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INTRODUÇÃO
A macrofauna de invertebrados presente nas macroalgas é composta majoritariamente pelos grupos Mollusca,

Crustacea e Annelida (Polychaeta) (Garcia, 2013; Moretti, 2020). Dentre os crustáceos, a Superordem Peracarida é um dos
táxons mais predominantes e estudados da fauna associada, cujos organismos apresentam desenvolvimento direto e fêmeas
com uma estrutura ventral denominada marsúpio, onde carregam ovos e jovens recém-nascidos (Leite et al., 2000; Poore,
2005). Uma das ordens de destaque devido à alta abundância e diversidade em ambientes fitais são os Amphipoda (Leite et
al., 2000; Duffy e Hay, 2000; Guerra-García et al., 2011; Moretti, 2020), principalmente os da família Hyalidae (Jacobucci e
Leite, 2008; Leite et al., 2011) com cerca de 160 espécies distribuídas em 12 gêneros (Horton et al., 2021), sendo Parhyale
hawaiensis uma das espécies cuja ocorrência já foi registrada em costões rochosos do litoral norte paulista (Leite et al., 2011;
Garcia, 2013; Moretti, 2020). A alta tolerância a oscilações de temperatura, salinidade e qualidade da água é uma importante
característica desta espécie (Browne et al., 2005), documentada como a de maior abundância na fauna associada à Bostrychia
da Praia das Cigarras, São Sebastião (Garcia, 2013; Moretti, 2020). Além disso, P. hawaiensis apresenta reprodução contínua
com recrutamento ao longo do ano, estando presente nos substratos biológicos de costões rochosos durante todo o ano
(Alegretti et al., 2015; Moretti, 2020).

Estudar a biologia populacional de espécies dominantes como P. hawaiensis é fundamental para compreender o
papel desse grupo de anfípodes em sistemas complexos como bancos de macroalgas (Jacobucci e Leite, 2006). A biologia
populacional de P. hawaiensis associada ao fital de Itanhaém já foi estudada por Alegretti e colaboradores em 2015, porém,
diferentes locais podem atribuir diferenças na biologia populacional de organismos de uma mesma espécie, possivelmente
relacionadas à variação das condições ambientais como contaminação e hidrodinamismo (Mansur, 2017; Moretti, 2020). Para
tanto, neste projeto foram avaliados aspectos reprodutivos e a variação da estrutura populacional de indivíduos de P.
hawaiensis habitantes de dois costões rochosos da Praia das Cigarras, São Sebastião, SP.
METODOLOGIA
Área de estudo

As coletas da fauna associada ao banco de macroalgas Bostrychia foram realizadas mensalmente entre fevereiro de
2021 e janeiro de 2022, em dois costões rochosos (lado direito e lado esquerdo) da Praia das Cigarras (45º23’W; 23º43’S),
localizada na extremidade norte do Canal de São Sebastião, São Paulo, Brasil. Todas as coletas fazem parte do projeto da
aluna de doutorado em Biologia Animal, Paula Moretti, de acordo com a permissão ambiental nº SISBIO 78204.
Coleta e processamento

Cinco réplicas mensais foram coletadas em períodos de maré baixa, diurna, em sizígia, na região do mesolitoral
inferior de ambos os costões rochosos através da raspagem de quadrados de 10 x 10 cm da macroalga Bostrychia aderida aos
costões rochosos, com auxílio de um quadrado de PVC e espátula. As amostras foram armazenadas em recipientes plásticos,
imersas em álcool 70% e nomeadas com etiquetas. No processo de triagem do material, toda a fauna presente nas amostras
foi separada do sedimento e da comunidade de macroalgas utilizando-se um microscópio estereoscópico e álcool 70%. A
identificação de Parhyale hawaiensis foi realizada a partir da literatura (Serejo, 1999; Serejo e Sittrop, 2009) e sua biologia
populacional baseada a partir da metodologia apresentada em Jacobucci e Leite (2006), Alegretti et al. (2015) e Mansur
(2017). Os espécimes de P. hawaiensis encontrados foram fotografados em microscópio e medidos com o auxílio do
programa AxioVision Rel. 4.8/Zeiss ZEN 3.0 (blue edition), sendo separados em classes de tamanho e características sexuais
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secundárias (machos, fêmeas, fêmeas ovadas ou jovens) (Serejo, 1999) e obtendo-se posteriormente os comprimentos
médios.

Imagem 1: Indivíduo macho de P. hawaiensis. Moretti, 2020.
Análise de dados

Para a obtenção do peso úmido de Bostrychia, cada réplica armazenada foi rotacionada 10 vezes em uma saladeira,
removendo-se o excesso de álcool 70%, e posteriormente pesada em uma balança analítica. A densidade de Parhyale
hawaiensis em cada réplica foi obtida dividindo-se o número total de indivíduos encontrados pelo peso úmido da amostra de
macroalga (g).

As identificações e separação de classes para 12 coletas, foram realizadas apenas do lado direito, e as medições
foram completadas para 6 meses de coleta para ambos os lados (lado direito e lado esquerdo). Para calcular a abundância
média de Peracarida foi realizada uma análise de variância (ANOVA, 2 fatores fixos: meses de coleta e exposição às ondas),
seguida do teste a posteriori Tukey. A abundância de P. hawaiensis para 6 meses em ambos os pontos de coleta foi realizada
seguindo os mesmos passos. A densidade de Parhyale hawaiensis para os 12 meses somente do lado direito foi realizada
(densidade x coleta). Os tamanhos de cada classe foram comparados por meio de ANOVA (para 6 meses: meses de coleta x
exposição às ondas; para 12 meses: meses de coleta), onde o tamanho dos indivíduos foi considerado como variável resposta.
Os dados tratados quando necessário com log10x e raíz quadrada para atender os critérios de normalidade e homogeneidade
de variância (Zar, 2010).

Foram calculados parâmetros para a determinação da reprodução e fecundidade das populações. Como razão sexual,
foi obtida a proporção de machos para fêmeas (ovadas ou não) em cada um dos primeiros 6 meses, e essa razão foi testada em
relação à proporção 1:1 através do teste X2 (Qui-quadrado) (Jacobucci e Leite, 2006). O período reprodutivo de P. hawaiensis
referente aos 6 primeiros meses foi avaliado pela frequência relativa de fêmeas ovadas e não ovadas bem como a proporção
mensal do número de fêmeas para fêmeas ovadas e a quantidade média de ovos encontrados em fêmeas ovadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram triados 2853 peracáridos, sendo que destes, 2701 são pertencentes à Ordem Amphipoda (correspondentes a
94% de Peracarida) e 1187 são Parhyale hawaiensis (correspondentes a 43% de anfípodes). Este resultado corrobora com
outros estudos (Leite et al., 2011; Garcia, 2013; Moretti, 2020), que mostram que, depois de Mollusca, Amphipoda é o
segundo grupo mais abundante em faunas de fitais.

A abundância média de Peracarida foi maior para o lado direito em dezembro, diferindo apenas de agosto e somente
em janeiro a abundância média apresentou diferença entre os lados de coleta, sendo maior no lado esquerdo (Fig. 1). Em
relação à densidade, o mês de junho diferiu de março, agosto e janeiro, sendo que estes apresentaram menores densidades
(ANOVA, p:0.02).
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Figura 1: Abundância média de Peracarida entre os meses do ano entre os pontos de coleta (lado direito e lado esquerdo)
(ANOVA, p:0.01). Letras acima da linha horizontal representam diferença significativa entre os meses do ano no lado direito. * acima das

barras representa diferença significativa entre os lados. (Tukey, p<0.05). Barras sem letras ou * = diferença não significativa.

Um total de 1478 indivíduos de Parhyale hawaiensis foram coletados ao longo dos meses de coleta, sendo que
destes 350 foram machos, 557 fêmeas, 61 fêmeas ovadas e 412 jovens.

A abundância média de P. hawaiensis variou entre os pontos de coleta (ANOVA, p:0.03), contudo não indicou
nenhuma diferença para densidade e para os meses do ano (Fig. 2). Esse resultado é explicado pelo fato de P. hawaiensis ter
sido avaliado em apenas 6 coletas, e portanto o número amostral ser baixo. Contudo, a maior abundância média no lado
esquerdo em comparação com o lado direito possivelmente indica uma preferência de P. hawaiensis por locais com baixo
hidrodinamismo e alta quantidade de matéria orgânica sedimentada, características do lado esquerdo do costão rochoso
(Garcia, 2013; Moretti, 2020 ). Ainda, o lado esquerdo apresenta maior valor de biomassa da macroalga entre os meses do
ano (p:0.01), favorecendo talvez a alimentação dessa espécie.

Figura 2: Abundância média de P. hawaiensis entre 6 meses do ano entre os pontos de coleta (lado direito e lado esquerdo)
(ANOVA, p:0.03). * entre as barras representa diferença significativa entre os lados. (Tukey, p:0.03).

Todavia, quando avaliamos a densidade no lado direito (totalmente triado) para os 12 meses de coleta, podemos que
os meses de coleta também influenciam na densidade de P. hawaiensis (Fig. 3). Junho variou de setembro, outubro,
novembro, dezembro e janeiro (ANOVA, p:0.01). Apesar do método de coleta e do substrato utilizados serem diferentes, este
resultado corrobora com Alegretti et al. (2015). Segundo os autores, os maiores valores de densidade foram registrados no
período entre maio e julho, enquanto os menores ocorreram entre outubro e janeiro.

Figura 3: Densidade média de P. hawaiensis do lado direto entre os meses do ano (ANOVA, p:0.03). Letras acima da linha
horizontal representam diferença significativa entre os meses. (Tukey, p:0.03). Barras sem letras= diferença não significativa.

A proporção de fêmeas é maior do que a de machos, sendo que a maior quantidade de fêmeas ovadas se deu no mês
de setembro. Contudo, a maior média de ovos por fêmea foi no mês de abril, se diferenciando do mês de agosto, novembro e
janeiro (ANOVA, p:0.01). A média de ovos anual de P. hawaiensis foi de 5,13 ovos por fêmea, maior do que comparado com
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o estudo de Alegretti et al. (2015), com uma amplitude de 1 a 8 ovos. Não houve correlação positiva (R2=0.2632) entre o
número de ovos e o tamanho das fêmeas. A razão sexual média foi em favor das fêmeas, assim como observado por Alegretti
et al. (2015), com 67,17%. O tamanho dos machos variou entre 1,9 a 10,09 mm.

Figura 4: Abundância média das quatro classes de P. hawaiensis (macho, fêmea, fêmea ovada e jovem) no lado direito entre os 12 meses
do ano.

Quando avaliados 6 meses para os dois pontos de coleta, os tamanhos médios de machos apresentaram diferença
(ANOVA, p:0.02) entre os lados direito e esquerdo em junho e entre os meses do ano, sendo que do lado esquerdo fevereiro
foi diferente de todos os outros meses, e o lado direito em abril apresentou diferenças em relação à fevereiro e junho (Fig.
5A). O tamanho das fêmeas diferiu entre os meses do ano e pontos de coleta (ANOVA, p:0.01), sem apresentar interação
entre os fatores, sendo que o mês de maio diferiu de junho, junho diferiu de julho e julho diferiu de fevereiro, apresentando
menores tamanhos no mês de junho (Fig. 5B). Jovens e fêmeas ovadas apresentaram diferença (Fig. 5C e 5D) apenas em
relação aos meses do ano, como abril e junho. O tamanho das fêmeas variou de 1,47 a 7,9mm e o das ovadas 5,1 a 7,7 mm.
Os indivíduos jovens variaram de 1,02 a 3,36 mm.
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Figura 5: Tamanho médio das quatro classes de P. hawaiensis (A: machos, B: fêmeas, C: jovens e D: fêmeas ovadas). Letras acima da
linha horizontal representam diferença significativa entre os meses de coleta. * acima da linha horizontal representam diferença

significativa entre os lados. (Tukey, A: p<0.006; B: p<0.04; C: p:0.06; D: p:0.06) Barras sem letras/* = diferença não significativa.

CONCLUSÕES
Os resultados do presente estudo suportam a importância de se estudar a biologia populacional de espécies de

crustáceos anfípodes que habitam bancos de macroalgas em costões rochosos. Ainda, vê-se a necessidade de mais estudos
populacionais sobre P. hawaiensis e demais anfípodes, analisando suas variações durante um ano ou mais, a fim de se
compreender melhor seus comportamentos em costões rochosos da costa brasileira.
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