudança s físico -químic as
do a mbien te , o que impõe padrões diários e sazonais d e dis trib uição,
influenciando a dinâmica das populações. Os fatores ambientais e
biológic os

restringem a

v ariedade

de

espécies

d o zooplâ ncton

quando comparado co m áreas ma rinha s, mas os altos nív e is de
produção primária, e m função das altas conc entrações d e nutrientes
(Miranda et a l., 2002), faze m co m que essas

espécies sejam

abundantes n o zooplânc to n (Sterza & Fernandes, 2006).
Os padrões d e d istribuição do zo oplân cton têm, usualmente,
u ma relação c om a lguns parâmetros fí sico-químicos como salinidade,
te mperatura, pH e oxigênio dissolvido na ág ua. Muitas vezes são
estes fatores que influenciam a d is tribuição e a sobreviv ência dos
animais na nature za (Sa int-Briss on, 1999). Alé m diss o, na região
norte do Bras il c ostuma-se observar uma sucess ão s azonal de
espécies planctônicas dev ido à influência do regime d e marés, o qual
é responsáv el pelo influxo de águ a marinha nos estuários loc ais,
introduzindo esp écies marinhas ne stes sítios durante os períodos de
maré

enchente

e

exportando

organismos

estuarinos

para

os

a mbientes costeiros adjac entes durante os períodos de maré v azante
(Costa, 2007 ).
Muitos

es tu dos

têm

mos trado

que

a

salinidade

e

a

te mperatura s ão os fatores mais f req uentemente assoc iados às
flutuações na densidade e na composição es pecífica do zooplâncton.
Co mo exe mplo , pod e m ser c itados a variação encontrada no estuário
14

do Rio Caeté (Braganç a-PA) em que a salinida de fo i de te rminante na
ocorrência d as larv as de Xiphop enaeus k royeri, as quais s ó fora m
encontradas no referido es tuário durante o período sec o quando a
salinid ade fo i mais alta (Pin to Marq u es, 2006), bem como, para
Macrobrachium ama zon icu m que apresentou maior densidade e m
salinid ade por v olta de 2, considerando -se q ue valores ma is altos
desta variáv el s ão c rític os para a es pécie (Quadros et al., 2002). N o
estuário da Baía de Vitória (Sudeste do Brasil) foi observ ado que os
maiores

v alores

de

div ersid ade

de

es pécies

na

comun idade

zoopla nctônica oc orrem e m época s com a lta salinidad e (Ster za &
Fernandes, 2 006); no estuário dos rios Piraqu êaçú e Pira quê-Miri m
(Aracruz-ES)

a

te mperatura

apr esentou

correlação

positiv a

signific ativ a com a d ensidade de la rv as de Dec apoda (Magris, 2005).
Apesar da importância que os es tuários des empenha m no
desenv olv imen to das es pécies, raros são os trabalhos des envolv id os
neste ambiente na c osta pa raense. Alé m diss o, muita s esp écies de
cama rões que utiliza m o estuário pelo menos e m parte d o seu cic lo
de v ida, tê m alto v alor comercial, tan to para ex portação (camarões
capturados pela frota indus trial) quan to pa ra o me rc ado reg ional
paraense (qu e comercializa os juv enis capturados nos estuários da
região pela pesca artesanal) e, no entanto, a falta d e es tu dos
sistematizados tanto e m relaç ão à composição, à densidade, o
recrutamento e à bio log ia das larv as e juv e nis, quan to em relação
aos camarões adultos das d iv ersas fa mílias habitantes deste local,
são imprescindív eis para a elaboração de planos de manejo e
conservação destas esp écies (Martinelli, 2005). A carênc ia d e da dos
sobre a distribuiçã o espaço-tempo ral das larv as de camarão na c osta
brasileira d ificulta o acesso ao conhec imento sobre o ciclo de v ida
das espécies.
No

Bra sil,

pod e-se

destac ar

alguns

autores

que

desenv olv eram trabalhos com larv as de crustác eos decápodes c omo
aqueles que relataram quais larv as estão presentes no Atlântico Sul,
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apresentando chaves taxonômicas e a mpla rev is ão bibliográ fica
(Bos chi,

1981;

Pohle

et

al.,

1 999),

o

que

desc rev eu

o

desenv olv imen to larv al de palaemoní deos (Magalh ães, 1985); que
elaborou u ma chav e de identificaç ão p ara gêneros de larvas e
decapoditos da Infra-Orde m Pen ae id ea (Cala zans, 1993); os que
analisa ram a div ers idade e a dens idade de larv as e pós-larv as de
Penaeidae e Palae monidae e m lagoa s costeiras ao n orte do Rio de
Janeiro (Albe rtoni et al., 1999); o que abordou aspec tos d a biologia
de peneídeos (Saint-Bris son, 1999); os que observaram v a riaç ão
sazon al

na

den sidade

de

larvas

de

Dec apoda,

bem como

as

mudanç as na densida de relatadas no período diurno e ciclos de maré
na Baía da Guanabara, Rio de Ja neiro (Fernandes et al., 2002), e os
que

observaram

o

des envolv imento

larv al

completo

de

Macrobrachium ac anthurus e ilus traram as principais característic as
morfológica s de cada fase (Quadros et al., 2004), para citar alg uns
deles.
Rec entes estudos têm sido efetuados no estuário do Ri o
Cae té , litora l norte bras ileiro, sobre a co munidade zooplanctôn ica
(Es pírito-Santo, 1999; Kru mme & L ian g, 2004 ; Pinheiro et a l., 2005;
Martins et a l., 2006 ; Cos ta et a l., 20 08), a biologia reprodutiv a de
Macrobrachium acan th urus (Quadros et al., 2002 ), a densidade da
fa mília Porcellan idae (Carv alh o, 2003) e de Luc ifer fa xon i ( Ne v is,
2003), a estrutura populacional e a variação espaço -tempo ral dos
cama rões Pe naeidae (Martinelli, 2 00 5), a biologia reprodutiv a e o
recrutamento dos ca marões Farfantepenaeus s ubtilis e Xiphopen aeus
kroyeri (Martine lli & Isaac , 2005) e a c omposiç ão e a densidade das
larv as de ca marão (Pinto Marq ues, 2006). No es tu ário d o Rio Curuçá,
litoral norte do Brasil, p ode-se destac ar os trabalhos re fe rentes à
comp osição de larv as de Decapod a (Oliv eira & Martinelli, 2005) e à
densidad e das mes mas ao longo d o an o (Estác io & Martinelli, 2005).
No estuário de Marapanim-PA, pouco conhecimento ex iste
acerca da compos ição, d ensidade e/ou distribuição espaço-tempora l
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das larv as de camarão. Neste s entido, os resultados deste projeto
alé m de inédito s , a crescentarão ao ínfimo con hecimento ex istente na
região sobre larv as de camarões, organismos de elev ada importân cia
ecológica e econômica.

OBJET IVOS

Objetivo Geral

Estudar

a

d istribuição

es paço-temporal

das

larvas

de

cama rão no es tuário de Marapanim-PA.
Objetivos Específicos

I) Identificar q uais famílias e /o u espécies de camarão que ocorrem
no estuário de Marapanim-PA durante sua fase larval em relaç ão a os
períodos do ano em fu nção de u m gradien te d e salinidade ;

II) Verif ic ar se existe d iferen ça na densidad e e nos parâme tros de
div ersida de, riqueza e e quitabilidade das la rv as de camarão entre os
períodos do ano, loc ais de coleta, perfis e zonas do estuá rio;

III) Estudar a influênc ia dos parâmet ro s físico-químicos (temperatura,
salinid ade e pH) sobre a c omunida d e de larv as d e c amarão no
estuário.

Hipóteses:

I)

O

estuário de

Marapanim-PA

serve

como

habitat

para

div ersos grupos de la rv as de cama rão;
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II)

A densidade das famí lias e/ou espécie s v aria ao longo dos
períodos d o ano como ta mbé m e m relação às diferentes
regiões

do

estuá rio

em

relação

a

um

gradiente

de

sa linidade;

III)

Exis te diferença n os parâme tros de div ers idade, riqueza e
equ itabilidade das larvas nos períodos do ano e em relação
aos difere ntes locais do estuário;

IV)

As flutuações d os fa to res ambienta is nos períodos do ano e
e m relação a os diferentes locais d e coleta influencia m na
den sidade e dis tribuição espaço-temp oral das larv as de
ca marão no estuário.

MAT ERI AL E MÉT ODOS

Área de Estudo

A zona costeira paraense é c ontorn ada por a mplas faix as de
mangue zal. De a cordo com Kjerfv e & Lacerda (1 993), a c osta
brasileira entre São Caetano de Od ivelas (Pará) e a Baía de São
Marcos (Maranhão) contém o maior sis te ma contínuo de mangue zais
do

mu ndo

(8.900

km 2 ).

Assim,

esta

é

u ma

área

propícia

ao

recrutamento das larv as no estuário, u ma v ez que é u ma região rica
e m nutrientes.
A
planície

costa

c osteira

ama zônica

apre senta

extrema mente

uma

irregular

e

g eomorfo logia
c ortad a

por

c om
v ários

estuários que so frem a in fluência da desc arga de um elev ado volume
de água doce p rov eniente dos rio s e da drenagem continen ta l, e da
ação do regime de mac ro maré s, fav orec endo a penetração de água
marinha para o interior do sistema e c ontrib uindo para uma elev ada
18

variação de salinidade e para renovação das águas intersticiais
(Costa, 2007 ).
O estuário do Rio Marapanim (Figura 1), está localizado na
costa nord este do Estad o do Pará, entre as coordenadas : 00° 32’
30”S e 00° 52’ 30” S; 47° 45 ’ 00”W e 47° 32’ 00” W . Esta região fa z
parte de u ma costa de rias, c om característic as flúv io -es tuarinas,
influenciada po r mac ro maré s s emidiur nas (amplitud e > 5 m) (Berrêdo
& Costa, 2004 ).

ZONA1
PERFIL A

ZONA 2

PERFIL B

ZONA 3

Locais de Coleta

Figura 1 - Mapa co m a lo calizaç ão d os locais de coleta (e laborado
por Anton io Sé rgio Silv a d e Carv alho ).
Coleta de Dados

Para a obtenção das larvas de camarão, foram de ma rca dos
seis loca is de coleta (A1, A2, A3, B1, B2 e B3) ao longo do estuário
de Marapani m- PA (Figura 1), sendo três em cada marge m. Co mo
locais d e referência, o A3 fica próxi mo à sede do Município de
Marapanim-PA, o A2 próxi mo à Vila d e Pescadores do Araticum e o
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A1 próximo à Vila de Ara ticu mirim. Na marg e m oposta, os locais B1,
B2 e B3 fo ram es tabelecidos aproximada mente pa rale los com a
posição

dos

locais

do

perfil

A,

a

fim

de

que

ficass em

aproxima da mente na mes ma dire ção. Alé m d isso, a escolha dos
referid os locais se deu em função do gradie nte de salinid ade ao
longo do e stuário que aumenta no sentido rio-mar, resp eitando
distâncias em que fosse poss ív el rea lizar a coleta de d ados nos três
locais d e cada marge m d uran te a maré v azante de u m mes mo dia . Os
dados biótic os e abióticos obtid os nas a mos tragen s fo ram a grupa dos
de modo a for mar as zonas 1 (A1 + B1), 2 (A2 + B2) e 3 (A3 + B3) a
fim de v erificar se existia diferença nestes distintos estratos.
Foram efetuadas mensalmente (agosto/2006 a julho/2007)
as co letas das larv as d e cama rões no estuá rio de Marapani m- PA ,
durante o período diurno, maré v aza nte e lua nov a.
Dois arrastos ho rizontais fora m re alizados em c ada local de
coleta à aproximada mente 0,5 m da s u perfíc ie da coluna d’água , c om
auxílio de uma rede de plân cton cônica de 1 m de co mprimento, 0,50
m de

d iâ metro

da

ab ertura

da

b oca

(onde

era

acoplado

um

fluxômetro Hy drob ios ) e ma lha de 20 0 µ m, Figura 2. Cada arrasto
tev e a duração de três minutos a u ma v elocidade máxima de 1 ,5 n ós.
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1,0m

0,5m

200 µm

Figura 2 - Representaçã o da rede de plânc ton c ônica utilizada par a
coleta das larv as de camarã o (Adapta do de Martinelli, 2005).

Os d ados abiótic os foram obtido s em todos o s locais de
coleta (A1 , A2, A3, B1, B2 e B3), durante os mese s d o ano , minutos
antes da co leta das amos tras biológicas, s endo a temperatura c o m
auxílio de u m ter mô metro de coluna de me rcú rio e a salinid ade e p H
com

a uxílio

de

um

analisador

mu ltiparâ metro .

Os

v a lores

de

pluv ios idade foram dis ponibiliza dos por funcionários da Agênc ia
Nac ional das Águas (ANA, 2007 ).
Processam ento do Material

No total, fora m obtidas 144 amostras de zo oplâncton (2
arras tos x 6 locais x 12 meses). O material cole ta do foi arma zenad o
e m fras cos etiquetados e fix ados e m for maldeído a 4%, ta mponado
com tetraborato de sódio.
Após c ada c oleta, as amos tras foram trans porta das para o
Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Rec urs os Aquátic os
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da Univ ers idade Federal do Pará, o nd e foram fracionada s, c om
auxílio de subamos trador do tipo Folsom, e m v olumes de 500; 250 ;
125; 62,5 e 31,25 mL. As a mostras de 250 mL fo ra m triadas, c o m
auxílio de u m estereomicroscópio óptico (Ze iss), be m co mo, os
grupos identifica dos, quando poss ível, at é o menor nível taxonômico,
de acordo com Chou dhury, 197 0; Kno wlton, 19 73; Bo ltovs koy, 1981;
Magalh ães, 1985; Cala zans, 1993; Martine z-Iglesias et al., 1997;
Alborno z & W ehrtmann, 199 7; Báe z, 1997; Lobã o, 1997; Thatje &
Bacardit, 2001; Gross & Knowlton, 2 002; Yan g & Kim, 2003 e Pires et
al., 2008.
Para a realizaç ão dos tes tes estatísticos, o número de
indiv íduos encontrados em cada suba mostra foi mu ltiplic ado pelo
fator quatro (4) q ue corresponde ao nú mero d e v ezes em que as
a mostras foram subdiv ididas para se e nc ontrar o volume triado (250
mL) a partir do v olume da a mostra t otal (100 0 mL). Ao analisar os
outros volume s fracionados da amo stra total, v erificou-se que o
volume de 250 mL representav a satis fatoria mente a c o mposiç ão dos
organismos do zooplân cton presentes na amostra to ta l. Portanto,
optou-se em an a lisar as a mos tras de 250 mL para agilizar o processo
de triage m e ide ntificação das famílias e/ou espéc ies de larvas de
cama rão.

Análise dos Dados

A abundân cia das larvas de cama rão foi ex pressa em
valores de de nsidade (nº de indiv íduos por m 3 ), atrav és da fórmula:

D = n/v , onde :

D = dens idade absoluta de cada espécie;
n= nú mero total de indiv íduos de uma e spécie e
v = volume de água filtrada pela rede d e plân cton.
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Para se obter o v olume de água filtrado nas amostra gens,
foi realizado o cálculo considerando -se o número de rotações do
fluxômetro u tilizado na a bertura da boca da rede . Obtev e-se este
nú mero a partir da diferença de dígito s apresentada entre o início e o
final de cada a rrasto. A fór mula utiliza da no cálculo fo i:

V = A x R x C, ond e:
A = área da boca da rede (A = .r 2 ), sendo 0,5 m o diâ me tro da rede
cônica u tilizada;
R = n º de rotaçõ es do fluxômetro dura nte o arrasto (Ff – Fi), onde Ff
corresponde ao dígito fina l e Fi ao dígito inic ial e;
C = Fator de aferição após calibração do aparelho (m/rotaç ões) =
0,3.
Para es timar a riqueza, d iv ersida de e equitabilida de das
espécies na comun idade de larv as de camarã o fora m ut ilizados os
trê s índices a s eguir:
O índice de riqueza de Margalef (D) que representa a
abundânc ia numéric a de u ma co munida de foi calc ulado de acordo
com a fór mula:

D= S – 1 / log 2 N, onde:
D= rique za
S = n ú mero de espécies amostradas
N= nú mero tota l de indiv íduos

O índic e de div e rs idade de Shannon-W eaner (H’), o qual
repre senta a div ersidade de e spécies e m u ma c o munidad e foi
calculado segundo a fórmu la:

H’= - Σpi x log 2 p i, onde:
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H’= d iv ersidade
pi= proporção do número de indiv íduos da es pécie i

A equitabilid ade de Pielo u (J’) que mostra a unifo rmidade
e m que os indiv ídu os es tão dis tribuído s entre as es pécies foi
calculado da seguinte forma :

J’= H’ / log 2 S, onde:
J’= equitabilidade
H’= d iv ersidade
S= nú mero total de espécies da amos tra

Para testar se a densidad e das larv as foi influenciad a pe los
períodos d o ano (s eco, transiç ão e chuv oso), locais de coleta (A1,
A2, A3, B1, B2 e B3), p erfil (A e B) e zonas (1, 2 e 3), fora m
realizadas análises com o teste não -para métrico de Kruskall-Wallis,
visto

que

os

dad os

ho moc edasticida de

não
das

apresentara m
v ariâncias,

dis tribuição
mes mo

nor mal

a pós

e

sofrer

tra nsformações . O nível de sig nificância adotado foi de 5 %.
A freqüê ncia de oc orrênc ia (FO) das larvas foi calcu lada
consideran do-se o número d e a mos tras onde cada espécie ocorreu
e m rela ção ao número to ta l de amostras, a trav és da fórmula :
FO = (p x 100)/P, sendo que, (p) é o nú mero de a mo stra s que
continham a e spécie e (P) é o núme ro total de amos tras coletadas. A
distinçã o das categorias em funçã o da FO foi realizada de acordo
com Cav alcante & Larrazábal (200 4): muito freqüente (> 70%),
fre qüente (≤ 70 e ≥ 30%), pouc o freqüen te (< 30 e ≥ 10%) e
esporádica (< 10%).
Alé m dis so,

as

análises

multiv ariada s

de agrupamento

(CLUSTER) e de esc alonamen to mu ltidimens ional não métrico (MDS)
fora m reali zadas a fim de v erifica r poss ív eis agrupamentos entre as
espécies. A matriz d e s imilaridade entre as espéc ies foi gerada
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utilizan do-s e a distância de Bray-Curt is. Foram cons ideradas, n esta
análise todas as es pécies, inclusive as com freqüênc ia es porádica e
pouco fre qüentes , s endo os dad os de densidade transforma dos
utilizan do raiz quarta.
A

análise

de

similaridade

das

porc entagens

(SIMPER)

per mitiu indica r quais es pécies foram as principa is res ponsáv eis
pelos

agrupamentos

(semelh ança)

definidos

na

análise

de

agrupamento.
Os fatores abióticos foram an alisados através de es ta tís tica
descritiv a pa ra carac te rizar as condições duran te a obtenção da
a mostra.
Uma an álise de c orrelaç ão Spearman (R) foi re alizada para
verificar a correlação da densidade das larva s de camarão co m os
fatores abióticos (te mperatura, salinid ade, p H), v e rific ando q uais os
parâ metros fo ram mais importan te s para a distribuição es paço te mporal das la rv as no estuário.
Os índic es de rique za de espécies de Margalef (1958),
div ersida de de Shannon-W eaner (Shan non, 1948) e eqüitabilidade
Pielou (1 969) be m co mo as a nálises mu ltiv ariadas (CLUSTER, MDS,
e

SIMPER)

PRIMER

fo ra m

v ersão

calculado s

5.0

(Clarke

através
&

do

Warwic k,

programa

es ta tís tico

1994).

es ta tís tica

A

descritiv a dos dados, além das an álises de variânc ia, tes tes de
nor malidad e e c orrelaç ão de Spearman (R) fora m efetuadas c o m
auxílio do programa STATISTIC A ® v ersã o 7.0 (STATSOFT, 2 004).
RESULT ADOS

Ao lon go do ano no estuário de Marapanim-PA obs ervou-se
alta co rrelaç ão entre os v alores de pluv iosidade e salinidade (r= 0,8112;

p=

0,001) .

Portanto,

pa ra

a

realização

dos

tes tes

estatísticos, optou-se por retirar os valores de pluv iosidad e, haja
vista, a corre lação negativ a des ta c om a s alinidade (Figura 3 ). Alé m
25

disso, acredita-se que o fato da salinidade ter sido coletada minutos
antes da amostragem dos dados biológicos, esta po de ex plicar
melhor a d istribuiçã o das larvas de camarão no es tuário do qu e a
pluv ios idade total obtida p ara cada mês d e coleta , uma v ez qu e é
grande a v ariabilid ade das larvas em u m mes mo mês.
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Salinidade

Pluviosidade (mm)
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300
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10

200
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63
0

0
Ago/06 Out/06 Dez/06 Fev /07 Abr/07 Jun/07
Set/06 Nov /06 Jan/07 Mar/07 Maio/07 Jul/07

Pl uviosidade
Sal ini dade

Figura 3 - Flutuação da pluv iosidade total e da salinidade média no
período de agosto/2006 a julho/2007 no estuá rio de Marapanim-PA.

Para deter min ar a existên cia de a grup a mentos entre os
meses foi gerada uma matriz d e simila rida de dos da dos abiótic os
(salinidade , temperatura e pH), normalizados e sem trans fo rmação,
usando distância euclid iana. As aná lises d e agrupamen to (Cluster)
com diferentes tipos de ligação (simples, comple ta e média entre os
grupos) foram realizadas a fim de v erificar p ossíveis agrupamentos
entre os mese s do ano em funç ão dos fatores abióticos citados.
Verific ou-se os seguintes agrupame ntos em rela ção aos
meses : Seco (agos to a deze mbro de 2 006); Trans ição (janeiro, junho
e julho de 2007 ) e Chuv oso (feve reiro a maio de 2007), F igura 4.
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jul/07
jun/07

Transição

jan/07
dez/06
out/06
nov/06

Seco

set/06
ago/06
abr/07
fev/07

Chuvoso

mar/07
mai/07
4

3

2

1

0

Distância Euclidiana
Distância Euclidiana Padronizada

Figura 4 - Dendrogra ma da análise de agrupamento dos fatores
abióticos (salinidade, te mperatura e pH) obtidos no estuário de
Marapanim-PA, no período de agosto de 200 6 a julho de 2007.
Variá veis Ambientais

Pluviosidade da região de Mara pani m -PA

A pluv iosidade total mens al da região de Ma rapan im-PA, de
agosto de 200 6 a julho d e 2007 variou com máxima de 760,60 m m
e m fev ereiro/07 e mínima de zero (0) e m outubro/06, Figura 5A. Nã o
houv e d iferença sign ificativa n a pluvios idade total e m relação aos
meses do ano (H= 11,00 e p = 0,44). Entretanto, quanto aos perío dos
(seco, transição e c huvoso), a pluv iosidade foi significativamente
maior no chuv oso (H= 8,63 e p = 0,01), Figura 5B.
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Figura 5 - Pluv iosidade. A: Va lore s totais mensais no períod o de
agosto de 2006 a julho de 2007 e mé d ia dos últimos cinco anos do
estuário

de

Marapanim

(Fonte:

ANA,

200 7);

B:

Mediana

da

pluv ios idade nos períodos do ano.
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Variação dos fatores abióticos em relação aos períodos do ano,
locais de cole ta, perfil e zonas do estuário

Salinidade
A med iana da salin idade foi de 20, com máx ima de 34
(nov /06) e mínima de 3 (mar/07). Nã o houv e diferença significa tiv a
entre os valores de s alinidade em rela ção aos loc ais de coleta ou a os
perfis (p>0,05). Porém, e m relação aos períodos d o ano e zo nas
houv e diferença significativ a (H= 58,37 e p<0,01; H= 5,85 e p= 0,04 ,
respectiv a mente). A salinida de foi ma ior no períod o se co (Me diana=
30), seguid o do período de transiç ão (Mediana = 19) e do chuvoso
(Mediana= 8), Figura 6 A. Em relação às zonas, a salinidade foi maio r
na zona 1 (Me diana= 20,50) em relaçã o à zona 3 (Mediana= 16,50),
Figura 6B.
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Figura 6 - Variação das medianas da salinidad e. A: períodos do ano;
B: zonas do estuário.
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T empera tura

A me diana da te mpera tu ra foi de 2 8,6 5 ºC, co m máxima de
29,66 °C (ago/06) e mínima de 2 7,50 °C (f ev /07). Não houv e
diferença significativ a da te mperatura e m re lação aos perfis A e B
(p>0,05). Poré m, houv e diferença significativ a em relação aos loca is
de coleta (H= 17,56; p< 0,01), zon as (H= 16,40 e p=0,0003) e
períodos do ano (H= 2 3,09 e p <0,01).
A te mperatura foi ma ior no local B3 (Mediana= 28 ,9 3) e m
relação ao A1 (Mediana= 28,38), F ig ura 7A, be m co mo na zo na 3
(Mediana= 28,97) e m relação a zona 1 (Med iana= 28,45 ) e zon a 2
(Mediana= 28,57 ), F igura 7B.
Quanto aos períodos d o ano, a tempe ratura foi ma ior no
seco em co mparaçã o ao chuvos o (Mediana= 28,68 e Me diana= 28,28 ,
respectiv a mente) e maior na tra nsição em rela ção ao chuv oso
(Mediana= 28,88 e Mediana= 28,28, respec tiv amente), F igura 7C.
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27,4

27,4
1

2

3

Zona

Transição

Seco
Períodos do Ano

Chuvoso

Figura 7 - Variação das me dianas da te mperatura. A: loc ais de
coleta; B: zonas do e stuário e C: períodos do an o.
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pH (potencial hidrogeniônico)

A mediana do pH fo i de 7,85, co m má xima de 9,03 (fev /07) e
mínima de 5,74 (jan/07). Não houve diferença significativ a entre os
valores de pH em relaç ão aos perfis A e B, ta mp ouco entre e os
períodos do ano (p>0,05). Entre ta nto, houv e d iferen ça em relação
aos loc ais de coleta (H= 40,17 e p< 0,01 ) e zonas (H= 37,67 e
p< 0,01). O pH e m A1 ( Me diana= 8,24 ) foi ma ior e m relaçã o ao s dos
locais A3 (Median a= 7 ,2 9), B2 ( Me diana= 7,79) e B3 ( Me diana=
7,40); o pH em B1 (Med iana= 8,12) foi significa tiv amente maior que
e m A3 (Med iana= 7,29) e e m B3 ( Med ian a= 7,40 ), F igura 8A. Quanto
às zonas, o pH foi maior na zona 1 (Media na= 8,17) e m relação a
zona 2 ( Mediana= 7,84) e zona 3 ( Me diana= 7,32), F igura 8B.

(B )
9,5

9,0

9,0

8,5

8,5

8,0

8,0
pH

pH

(A)
9,5

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5
A1

A2

A3

B1
Local

B2

B3

5,5
1

2
Zona

3

Mediana
25%-75%
Máximo-Mínimo
Valores Discrepantes
Valores Extremos

Figura 8 - Variaç ão das med iana s do pH. A: locais de coleta e B:
zonas d o estuário.
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Larvas de Camarão

Foram coletadas um total de 4 ,13 1 larv as de camarã o no
estuário de Ma rapan im-PA, as qua is es tiv eram d istribuídos e m s eis
fa mílias:

L uciferidae,

Penaeidae,

Sergestida e,

Alpheidae,

Hip polytidae e Pala e monidae. Poré m, foi possív el ide ntificar ape nas
quatro

espéc ies

(Alpheus

estuariensis ,

Exh ippo lys mata

oplophoro ide s , Lucifer fa xon i, e Xipho penaeu s kroyeri).
As es pécies e/ou famí lias com ma io r densidad e total fora m
Alpheus

estuariensis

(302,59

larvas/m 3 ),

Palae monidae

3

(97,05
3

larv as/m ) e Serge stidae n a fase ela phoca ris (90,47 larv as/m ). Em
relação à freq üência de ocorrênc ia, Alphe us estuariens is foi muit o
fre qüente (76,39%); Sergestidae no e stádio elaphocaris (34 ,03%) e
Palae mon ida e

(50,69%)

fora m

freqüentes;

Exh ippo lys mata

oplophoro ide s (13,19%), Se rges tidae na fas e ac anthosoma (29,17%)
e Sergestidae na fase mastig opus (20,14) foram pouco freq üentes.
As larva s das esp écies cons ideradas esporádicas foram Lucifer
faxon i (9,72%) e Xiphopenaeu s kroyeri (8,33%), Tabe la 1.
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Tabela 1 - Grup os de larv as de camarão coletada s n o estuário d e Mara panim-PA nos meses de agosto
de 200 6 a julho de 2007. FO= Freqü ência de Ocorrência. E= Es porádica; PF= Pouc o Freqüente; F=
Fre qüente e MF= Muito Freqüente.

Infra-orde m

Família

Grupos

FO

Categorias

(la rv as/m 3 )

(%)
Penaeidea

Caridea

Dens idade

Lu ciferidae

Lu cifer faxon i

9,72

E

5,79

Penae idae

Xipho penaeus kroye ri

8,33

E

3,03

Sergestida e

Sergestida e (elaphocaris)

34 ,0 3

F

90,47

Sergestida e (ac anthosoma )

29 ,1 7

PF

20,32

Sergestida e (mastigopus)

20 ,1 4

PF

13,56

Alphe idae

Alphe us estuariensis

76 ,3 9

MF

302,59

Hippolytidae

Exh ippo lysmata oplophoro ides

13 ,1 9

PF

6,07

Palae mon idae

Palae mon idae

50 ,6 9

F

97,05
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Comparação entre densidade das larvas e os períodos do ano,
locais de cole ta, perfis e zonas do estuário

Quanto à d ensidade total d as la rv as e m relaç ão aos loc ais
de coleta, perfis e zonas , não houv e diferença significativa (p >
0,05). Em relaç ão aos períodos d o ano a densidade das larvas foi
maior no seco (Dens idade Total= 3 59,51 larv as/m 3 ), s eguido do
período de transiç ão (Densidade Total= 106,93 larv as/m 3 ) e do
chuvoso (Dens idade Total= 72,44 larv as/m 3 ) (H= 43,87; p< 0,01) ,
Figura 9.

359,51

Caridea

Densidade
3
(larvas/m )

400

Penaeidea

300
200

106,93

72,44

100
0
Seco

Transição

Chuvoso

Períodos do Ano

Figura 9 - Densidade total das la rv as de camarão coletadas no
estuário de Marapanim-PA, no período de agosto de 2006 a julho de
2007. Os valores acima de cada barra c orres pondem às densidad es
totais das larvas em cada p eríodo d o ano.

A de nsidade das e spécies e /o u fa mílias e m re laçã o aos
perfis A e B foi significativ amente dife rente para Se rges tidae na fase
acanthos oma (H= 6,90;

p<

0,01), mais

abundante no perfil B

(Densidade Total= 14,70 larv as/m 3 ) e m relação ao A (Densidade
Total= 5,63 larv as/m 3 ), Figura 10.
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Sergestidae (acanthosoma)
2,0
1,8
3

Abundância (larvas/m )

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

A

Mediana
25 %- 7 5%
Máx imo- Mínimo
Va lor e s D is c r ep antes
Va lor e s Ex tr e mo s

B
Perfil

Figura 10

-

Densid ade

de larv as no

estádio de

acanthos oma

(Sergestidae) c oletadas no estuário de Ma rapa nim- PA, no período de
agosto de 2006 a julho de 2007.

Em relação aos períodos do ano, larvas Palaemo n idae, be m
como Sergestidae nos e stádios de acan th osoma e mas tigopus , fora m
signific ativ amente mais abun dantes no pe ríodo sec o do que no
chuvoso (H= 8 ,4 0; H= 2 9,06; H= 2 1, 70; p<0,01, respec tiv amente),
Figura 11 A, C, D. Sergestidae no es tá dio de elaphocaris foi mais
abundante no período seco e m relaçã o à transiç ão, bem co mo, no
período seco em relaç ão ao chuvos o (H= 47,44; p<0,01), Figura 11B.
Alpheus

estuarien sis

foi

sign ificativamente

mais

ab undante

no

período seco em relação à transição e ao chuvoso, bem como, n a
tra nsição em relação ao chuv oso (H= 32,68; p<0,01 ), Figura 11E.
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A)

P alaemonidae

9
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Abundância (larvas/m )
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6
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C)

S ergestidae (elaphocar is)
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2,0
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1,8
8

1,6
1,4

6

1,2
1,0

4
0,8
0,6

2

0,4
0,2
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0,0
-2
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D)

Tr an s iç ão

C h uv o s o

- 0,2

S ergestidae (mastigopus)

E)

1,4

14

1,2

12

1,0

10

0,8

8

0,6

6

0,4

4

0,2

2

0,0

0

- 0,2

Sec o

Tr ans iç ão

C hu v os o

Sec o

-2

Tr ans iç ão

C hu v os o

Alpheus estuar iensis

Sec o

Tr an s iç ão

C h uv o s o

Figura 11 - Densidade de larv as de camarão coletadas n o estuário de
Marapanim-PA, no período de agosto de 200 6 a julho de 200 7.
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Índic es de riqueza de Margalef (D), dive rsidade de Shannon Weane r ( H’) e equitabilidade de Pielou (J’)

A rique za (D), d iv ersidade (H’) e equitabilidade (J’) das
larv as

d e cama rão

não

fora m s ig nificativ amente

diferentes

em

relação aos meses de c oleta e às zona s do estuário (p>0,05).
Quanto aos pe ríodos do a no, a riqueza (D) da s larvas foi
signific ativ amente maior (H = 9,59; p< 0,01) no s eco (Mediana= 1,63)
e m relação ao chuv os o (Mediana= 0,53), be m co mo da transição
(Mediana= 1,84) e m relaç ão a o c huvoso (Figura 12 A). A diversidade
(H’) fo i ma ior (H= 44,73; p< 0,01) no período seco (Mediana = 0,80)
e m rela ção ao período de tra nsição (Mediana= 0,42) e ao chuv oso
(Mediana= 0), assim co mo do períod o de tra nsição em relaçã o ao
chuvoso (Fig ura 12 B).
Em relação aos lo cais de coleta, a div ersidade (H’) d as
larv as foi maior (H= 17,65; p< 0,01) no B1 (Med iana= 0,92) e m
relação ao A1 (Med iana= 0,39) e A3 (Media na= 0) (Figura 12 C). A
equitabilidade (J’) foi maior (H= 14 ,5 9 ; p= 0,01) no B1 (Mediana =
0,78) e m relação ao A1 (Med iana= 0,59) e A2 (Mediana= 0,58 )
(Figura 1 2D).
Nos pe rfis de coleta, a div ersidade (H’) das larv as foi ma ior
(H= 7,19; p< 0,01) no perfil B (Me d iana=0,57) e m relação ao A
(Mediana= 0,26) (Figura 12E) e, a e quitabilidade (J’) fo i maio r (H =
7,05; p< 0,01) no p erfil B (Mediana = 0,74) em relação ao A
(Mediana= 0,61) (Figura 12F).
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Figura 12 - Riqu eza (D), Div ers idade (H’) e Equitabilidade (J’) d as
larv as de camarão nos períodos do ano, locais de coleta e perfis do
estuário de Marapani m-PA.
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Análise de Agrupamento

De ac ord o com a análise de agrupa me nto (C luster) realizada
para a dens idade mensa l das la rv as de c amarões, ao nível de
similaridade de 65 %, obs erv ou-se a for ma ção de três grupos (Figura
13A). O grupo I contendo indiv íduos co letados nos meses de ma io,
junho e julho/07; o grupo II for mad o pelas larvas coletadas n os
meses d e a gosto, setemb ro, outubro, nov embro, deze mbro de 2006 e
janeiro de 2007 e, o grupo III co m as larv as dos meses de fev ereiro,
março e abril 2007.
A

análise

de

similarid ade

das

p o rc entagens

(Simper)

mostrou que o grupo I, co m simila ridade 74,46 % foi co nstituído
principalmente por A. es tu ariens is

que contribuiu com 39,87%,

Palae mon ida e com 20,70% de larv as e X. kroyeri co ntribu indo c om
19,73%. O grupo II apresentou similaridade de 84,42%, sendo que A.
estuariensis ;

Sergestidae

nos

estád ios

de

elaphocaris

e

acanthos oma; e Pa lae mon idae , co ntribu íra m c o m 28,38%; 20% e
14,39%; e 16,95%, respec tivamente. O g rupo III (similaridade de
85,90%) tev e c omo principais contribuin te s A. estuariensis (53,62%)
e Palae mon ida e co m 41,33% de c ontrib uição.
Ao

long o

do

ano

h ouv e

a

dominância

de

Alp heus

estuariensis (Figu ra 13B). Larvas de ca marões Palae monidae e mbora
presentes o ano todo foram ma is densas no perí odo chuvoso. Os
cama rões sergestídeos tiv eram ma ior con tribu ição nos mes es mais
secos do ano e X. kro yeri no período c huvoso e de transiçã o do
chuvoso para o perío do seco.
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A)
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B)
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jul-T

I

mai-C
jun-T
jan-T
dez-S
out-S

II

nov-S
set-S
ago-S
mar-C

III

fev-C
abr-C
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alpheus estuariensis
Alpheus
estuariensis
Sergestidae (elaphocaris)
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oplophoroides
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Figura 1 3 - A: Dendrogra ma da a ná lise de agrupa mento da densidade das larv as d e ca marão coletadas no
estuário de Mara panim- PA, no períod o de agosto de 2006 a julho de 2007; B: Porc entagem da densidad e
das larvas . Os núme ros I, II e III correspondem a os grupos formados ao n ív el de similaridade de 65%.
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Correlação de Spearman (R)

As

larv as

correlacionaram-s e

de

camarão

positiv amente

do

estuário

co m

a

de

Marapanim-PA

salinid ade,

exceto,

X.

kroyeri que não se correlacionou s ignificativ a mente com nenhu m d os
fatores abióticos analisado s (Tab ela 2).

Tabela 2 - Correlação de Spear man (R) entre fatore s abióticos e
densidad e do s g rupos (larvas/m 3 ). Os da dos em negrito rep res entam
valores onde houve correlação estatis ticamente significativ a (p<0,05)
entre as variáveis para cada espécie .

Grupos
Alpheus est uariens is
Exhippolys mata oplophoroides
Sergest idae (elaphocaris)
Sergest idae (acanthos oma )
Sergest idae ( mastigopus)
Luc ifer faxoni
Xiphopenaeus kro yeri
Palaemonidae

Salinidade

T emperatura

pH

0, 51
0, 26
0, 79
0, 65
0, 62
0, 30
0, 02
0, 25

0, 22
-0, 01
0, 21
0, 25
0, 14
0, 11
0, 16
-0, 03

-0,21
0,08
-0,20
-0,14
-0,04
0,19
-0,21
-0,10
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DISC USSÃO

Na

região

tropic al

a

temperatura

e

outros

elementos

climá ticos têm menor a mplitude de variação do que a precipita ção
pluv iométrica, logo a distribuição sa zonal desta co nstitui a base para
a maioria das cla ssificaç ões ou subdiv isões dos climas tropic ais
(Ayoade, 2006). Nesta região, ocorrem altos v alores pluviométricos e
as precipitaç ões são predominante mente do tipo c onv ectivas, e m
forma de panc adas e de curta duraç ão, estan do, ass im, associa das
às nuvens cumulus e cumulun imbus (Mend onça & Danni -Oliv eira,
2007). Na Ama zônia, as linhas de instabilida de (frente frias) e a Zona
de

Conv ergência

Intertrop ical

(ZCIT)

s ão

respons áv eis

pela

distribuição média mensal da precipitação pluv iométrica (Sistema de
Infor mações Hidrome te reológicas do Estad o do Pará – Núcleo de
Hid ro metereologia – Secta m).
A v ariação s azonal da pre cipitação n o Estado do Pará é
caracterizada

por

u ma

estaçã o

chuv os a,

que

na

ma ioria

das

localid ades c ompreende os me ses de deze mbro a ma io e po r u ma
estação menos

chuv osa (denomina da loc almente de sec a) que

corresponde ao perío do de junho a nov embro (Moraes et al., 2005).
Entretanto, no Munic ípio de Marapa nim-PA obs erv ou-se, a partir
análise d a média h istórica d os dados pluv iométr icos o btidos e m cinco
anos (2002 a 2006), be m c o mo dos v alore s de pluv ios idade durante o
período de c oleta (ago/06 a jul/07), que a precipitação pluvio métrica
não seguiu o pad rão observado na maioria dos municípios do estado ,
u ma v ez que o período chuvos o es tendeu -se a penas de fev ereiro a
maio. Essas variaç ões podem ter s ido ocasion adas por influ ência da
zona de conv ergência intertr opical (ZCIT), pois , para o nordeste da
costa paraens e, as migrações Norte/Sul da ZCIT a tu a m na at mosfera
influenciando o regime do s ventos alísios e das precip itações, o que
deter mina a alternância das estações c limáticas e a hidrologia dos
rios locais (Berrêdo, 2008).
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Os estuários apre sentam espaço -temporalmente, v ariaçõ es
hidrológica s dos p arâmetros abióticos como te mperatura , salinidade ,
pH, transparênc ia da á gua, nutrie ntes dissolvidos, dentre outros, que
são de fundamen ta l importância para a co mposiç ão e dis trib uição da
biota residente e transitória desses ecossistemas (Sa ntana, 2004).
No estuário de Ma rapa nim-PA, todos os fatores abiótic os
analisa dos variaram,

sendo

qu e

a salinidade

e

a temperatura

apresentaram v alo res significativ ame nte maio res n o p eríodo ma is
seco que pod e s er ex plicado pela ba ixa pluv iosidade , bem co mo pela
alta ev aporaçã o.
A

v a riação

da

salinidad e

de pende

do

balanço

entre

ev aporação e precipitação. Em ág uas su perficia is, a salinidade é
elev ada

dev ido

à

re moção

de

água

po r

ev aporação,

pod endo

decresce r p or a dição de água doce via precip itação ou d rena ge m
continental (Pereira & Soares -Gomes, 2002).
Em ág uas es tuarinas, a tempe ratura é va riável devido,
sobretudo, à mistura de mass as de águ a com ca rac terís ticas físicoquí mica s diferentes e à ocorrência de zonas po uco profundas. A
te mperatura da água e m estuários é princ ipalmente deter minada pela
razão entre a des carga fluv ial e o flu xo de maré e é modific ada pelo
aquecimento s olar e pelo arrefecimen to prov oc ado pela evap oraç ão
(Ré, 2000).
Este padrão de v ariaçã o da salinid ade e temperatura foi
observado por Fernandes et al. (2002) na Baía de Guanab ara-RJ;
Silv a et a l. (2002) em á reas estuarinas no Mun icípio de Vigia -PA;
Pinheiro et a l. (2005) e Pinto Marqu es (2006 ) em Bragança-PA; e,
por Marques et al. (2006) no estuário de Mo ndego e m Portugal.
Os valores de temperatura n a Enseada de Uba tu ba -SP
(região

s ubtrop ical)

n ão

s eguiram

este

padrão,

apres entando

menores valores no período mais seco dev ido à poss ível presença
das Águas Centrais do Atlântico Sul (ACAS), que se c arac teriza m por
tere m baixas temperaturas (Nakaga ki et al., 1995).
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O estuário de Mara panim-PA, as sim como o estuário da
Baía de Vitória– ES pode ser div idido em duas porções em relaç ão às
variações de te mperatura e salinid ade ao longo das zonas e loc ais
de co leta, sendo a primeira caracterizad a por u ma mass a de água
com alta salin idade e ba ixa te mperatura, influenciada principalment e
por águas litorâneas e, a s egunda caracterizada p or uma massa de
água com baixa salinidad e e alta t e mpe ratura, influenc iada pela
contribuição de águas continentais (Ste rza & Fernandes , 2006). D e
acordo co m estes autores, a alta temperatura na região estuarina
mais dis tante do oceano ( porção superior do estuário) pode ser
explic ada pelo fato des ta área ser mais ras a e c onfinada, es tando
desta forma sujeita à maior inf luen cia da interação ar -ág ua nos
processos de aquec imento e ta mbé m dev ido à contribuição de água
com maior te mperatura o riun da dos contine nte s.
Os v alores de pH nã o a presentaram diferenças s ignificativ as
entre os perío dos do ano. Entretanto, Santana (20 04) v erificou em
seu

estudo

no

estuá rio

de

Marapanim-PA

que

o

poten cial

hidrogeniônic o ao longo do referido estuário variou de ác ido, no
período ma is chuvoso à alc alino, na estiagem. Segu ndo a autora,
essa acidez no períod o c huv oso pode ser explicada pela maio r
descarga

fluv ial,

bem

co mo

pelo

conseqüente

au me nto

na

concen traç ão de material e m s uspensão ne ste período.
Em relaç ão aos locais d e c oleta e zonas do es tuário, o pH
da água nos loc ais A1 e B1 ( zona 1) f oi mais a lcalino e m relaç ão aos
de mais , pos sivelmente dev ido à baixa influência dos ácidos húmic os
oriundos da decomposição da matéria orgânica dos mangue za is .
Estes ácidos au menta m a ac ide z da á gua dos locais mais adentro do
estuário, onde há maior depósito dessa matéria orgânica.
Den tre

os

fatores

abiótico s

supracita dos,

o

que

mais

influencia a d istribuição e dens idade d e organismos es tuarinos é a
salinid ade, como fo i mos trado por Santana (2004), no es tuário de
Marapanim-PA; Pinto Marques (20 06), no estuário do Rio Caeté e m
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Braga nça-PA; Sterza & Fernandes (2006), no estuário de Baía de
Vitória-ES;

Cos ta

et

al.

(2008)

no

estuário

do

Taperaçu

em

Braga nça-PA e Ma galhães et a l. (2009) no estuário de Curuçá-PA.
A s obrev ivênc ia larv al nas primeiras zoés de Macrobrachium
holthu is i e m laboratório foi redu zida pelos efeitos da temperatura e
da sa linidade, b e m co mo pela intera ção d estes fatores (Moreira et
al., 1979). Alé m disso, estes autores t ambé m obs erv aram que a
mortalidade das larv as se deu ma is e m fu nção da v ariação da
te mperatura do que da salinid ade. A te mpera tu ra e a salin idade
ta mbé m afeta m marcada mente a duração do estádio de zoé I de
Macrobrachium holth u is i, pois houv e redução do tempo de duração
deste estádio em a ltos v alores destes fa to res , bem co mo, no período
e m que a muda geralmente ocorre (4-5 dias em condições ótimas).
No estuário de Mo ndego (Portuga l), a te mperatura e a salin idade
fora m

os

fatores

que

mais

influenciaram

a

dist ribuição

do

zooplâ ncton e m geral ( Marques et al., 2006).
No estuário de Ta pera çu (Braga nça -PA) dentre os fatores
abióticos estudados (temperatura, salinid ade, pH, oxigên io dissolv ido
na á gua), a salinidade foi o que influenc iou diretamente a dinâ mica
populacional do zooplâncton (Cos ta et a l., 20 08) assim co mo no
estuário dos rios Pira quê-Aç ú e Pira quê-Mirim (Arac ruz-ES), ond e
este fator foi importante na distribuição espacial dos taxa dominantes
de zoop lâncton , sendo que alguns grupos mos trara m-se tipica ment e
eurihalinos e outros es te nohalinos (Mag ris , 20 05). Entretanto, apesar
da te mperatura te r v ariado pouco ao long o do s meses (21ºC a 30 ºC)
houv e correlação s ignificativ a pos itiv a com a dens idade de larv as de
Dec apoda em geral, co m a den sidade, div ersida de e riqu eza de
larv as d e Brac hyura mo stran do que e ste parâmetro representa u m
dos principais respons áveis pela dinâmic a popu lacional deste grupo
(Magris, 2005). Alé m disso , ne ste mes mo estuário o pH ta mbé m
apresentou correlação significativ a positiv a c om a den sidade de
Dec apoda-Brachyura.
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Den tre as larvas do estuário de Marapan im-PA a mais
abundante foi Alpheus estuariensis , c onsiderada dominante.
A maioria das espécie s de Alph eidae é marinha (Fe rnan des
et al., 20 06). O gêne ro Alpheus é formado por u m grande nú mero de
espécies que tem preferênc ias por á guas tro picais (Martinez- Igles ias
et al., 19 97). Este grupo apre senta ampla distribuiç ão, c om espéc ies
pantropicais e o utras com registros para o Pacífico Oriental, Atlântico
Ocidental e Cen tral dis trib uídas da Ca rolin a do Norte ( EUA) a o sul do
Bras il (Fernand es et al., 2006). Dentre as 23 esp écies dis tribu íd as na
costa brasileira, Alpheus estuariens is é uma d as poucas que é
restrita a estuários (Christoffersen, 198 4). Alé m desta es pécie ter
sido a ma is abundante no es tu ário de Marapanim-PA, ta mbé m foi a
mais freqüente durante o pe ríodo de coleta, o que corrobora c om os
resultados de densida de e freqüência des tas larv as encontradas por
Pinto

Marques

(2006)

no

canal -de- maré

do

Furo

Gran de

em

Braga nça-PA. Nesta localidad e, A. e stuariensis foi mais a bundante
no período seco e não foi encontrad a o ano todo como no estuário de
Marapanim-PA.
Alpheus estuarien ses pode ser considerada u ma espécie
eurihalina, pois suporta a s grandes v ariaç ões de s alinidade no
estuário ao longo do ano. Alé m disso, o fato destas larvas serem
encontradas

o ano

to do indic a que a

espécie apresenta u ma

repro dução contínua no estuário.
No cana l-de -maré do Furo Grande (Bragança-PA), Pinto
Marques (2006) ve rificou qu e além de A. estua rie nsis houv e a
ocorrência

de

o utra

es pécie

não

identificada

de

Alp heus,

signific ativ amente ma is abundante e freqüente no período chuv oso, o
que

poderia

ter

caus ado

a

competição

entre

es tas

espéc ies,

resultando na dimin uição de A. estuarien s is e a do minância da outr a
espécie n este perío do. Lo go, n o es tuário de Marapanim-PA, co mo as
larv as de A. estuariens is fo ram as únicas da família Alp heida e
encontradas, elas co nseguiram se e stabelecer o ano todo, u ma
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ev idênc ia de que não somente os fato res abiótic os são importantes
para a distribuiç ão das larvas de ca marão , como ta mb é m fatores
bióticos tais como a competição e o período rep rodu tivo (c ontínuo ou
sazon al) da s espécies.
Larv as

de

Palae monidae

ta mbé m

fora m

b astante

abundantes e freqüentes no estuário de Marapanim- PA. Esta fa mília
está distribuída e m todos os continentes , n as regiões tropica is e
te mperadas, com seus representantes habitand o, principa lmente ,
água do ce ou salobra (Holthuis, 1 952). Entretanto, muitos gêneros
como Pa laemo n e Pa lae monetes são tipica mente marinhos (Almeida
et a l., 2005). Segundo Pereira & Gar cia (1995) mu itas es pécies d e
Macrobrachium e Pa la e monetes precisa m de concentração sa lina
entre 10-35 para completar o seu desenvolv imento larv al, en quanto
outras são totalmente independ entes da ág ua d o mar (espéc ies
dulcícolas).
No e stuário de Marapanim-PA houv e maior densid ade de
palae monídeos durante o período seco . De ac ord o c om os d ados da
correlação de Spear man as larv as d esta fa mília correlacio nara m-se
positiv a mente co m a salinidade. Estes resultados indicam que o
estuário de Marapanim-PA está s endo habita do principalmente por
espécies que tem preferência por águas mais s alinas ou salobra s.
A fa mília Sergestid ae inclu i seis gêneros de camarões de
pequeno a médio porte, e m sua maior ia mesope lágicos, oce ânicos e
comu mente c oletados em pro fu ndidades de até 2.000 m, sendo que
suas larv as podem ser encontradas entre a s uperfíc ie e 200m. N o
Bras il, há registros de três espécies de Acetes (A. ame ric anus ; A.
mar inus

e

A.

paraguay ensis ),

uma

esp écie

de

Pe isos

(P.

petrunkevitc hi) e qu atro es pécies de Sergestes ( S. atlant icus; S.
armatus; S. corniculu m e S. edwardsi) (Fernand es et al.,2006).
As três fases larvais de Sergestidae fora m encontradas no
estuário

de

Marap anim-PA,

se ndo

a

fase

ela phocaris

a

mais

abundante e freqüente. A presença de estádios larvais iniciais
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(elaphocaris ) na coluna d’águ a indic a recente ativ idade re produ tiva
(Calazans, 1994).
Todas as larvas de sergestídeos e, es pecialmente na fase
elaphoc aris ,

fora m

pred o minante s

no

período

seco

e

correlacionaram-s e significativ amente c om a s alinidade, mostrando
que este fator foi determinante na d istribuição destas larvas.
As

fa mílias

fre qüentes

no

Penaeidae

e

co nsideradas

estuário

de

Hippolytidae ,

Xiphopenaeus

kroyeri

pouc o

abundantes

Marapanim-PA
repre sentadas

e

fora m
por

Exh ippo lys mata

e

menos

Luciferidae,

Lucifer

fa xon i,

op lo phoro ides ,

respectiv a mente. Destas, X. kroyeri não a presentou c orrelação c o m
nenhu m fator abió tico ana lisado, dif erente mente das o utras d uas
espécies que se co rrelac ionaram positiv amente co m a salinidad e.
Característic a de águas costeiras, a espécie L. faxon i é
holoplanc tônica e, normalmente é encontrada e m profundid ades
acima

de

50 m.

Ela

ta mbé m pode

ser

encontrada

em reg iões

estuarinas, apresen ta ndo ampla d istribuiç ão no Oceano Atl ântico . Na
costa brasileira, a espécie ocorre entre o Amapá e o Rio Grande do
Sul (Fernandes et al., 200 6). No estuário de Marapanim-PA, L. fa xon i
ocorreu nos mes es menos chuvos os, quando os v alores de salin idade
da água foram maiores (Máx ima =34). Es te res ultado corro bora c om o
tra balho de Pinto Marques (2006), a qual observo u baixa freqüência
desta espéc ie n o c anal-de-maré do Furo Grande (Brag ança-PA),
onde L. faxon i foi en contrado no período com maiores v alores de
salinid ade

(Média=

33

±

5,66

desv io

padrã o).

Troost

(1975)

encontrou um alto nú mero de L. faxoni e m águ as c osteiras do Norte
da América do Su l, o nde os v alores de salinidade v ariaram de 27 a
36. Estes resultados confirma m a info rmação d e que L. fa xon i te m
preferê ncia por águas mais salina s.
Exh ippo lys mata oplophoro ides , represen ta nte dos c aríde os
marinhos, apresenta dis tribuição geográfica na América do Norte, d a
Carolin a do Norte até Port Aranas as (Texa s) e na América do Sul,
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das Guia nas até o norte do Uruguai ( Bon d -Buckup & Buckup, 1999).
Pouco se sabe sobre a biologia e a ec ologia d esta esp écie.
Entretanto, des taca-se o estudo de Chac ur & Negreiros -Franso zo
(1999), as quais abordaram as pectos repro dutiv os destes ca marões,
be m co mo, os estud os de Braga (2006) que abordou aspectos sobre
a biologia e ecologia, se ndo a mbo s os trabalhos realiza dos em
Uba tu ba-SP, c o m a população de jov ens e adultos . C hacur &
Neg reiros -Fransozo
apresenta

(1999 )

reproduç ão

comprovara m

c ontín ua,

pois

que

E.

fê meas

oplop horo ides

ov ígeras

fora m

encontradas durante o ano todo. Além d iss o, Bra ga (2006) mostrou
que a distribuição des te camarão na r egião de Ubatub a-SP, de mod o
geral, está relacionada aos fatores amb ientais, sendo a temperatura,
a matéria orgânica e o tipo de sedime nto os mais de te rminantes para
a populaçã o de jov ens e ad ultos.
Em contrapartida, os únic os registros sob re o es tudo de
larv as de E. oplophoro ides no Brasil são os de Negreiros -Frans ozo et
al. (2002) e o de Martins & Ca la zans (2003), os quais descreveram o
estádio de zo é I da espé cie. Es tes trab alhos f oram essenciais para a
identificaç ão das larvas da esp écie no estuário de Marapanim-PA, as
quais apesar de terem sido pouco abundan te s e terem a pres entado
baixa freqüência, foram enc ontradas principalmente no períod o s eco,
correlacionand o-s e

positiv amente

co m

a

salinidade;

um

dos

principais fatores responsáv eis pela distribuição espaço -te mporal
desta espécie no estuário.
Penaeidae é u ma fa mí lia de ca ma rões tipica men te marinhos,
inclui c erc a de quinze e spécies , d istribuídas em oito gêneros no
Bras il

(Fe rnan des

et

al.,

200 6),

das

quais

ap enas

as

larv as

Xiphopenaeus kroy eri oco rreram no estuário de Mara panim-PA. Esta
espécie distribui-se desde a Carolin a do Norte (USA) até os 26°S n a
costa do Brasil, Boschi (1981). Das espécies d e Penae idea que
ocorreram n o es tuário do Rio Cae té (Braganç a-PA), apena s X,
kroyeri

foi

en contrada

no

es tuário

na

fase

larv al,

sendo

que
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Farfa ntepenaeus

subtilis

e Litopen a eus sc hmitt i en trara m neste

estuário já na fa se juv enil, o que s egundo Martinelli (2005 ) parece
estar relacionado ao ciclo de v ida das espécies , pois não ho uv e
correlação entre a de nsidade das p ós -larvas com os fatores físicoquí mico s

estud ados

(temp eratura,

s alinidade,

pH

e

oxigênio

dissolvido). De ac ord o com Dall e t a l., (1990), a s larvas do gênero
Xiphopenaeus migra m do mar abe rto p ara os es tu ários (berçários)
aonde v ão s e estabelecer até tornare m-se jov en s. Quando es tes
cama rões atinge m a maturidade sex ual ele s deix am os estuários e
retorna m para re giões distantes da costa para se reproduzire m.
No estuá rio de Marapanim-PA as larvas de X. kroyeri fora m
pouco abundantes , apresen ta ram baixa freqüênc ia e ass im como n o
estudo de Martine lli (2 005), e m Bragan ç a -PA, não se correlacionaram
com nenhu m fator abiótic o estudado. Alé m disso, estas larv as
estiv eram presen te s n o fina l do período chuv oso (maio/07), início d o
seco (ago/06) e principalmente durante o de trans ição (jun e jul/07)
no estuário de Marapanim-PA, o que p oderia estar relacionado c om o
ciclo de vida desta es pécie.
Não

há

infor maçõ es

dispon íveis

sobre

a

densida de

e

período reprodutiv o de X. kroyeri na zona costeira paraense, apen as
u m indício (bas eado na presença de juv enis no estuário do Rio
Cae té ) de que a reprodução desta espécie oco rra e m dois perío dos
distintos

no

ano:

o

primeiro,

de

agosto

a

s etembro,

o

qu e

prov avelmente ex plica a ocorrência das pós -larvas no estuário nos
meses de setembro, nov embro e de ze mbro ; o segund o, ocorrendo
u ma desov a de deze mbro a març o, tendo a migração das pós -larv as
entre fev ereiro a abril. Nes te último, esta coorte passa mais t e mp o
no es tu ário (8 mes es), contribuindo , prov avelmente, para o grand e
nú mero de camarõ es com gôn adas desenv olv idas na regiã o estuarina
entre nov embro a abril ( Martinelli, 200 5).
A baix a den sidade e freqüência das larv as de X. kroyeri no
estuário d e Marapanim- PA, as sim co mo no can al-de -maré do Furo-
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Grande (Bragança-PA), onde a espécie ocorreu ap enas no período
seco (Pinto-Marques, 2006 ),

pode s er ex plicada pe lo fato desta

ocupar preferencialmente regiõ es costeiras, não se des locando e m
grandes quantidades para os cana is -de- maré (estuários ) quando os
valores de salin idade estão baixos (Martinelli, 200 5). Períodos e m
que a salin idade da água é diminuíd a, e m funçã o das chuvas e da
descarga fluv ial dos rios próximos ao estuário, são pratica ment e
inv iáv eis para os camarõ es pen aeídeos que, qua ndo pres entes,
estão em b aixas dens idades (Martinelli, 2005 ).
No

estuário de

Marapanim- PA hou ve

maior

dens idade,

riqueza e div ersidade de espécies no período seco do ano. Sterza &
Fernandes (2 006) verific aram qu e grande densida de de espécies de
zooplâ ncton ocorreu durante o v erão, be m co mo, altos v alores de
div ersida de fora m observ ada em estaçõ es com alta salinid ade no
estuário da Baía de Vitória (ES). Segundo os autores, como a
maioria das espéc ies que ocorreram nes te es tu ário é de áre as
costeiras, a distribuição espacial e a dens idade são controladas pela
variação da salinidade. Em contrapartida, e m u ma lagoa Salina no
estuário do Rio Caeté ( Braganç a-PA) a s maiores densid ades de
zooplâ ncton oc orreram no períod o chuv oso . De acordo c om Martins
et al. (2006) estes altos valores indicam a ex istência de u ma
comu nidade do minada por espécie s , prime ira mente,

es trategistas

que se a daptam às c ondições ambien tais extremas da lagoa , dando
lugar a uma sucess ão ecológica bem de finida ao l ongo dos perío dos
sazon ais.
A

maioria

da s

larv as

de camarõe s

que ocorreram no

estuário d e Marapan im-PA mostrou preferência por águas mais
salinas . Logo, o que explic aria a ma ior de nsidade destas larv as no
período sec o seria o fato deste ap res entar os ma ior es v alores de
salinid ade em relação a os demais períodos . Entretan to , outros
fatores també m dev e m ser considerados pa ra av a liar a dis tribu ição e
a

densidad e

destas

larv as ,

até

mes mo

a

possível

influên cia
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antropogênica ao longo do estuário, ocasionando a var iação da
quantidade de n utrien te s no ambien te (Sterza & Fe rnan des, 2006).
Quanto aos locais de co leta, o B1 aprese ntou maior v alor de
div ersida de em relação aos locais A1 e A3, be m co mo maior
equitabilidade de larv as em co mpara ção aos locais A1 e A2. Alé m
disso, o perfil B ta mbé m apresentou maiores v alores destes índic es
em

relaçã o

ao

perfil

A.

Este

fato

poderia

se r

ex plicado

em

decorrência do perfil B s er meno s influe nciado pela ação antróp ica,
dev ido à distante loc alizaçã o dos locais B1, B2 e B3 e m relaç ã o aos
centros u rbanos, tornando-se sítios de abrigo para estas espéc ies.
Figueira (2 002) em seu estudo com uma comunidade macrobentôn ica
e m Bragança -PA, v erificou baixos valores de equitab ilidade, o que
segundo ele, reflete a domin ância d e u ma única espéci e e pouc os
repre sentantes de vá rios outros grupos, o que també m pode ser
observado em Marapanim-PA, co m a d o minância de A. estuariens is.
Vale ressaltar qu e a estab ilidade ambiental, resulta nte de
pequenas amplitudes de v ariação nos fatores ambientais (Lev inton,
1995), do pH e da temperatura no estuário de Marapa nim-PA pode
ter influencia do na alta diversidad e e equita bilidade d as larvas de
cama rão no perfil B e local B1 do referido estuário. Se gundo Santana
(2004) o equilíbrio a mbiental caus a o au me nto da d iv ersida de de
espécies, em contrapartida, Cav alcante & Larra zábal (20 04) e m s eus
estudos em u ma Zon a Exclus iva do Norde ste percebe ram que este
balancea mento resultou no au mento d a equitabilidade de copépod es.
A análise agrupamento da dens idade mensal das larvas de
cama rão

mo strou

a

for maçã o

três

grupos,

todos

c om

ma ior

fre qüência de ocorrência das larvas de A. e stuariensis , espécie
do mina nte

no

e stuário

de

Marap anim-PA,

co mo

mencionado

anterior mente. Alé m disso, segundo a anális e de SIMPER, as
espécies

mais

abundantes

n estes

grupos

foram

as

que

mais

contribuíram para a similaridade dos mes mos. Pinto Marques (2006)
e m s eu estudo com larv as de camar ão do canal-de-maré do Furo
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Grande (Bragança -PA), v erificou a ocorrência das mes mas famí lias
encontradas

no

estuá rio

de

Marapan im-PA,

com

exc eção

de

Hip polytidae, das qu ais a Alpheidae ta mbé m fo i a mais abundante.
Entretanto, nes te c anal-de-maré ocorreram outra s duas espéc ies,
sendo

A.

estuariensis

a

s egunda

mais

a bundante,

ocorrendo

principalmente no período s eco e, Alpheus sp., a mais freqüente,
ocorrendo principalmente no chuv oso.
Pinto Marques (2006) ta mbé m v erificou qu e a densidade e
fre qüência das larvas de camarão, princ ipalmente de Macrobrachiu m
sp. e A. estua rie nsis ,

presentes no canal-de-maré do Furo Grande

(Braganç a-PA) foram influenciadas pela v ariação da salinidade. No
estuário de Marap anim- PA, as larv as també m fora m influencia das
pela v ariaçã o d a salinidade , co m exceç ão apenas de X. kroyeri.
Apesar deste resultado , v ale ressalta r que a distribuição es paçote mporal das larv as ta mbé m pode es tar relacionada com o ciclo
biológic o das espécies, com diferent es períodos de reproduç ão e
eclosão de suas larvas.
Con tu do,

os

res ultados

deste

trabalho

são

de

s uma

importância , pois, contribuirão para o a porte de c onh ecimento acerca
das larvas de camarão que ocorrem n o e stuário de Ma rapa nim- PA e
da forma co mo ela s estão distribuídas no mes mo. Alé m d is so, dada a
importância do s estuários para as espéc ies de camarão, estes da dos
poderão s ubsidiar medidas de conservação d os mesmo s, junto aos
órgãos c ompetentes da região, bem como das espécies que neles
habita m.
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CO NCL USÕ ES



O

es tu ário

Luciferidae,

de

Marapanim-PA

Penaeidae ,

Sergestidae ,

é

hab itado
Alpheidae,

por

larv as

Hippo lytidae

de
e

Palae mon ida e, cons tituindo important e local de recrutamento de stes
cama rões ;



A densidade das famílias e/ou espécies v aria ao longo dos

períodos do a no, co mo ta mbé m e m re lação às diferentes re giões do
estuário em relaç ão a u m gradiente de salinidade;



Há a p redo minância de Alph eus es tuariensis, Pa lae monidae e

Serge stidae no estádio de elap hocaris , sendo a prime ira cons iderada
u ma espécie dominante. La rv as de ca marõe s Palae monidae e mbora
presentes o ano todo foram ma is densas no período chuvoso. Os
cama rões sergestídeos tiv eram ma ior c o ntrib uição no s mes es mais
secos do ano e X. kro yeri no período c huvoso e de transiçã o do
chuvoso para o perío do seco;



Houv e maior de nsidade, div ersidade e riq ueza de es pécies no

período

sec o

do

ano,

o

q ual

apr esentou

maiores

v alo res

de

salinid ade, pelo fato da maioria das larv as que ocorrera m no estuário
de

Marapanim-PA

serem

de

es pécies

e ncontradas

com

ma ior

fre qüência em águas mais salinas;



A maioria das espécies correlacionou -se positiv ame nte co m a

salinid ade,

sendo

o

principal

fator

abiótico

que

influ encia

a

densidad e e distribuiç ão es paço-temp oral das larv as de camarão no
estuário, o qu e es tá de acordo com o s resultad os obtidos em outros
estuários do Pará e da c osta brasileira. Entretanto, outros fatores
dev em ser c onsiderados , c omo o cic lo re prod utiv o das esp écies.
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