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INTRODUÇÃO GERAL 

Os eglídeos sempre exerceram grande fascínio nos pesquisadores, 

desde o início dos estudos das ciências biológicas, provavelmente devido às 

suas características particulares sob o ponto de vista sistemático, 

morfológico, ecológico e biogeográfico (BOND-BUCKUP, 2003). São 

endêmicos da América do Sul, com uma distribuição geográfica atualmente 

delimitada ao norte pelo município de Claraval, no estado de Minas Gerais 

(Bueno et al., 2007), e ao sul pela ilha de Madre de Dios, no Chile. 

Abrange, portanto, as regiões sudeste e sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, 

Argentina, Bolívia e Chile (SCHMITT 1942; JARA, 1977; BOND-BUCKUP & 

BUCKUP, 1994, BOND-BUCKUP, 2003). 

A origem das eglas ainda é incerta, embora exista um consenso de 

que a família Aeglidae teria origem marinha. Em 1902, Ortmann levantou a 

hipótese de que as espécies de Aegla mais primitivas correspondiam 

àquelas encontradas na costa oeste da América do Sul. Em contrapartida, 

SCHMITT (1942), baseando-se em caracteres morfológicos, especialmente a 

forma do rostro, propôs que as espécies do lado Atlântico da América do Sul 

seriam mais primitivas que as chilenas. RINGUELET (1948) também elaborou 

hipóteses sobre as relações de parentesco entre as espécies de Aegla tendo 

usado como caráter a progressiva redução dos seios extra-orbitais, obtendo 

indícios de que Aegla uruguayana seria a espécie mais antiga. 

Somente mais tarde, com a descoberta do fóssil Haumuriaegla 

glaessneri Feldmann, 1984, em rochas do Cretáceo Superior, escavadas na 

Nova Zelândia, ficou comprovada a origem marinha dos eglídeos e sua 

dispersão pelo continente Americano através da costa do Chile (FELDMANN, 

1984; PEREZ-LOSADA, et al., 2004). Em 1998, FELDMANN et al., descobriram 
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um novo fóssil, Protoaegla minúscula Feldmann, Vega, Applegate & Bishop, 

1998 em rochas do Cretáceo Inferior, escavadas no México, ampliando 

assim a paleodistribuição da família Aeglidae. 

Os anomuros, dentro dos quais estão inseridos os eglídeos, 

representam, dentre os decápodes, um táxon composto por grupos cujas 

afinidades ou relações de parentesco de alguns de seus representantes são 

questionadas ou estão ainda por serem resolvidas (MARTIN & ABELE, 1986). 

A família Aeglidae Dana, 1852, por exemplo, tem sido tradicionalmente 

inserida, juntamente com as famílias Galatheidae, Porcellanidae e 

Chyrostylidae, na superfamília Galatheoidea Samoulle, 1819 (BOWMAN & 

ABELE, 1982; BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994; Martin & Davis, 2001; BOND-

BUCKUP, 2003). 

Mais recentemente, os eglídeos têm sido extensivamente estudados 

quanto a aspectos filogenéticos, na tentativa de se obter informações sobre 

a posição e afinidade das espécies dentro do gênero Aegla, e de suas 

relações com as demais famílias de Galatheoidea ou, num contexto mais 

amplo, de Anomura. 

MARTIN & ABELE (1986) consideraram os eglídeos o grupo mais 

primitivo dentro de Galatheoidea, por apresentarem tricobrânquias, 

enquanto os demais representantes da superfamília possuem filobrânquias. 

D’AMATO & CORACH (1997) estudaram a evolução das espécies de Aegla com 

base em seqüências de DNA, concluindo que as espécies do gênero 

especiaram-se recentemente. TUDGE & SCHELTINGA (2002) compararam a 

morfologia dos espermatozóides de Aegla longirostri Bond-Buckup & 

Buckup, 1994 com a de outros membros de Anomura, e notaram que a 

estrutura destas células em Aeglidae é única e assemelha-se àquela 
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descrita para caranguejos da superfamília Lomoidea. Dessa forma, a 

morfologia dos espermatozóides de Aegla daria suporte a uma possível 

elevação da família Aeglidae ao status de superfamília com grandes 

afinidades com os Lomoidea. 

PÉREZ-LOSADA et al. (2002b) estudando as relações de parentesco 

entre as espécies de Aegla do Chile encontraram fortes evidências do 

monofiletismo do grupo, com exceção de Aegla papudo Schmitt, 1942 que 

deveria ser colocada em um gênero à parte. Com base em análise de 

caracteres moleculares, PEREZ-LOSADA et al., (2002c) sugerem que a família 

Aeglidae deveria ser retirada da superfamília Galatheoidea e constituir uma 

superfamília própria e distinta. O estudo filogenético de PEREZ-LOSADA et al., 

(2004), corroborou a hipótese de origem marinha da família e propôs um 

quadro biogeográfico e sistemático, no qual se distinguem dois grupos de 

eglídeos; um primeiro composto por espécies e subespécies do Chile e sul 

da Argentina e um segundo com espécies do norte da Argentina, Uruguai e 

Brasil. Segundo os autores, esses resultados podem sugerir uma nova 

subdivisão dentro da família Aeglidae, com a criação de uma nova categoria 

taxonômica. Finalmente, MCLAUGHLIN, et al., (2007), através de análises 

cladisticas propôs definitivamente a retirada da família Aeglidae de 

Galatheoidea, criando uma superfamília própria para o grupo chamada 

Aegloidea. 

Tradicionalmente, todas as 61 espécies de eglídeos descritas até o 

momento pertencem ao gênero Aegla Leach, 1820, endêmico da América do 

Sul. Toda essa diversidade, bem como a distribuição do gênero foi 

investigada por SCHMITT (1940; 1942), RINGUELET (1948; 1949), BAHAMONDE 

& LÓPEZ (1963), BUCKUP & ROSSI (1977), JARA (1977; 1980; 1982; 1986; 
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1989), JARA & LÓPEZ (1981) e BISBAL (1987). Mais tarde, BOND-BUCKUP & 

BUCKUP (1994) realizaram uma ampla revisão do gênero, descrevendo cerca 

de vinte novas espécies e confeccionando chaves de identificação para as 

espécies sul-brasileiras e peri-platinas, e do espaço meridional chileno-

argentino. Em 2003, BOND-BUCKUP publicou um capítulo de livro contendo 

chave de identificação, diagnose, ilustrações e distribuição geográfica das 

espécies de eglídeos do Brasil. 

Atualmente, existem trinta e cinco espécies de Aegla descritas com 

ocorrência em bacias hidrográficas do Brasil, a maioria localizada na região 

sul. Especificamente para o estado de São Paulo, estão registradas dez 

espécies de eglídeos (BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994; MAGALHÃES, 1999; 

BOND-BUCKUP, 2003). Destas, Aegla schmitti Hobbs III, 1979, Aegla 

marginata Bond-Buckup & Buckup, 1994, Aegla paulensis Schmitt, 1942 e 

Aegla castro Schmitt, 1942 apresentam distribuição geográfica 

relativamente ampla e contígua entre os estados de São Paulo e Paraná.  

Das sete espécies já registradas no vale do rio Ribeira de Iguape, 

Aegla microphtalma Bond-Buckup & Buckup, 1994, Aegla leptochela Bond-

Buckup & Buckup, 1994, Aegla cavernicola Türkay, 1972 e Aegla strinatii 

Türkay, 1972, são conhecidas apenas para suas localidades-tipo, indicando 

forte endemismo dessas espécies. Cada uma destas espécies é encontrada 

em rios no interior de cavernas e apresenta distribuição geográfica restrita e 

baixa densidade populacional (TRAJANO & GNASPINI, 2001); Somente A. 

strinatii não está restrita ao meio hipógeo, sendo encontrada também em 

ambiente epígeo. 

Os representantes da família Aeglidae, juntamente com uma única 

espécie de pagurídeo, Clibanarius fonticola descrita por MCLAUGHLIN & 
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MURRAY, 1990, são os únicos anomuros de águas continentais. As eglas 

vivem em rios de correnteza e lagos, escondendo-se sob pedras, no folhiço 

acumulado sobre o fundo ou mesmo enterrando-se na areia (BURNS, 1972; 

RODRIGUES & HEBLING, 1978; SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001a). Segundo 

RIGUELME & VARGAS (1959) e BAHAMONDE & LÓPEZ (1961), dentre os fatores 

que limitam a ocorrência das espécies de Aegla nos rios e lagos da América 

do Sul, podem ser destacadas a temperatura e a concentração de oxigênio 

dissolvido na água. Estas particularidades, aliadas ao alto endemismo 

acentuado de muitas espécies, fazem do gênero Aegla um material 

excelente para estudos biogeográficos com base em análises filogenéticas 

(MORRONE, 1996). 

Os eglídeos são onívoros, comendo desde detritos animais e vegetais 

e grandes quantidades de diatomáceas (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961) até 

larvas de pequenos invertebrados (HAIG-BROWN, 1954; ROBRIGUES & HEBLING, 

1978; MAGNI & PY-DANIEL, 1989). Por outro lado, fazem parte da dieta de 

animais como aves, peixes e anfíbios (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; ARENAS, 

1974). Portanto, são um elo importante nas cadeias alimentares dos 

ambientes límnicos (BUENO et al., 2000). 

Em rios do Chile e do Brasil, BAHAMONDE & LÓPEZ (1961) e LÓPEZ 

(1965) relataram a coexistência de Aegla com anfípodes, gastrópodes, 

planárias, nematóides, rotíferos, oligoquetas e insetos, além de outros 

decápodes, como palemonídeos e astacídeos. Alguns autores já 

mencionaram a associação de eglídeos com platelmintos epibiontes do 

gênero Temnocephala (GONZÁLES, 1949; BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; LÓPEZ, 

1965; JARA, 1977; HOBBS III, 1978). Poliquetas do gênero Stratiodrilus 



 
 

6 

(Histriobdellidae) também têm sido encontrados em associação com 

eglídeos sem, no entanto, mostrar especificidade (STEINER & AMARAL, 1999). 

Os eglídeos, assim como os caranguejos tricodactilídeos (MAGALHÃES, 

1991) e algumas espécies de camarões Macrobrachium (BUENO & RODRIGUES, 

1995), são animais que independem da água do mar para completar seu 

desenvolvimento, o que lhes permitiu conquistar águas continentais 

interiores. 

A reprodução em Aegla concentra-se predominantemente nos meses 

mais frios do ano, podendo ser caracterizada como descontínua ou 

periódica. Segundo LOPEZ (1965) e SWIECH-AYOUB & MASUNARI (2001b), que 

estudaram respectivamente populações de A. odebrechtti paulensis Schmitt, 

1942 (hoje Aegla paulensis) e A. castro Schmitt, 1942, ambas as espécies 

reproduzem-se durante os meses de maio a outubro. BAHAMONDE & LOPEZ 

(1961) e MORACCHIOLI (1994), registraram respectivamente o período 

reprodutivo de A. laevis laevis (Latreille, 1818) e A. schmitti Hobbs III, 

1979 ocorrendo entre março e outubro, enquanto que em A. perobae 

Hebling & Rodrigues, 1977 encontrou-se fêmeas ovígeras de abril a outubro 

(RODRIGUES & HEBLING, 1978). Finalmente, ROCHA (2002), realizando coletas 

sazonais, observou fêmeas ovígeras de A. schmitti durante as amostragens 

correspondentes ao outono e inverno. 

Até o momento, os únicos relatos de reprodução contínua em 

eglídeos foram feitos para Aegla platensis Schmitt, 1942 do Rio Grande do 

Sul e Aegla uruguayana Schmitt, 1942, da Argentina (BUENO & BOND-

BUCKUP, 2000b; VIAU et al., 2006). 

Por outro lado, o período reprodutivo mais curto encontrado em 

eglídeos foi observado em uma população de A. castro coletada no rio 
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Itaúna, município de Itatinga, SP; segundo FRANSOZO et al., (2003) foram 

encontradas dezessete fêmeas ovígeras, apenas nos meses de maio e 

junho. 

O desenvolvimento observado nos eglídeos é do tipo direto e já foi 

estudado por diversos autores (VERDI, 1985; JARA & PALACIOS, 2001; 

LIZARDO-DAUDT & BOND-BUCKUP, 2003; LÓPEZ-GRECO et al., 2004), também 

com a descrição de estágios juvenis no caso de Aegla prado Schmitt, 1942 

(BOND-BUCKUP et al., 1996), Aegla perobae Hebling & Robrigues, 1977 

(RODRIGUES & HEBLING, 1978), Aegla violacea Bond-Buckup & Buckup, 1994 

(BUENO & BOND-BUCKUP, 1996) e Aegla franca (FRANCISCO et al., 2007). 

Essa estratégia de desenvolvimento está associada ao aumento do 

tamanho dos ovos que, conseqüentemente, ocupam maior espaço no 

abdome das fêmeas. Isto pode estar relacionado a fecundidades muito 

inferiores àquelas registradas em outros decápodes dulciaqüícolas com 

desenvolvimento ainda dependente de águas salobras e espécies marinhas 

(SHAKUNTALA, 1977; COREY & REID, 1991). Esta menor fecundidade dos 

eglídeos é compensada pela alta sobrevivência da prole, uma vez que os 

jovens permanecem aderidos aos pleópodes das fêmeas após a eclosão 

(RODRIGUES & HEBLING, 1977; BUENO & BOND-BUCKUP, 1996; SWIECH-AYOUB & 

MASUNARI, 2001b; FRANCISCO et al., 2007). 

Os eglídeos apresentam crescimento contínuo ou indeterminado, ou 

seja, os animais sofrem ecdises durante toda sua vida, contudo, com o 

passar do tempo, o incremento em comprimento, largura e massa corporal 

declinam e os períodos de intermuda aumentam (NORO & BUCKUP, 2003; 

SILVA-CASTIGLIONI et al., 2006). 
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Trabalhos sobre o crescimento das eglas mostram que estes animais 

vivem cerca de dois anos, sendo que em algumas espécies estimou-se uma 

longevidade de até três anos. Segundo BAHAMONDE & LÓPEZ (1961), Aegla 

laevis laevis vive 37 meses, conforme estimado pelo método de Petersen, 

enquanto Aegla platensis vive 2,5 anos (BUENO & BOND-BUCKUP, 2000). NORO 

& BUCKUP (2003), utilizando o modelo de von Bertalanffy para estudar o 

crescimento de Aegla leptodactyla, subestimaram o valor assintótico do 

comprimento para a espécie e puderam apenas concluir que aos dois anos e 

meio de idade os machos atingiriam no mínimo 17,69 mm. Mais 

recentemente, SILVA-CASTIGLIONI et al., (2006) estimaram uma longevidade 

de 1,9 e 2 anos, respectivamente, para machos e fêmeas de A. longirostri, 

enquanto BOOS JR. et al., (2006) concluíram que ambos os sexos de Aegla 

jarai Bond-Buckup & Buckup, 1994 vivem dois anos. 

Muitas espécies de eglídeos apresentam heteroquelia, fato já relatado 

por diversos autores. BAHAMONDE & LÓPEZ (1961), estudando Aegla laevis 

laevis notaram que os quelípodes dos machos são mais desenvolvidos e 

desiguais se comparados aos das fêmeas, caracterizando um dimorfismo 

sexual nesta espécie. LÓPEZ (1965) relatou que ambos os sexos de A. 

odebrechtti paulensis (hoje denominada Aegla paulensis) apresentam a 

quela esquerda maior que a direita. JARA (1977), ao descrever A. rostrata 

também observou ser a quela esquerda maior que a direita, além de 

calcular que este apêndice é 1,37 e 1,2 vezes maior que o comprimento 

cefalotorácico, em machos e fêmeas respectivamente. RODRIGUES & HEBLING 

(1978), adotaram símbolos para expressar o grau de heteroquelia em A. 

perobae, encontrando a quela esquerda acentuadamente maior e 

ligeiramente maior em machos e fêmeas, respectivamente. Finalmente, 
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BUENO et al. (2000) mencionam que, em Aegla platensis 36,5 % dos 

machos possuíam a quela esquerda maior, enquanto 43% deles e 51,7% 

das fêmeas analisados apresentaram as quelas iguais em tamanho. 

O uso do quelípode na corte e/ou comportamentos agonísticos 

poderia explicar o desenvolvimento mais acentuado deste apêndice em 

machos, se comparados aos das fêmeas, em muitas espécies de eglídeos 

(BUENO et al., 2000). 

Como pôde ser visto, poucos trabalhos sobre a biologia reprodutiva 

deste grupo foram desenvolvidos, se compararmos com a bibliografia 

disponível para outras famílias de decápodes de maior interesse econômico 

ou com demonstrado potencial em aqüicultura. Além disso, pela literatura 

científica consultada, notamos um número bem restrito de trabalhos 

desenvolvidos no Brasil, e ainda mais raros no estado de São Paulo. 

Dados sobre a população de adultos de uma espécie, particularmente 

sob o ponto de vista da biologia reprodutiva, crescimento, tamanho 

populacional, área de ocorrência conhecida e processo de alteração 

ambiental são critérios de avaliação que a IUCN Species Survival 

Commission Red List utiliza para definir o status de risco de extinção de 

espécies (IUCN, 2001). Este é um sistema aceito internacionalmente que 

procura avaliar o grau de risco de extinção de espécies ou populações, 

enquadrando-os em categorias (Extinct; Extinct in the Wild; Critically 

Endangered; Endangered; Vulnerable; Near Threatened; Least Concern; 

Data Deficient) que reflitam o risco de extinção da mesma. 

Este sistema de avaliação do grau de risco das espécies foi utilizado 

no Chile, onde PÉREZ-LOSADA et al., (2002a) reconheceram que duas 

espécies chilenas de eglídeos já podem ser consideradas extintas no 
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ambiente, três estariam seriamente ameaçadas e outras nove consideradas 

vulneráveis. No Brasil, outras quatro espécies de eglídeos (A. grisela, A. 

inermis, A. obstipa e A. violacea) também foram classificadas como 

vulneráveis e citadas na “Lista das espécies da fauna ameaçadas de 

extinção no Rio Grande do Sul” (MARQUES et al., 2002). 

A alta sensibilidade que as espécies de eglídeos apresentam com 

relação a alterações ambientais as torna um importante grupo taxonômico 

para auxiliar na definição de áreas a serem preservadas. Além disso, 

informações sobre a dinâmica das populações dos eglídeos poderão 

contribuir para eventuais recuperações de ecossistemas de águas 

continentais (SWIECH-AYOUB & MASSUNARI, 2001b). 

Dada a carência de informações sobre a biologia dos eglídeos do 

estado de São Paulo, aliada ao alto grau de endemismo das espécies com 

ocorrência no Vale do Ribeira de Iguape, procurou-se realizar um amplo 

estudo sobre a biologia de A. strinatii. A referida espécie foi descrita a partir 

de material coletado por P. Strinati em 1968 (Türkay, 1972) e sua 

localidade-tipo é a Gruta da Tapagem (popularmente conhecida como 

Caverna do Diabo), na qual corre o rio das Ostras. 

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para a preservação 

e/ou manejo da única população conhecida de A. strinatii e reforçar ainda 

mais a necessidade de preservação da área de ocorrência da espécie. Para 

tanto, foram realizadas coletas mensais ao longo de dois anos de trabalho 

de campo no Parque Estadual de Jacupiranga, considerado a segunda maior 

unidade de conservação do Estado com 150.000 hectares, englobando os 

municípios de Jacupiranga, Barra do Turvo, Cananéia, Iporanga, Eldorado e 

Cajati (CLAUSET, 1999). Os espécimes foram coletados com peneiras e 
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armadilhas, no rio das Ostras (S 24°38'16.2" ; W 48°24'05.2”), situado no 

núcleo Caverna do Diabo, no município de Eldorado. 

Os objetivos da presente contribuição eram: determinar a razão 

sexual, composição da população, período de recrutamento e crescimento 

da espécie; quantificar do grau de heteroquelia; verificar o padrão 

reprodutivo e determinar a fecundidade; verificar uma possível variação do 

tamanho dos ovos durante o desenvolvimento embrionário; verificar a 

ocorrência de desovas sucessivas; avaliar, macroscópica e 

microscopicamente, as gônadas de fêmeas, caracterizando assim os 

estágios de desenvolvimento gonadal; determinar a primeira maturação de 

machos e fêmeas; avaliar a distribuição geográfica de Aegla strinatii, 

visando definir sua área de ocorrência e localização de novas populações; 

avaliar o status de risco de extinção da espécie com base em critérios 

sugeridos pelo IUCN (2001).  

Esta tese de Doutorado está dividida em quatro capítulos, cada qual 

abrangendo um assunto pertinente à biologia de A. strinatii, a fim de 

proporcionar uma leitura mais dinâmica e objetiva, além de facilitar o 

encaminhamento dos artigos para publicação em revistas científicas. 

O Capítulo 1 trata da estrutura populacional e biologia reprodutiva de 

A. strinatii, apresentando e discutindo resultados como o período 

reprodutivo e fecundidade da espécie; razão sexual, período de incubação e 

tamanho dos ovos; e histologia das gônadas de machos e fêmeas. Os 

resultados obtidos foram comparados com aqueles disponíveis na literatura 

evidenciando as diferenças e semelhanças de padrões e estratégias 

reprodutivas e populacionais presente nas várias espécies de eglídeos. 



 
 

12 

O segundo capítulo tem como objetivo principal estudar o 

crescimento relativo do primeiro par de pereópodes, através da relação de 

tamanho entre o comprimento e largura dos quelípodes e largura do 

abdome (variáveis dependentes) em relação ao comprimento da carapaça 

(variável independente), objetivando determinar as respectivas taxas de 

alometria, grau de heteroquelia, dimorfismo sexual. O crescimento relativo 

também foi utilizado para determinar o comprimento médio no momento da 

passagem da fase jovem para a fase adulta em ambos os sexos (análise 

logística). 

O crescimento em comprimento e peso está apresentado no capítulo 

3 e representa uma importante ferramenta para determinar a taxa de 

crescimento, a longevidade e o tamanho máximo que a espécie pode 

atingir, contribuindo para a confecção de medidas de conservação e 

manejo. 

As informações obtidas sobre a biologia reprodutiva, dinâmica 

populacional, distribuição geográfica, habitat ocupado e ainda, inferências 

sobre as possíveis ameaças à população foram utilizados para calcular o 

grau de risco de extinção de A. strinatii, que corresponde ao capítulo 4. Os 

resultados aqui obtidos serão submetidos à avaliação da IUCN Red List, 

juntamente com um pedido de inclusão dessa espécie na lista de espécies 

ameaçadas. 

Este trabalho representa um desdobramento de um projeto mais 

amplo, que vigorou de 1998 a 2003, denominado “Levantamento e Biologia 

de Crustacea, Insecta e Mollusca de água doce do estado de São Paulo”, 

integrante do Programa BIOTA/FAPESP. Com o término deste projeto, o 

conhecimento da fauna de crustáceos decápodes do Vale do Ribeira 
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avançou sobremaneira, contudo o estudo de aspectos da biologia, 

particularmente dos eglídeos da região, ainda era escasso. O presente 

trabalho visa contribuir para um maior conhecimento da biologia deste 

maravilhoso e intrigante grupo de crustáceos decápodes. 
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CAPÍTULO 1 

Estrutura populacional e biologia reprodutiva de Aegla strinatii 

Türkay, 1972 (Crustacea, Decapoda, Aeglidae) 

 

 

ABSTRACT 

Population structure and reproductive biology of Aegla strinatii 
Türkay, 1972 (Crustacea, Decapoda, Aeglidae). 
 

Aegla strinatii were sampled from Ostras river (24°38'16.2" S ; 

48°24'05.2" W), at Jacupiranga State Park, South of São Paulo State, Brazil. 

The samples were taken from October 2003 to September 2005 using sieves 

and traps. A total of 867 specimens were sampled, from which 401 were 

males and 466 females (sex-ratio 1:1.16). Mean carapace length of males and 

females were respectively 19.08 and 18.01 mm. The reproductive period of 

the species is discontinuous and ovigerous females were present from May to 

September. Mean fecundity was 186 eggs. These were slightly elliptical and 

average size and color varied according to embryonic stage. Based on 

macroscopical evaluation of size of ovaries, four distinct developmental stages 

were recognized. Histological sections showed correspondence between these 

stages and the progressive development of ovarian cells. Fully developed 

spermatozoa were recognized in histological preparations in males with 

carapace length larger than 14.49 mm. 

KEY-WORDS: reproduction, Jacupiranga, Ribeira de Iguape, Aegla, São 
Paulo. 
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RESUMO 

Aegla strinatii foi coletada entre outubro de 2003 e setembro de 2005, 

utilizando-se peneiras e armadilhas no rio das Ostras (24°38'16.2" S 

;48°24'05.2" W), Parque Estadual Jacupiranga, sudeste do estado de São 

Paulo. Foram amostrados 867 indivíduos, sendo 401 machos e 466 fêmeas 

(razão sexual 1:1,16). Os comprimentos médios da carapaça em machos e 

fêmeas foram 19,08 e 18,01 mm, respectivamente. O período reprodutivo da 

espécie pode ser caracterizado como periódico, estendendo-se de maio a 

setembro. A fecundidade média foi de 186 ovos; os ovos possuíam formato 

levemente elíptico, com tamanho médio e coloração variando de acordo com o 

estágio de desenvolvimento embrionário. A análise macroscópica das gônadas 

permitiu distinguir quatro estágios de maturação. Cortes histológicos 

mostraram uma sincronia entre esses estágios e o desenvolvimento 

progressivo das células ovarianas. Espermatozóides bem formados foram 

observados apenas em machos com comprimento da carapaça superior a 

14,49 mm. 

PALAVRAS-CHAVE: reprodução, Jacupiranga, Ribeira de Iguape, Aegla, São 
Paulo. 



 21 

INTRODUÇÃO 

 A família Aeglidae possui um único gênero vivente, Aegla Leach, 1820, 

endêmico da América do Sul, com 61 espécies descritas (BOND-BUCKUP, 2003). 

Dois outros gêneros, Haumuriaegla e Protoaegla, são conhecidos apenas de 

registros fósseis de sedimentos marinhos e descritos por FELDMANN (1984) e 

FELDMANN et al., (1998), respectivamente. 

A distribuição geográfica conhecida para os eglídeos é delimitada ao 

norte pelo município de Claraval, no estado de Minas Gerais, e ao sul pela ilha 

de Madre de Dios, no Chile. Abrange, portanto, as regiões sudeste e sul do 

Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile (SCHMITT 1942; JARA, 

1977; BOND-BUCKUP, 2003; BUENO et al., 2007). 

Os eglídeos são decápodes anomuros habitantes de águas continentais, 

vivendo em rios de correnteza e lagos, escondidos sob pedras, no folhiço 

acumulado sobre o fundo ou mesmo enterrados na areia (BURNS, 1972; 

RODRIGUES & HEBLING, 1978; SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001a; BOND-BUCKUP, 

2003). Possui dieta onívora, comendo desde detritos animais e vegetais e 

grandes quantidades de diatomáceas (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961) até larvas de 

pequenos invertebrados (RODRIGUES & HEBLING, 1978; MAGNI & PY-DANIEL, 

1989). 

As fêmeas de eglídeos produzem poucos ovos com grandes dimensões e 

o desenvolvimento pós-embrionário é direto e caracterizado pela eclosão de 

um indivíduo jovem com aspecto morfológico semelhante ao do adulto, exceto 

pela ausência dos caracteres sexuais secundários e pares de pleópodes, este 

último somente nos caso das fêmeas (BAHAMONDE & LOPEZ, 1961; BOND-BUCKUP 

et al., 1996).  
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De maneira geral, a biologia dos eglídeos ainda é pouco conhecida, 

principalmente no que diz respeito às espécies do sul do estado de São Paulo, 

particularmente no Alto Ribeira, onde o gênero apresenta forte endemismo, 

sendo algumas espécies comuns em cavernas da região (TRAJANO & GNASPINI-

NETO, 1990; ROCHA & BUENO, 2004). 

BAHAMONDE & LÓPEZ (1961) abordaram algumas características dos ovos, 

determinaram a razão sexual, o período reprodutivo, a fecundidade e o 

tamanho da primeira maturação de Aegla laevis laevis (Latreille, 1818) do 

Chile. JARA (1977), ao descrever Aegla rostrata Jara, 1977, também forneceu 

informações acerca da época de reprodução, número e tamanho dos ovos 

desta espécie. 

Especificamente para a fauna brasileira, LÓPEZ (1965), RODRIGUES & 

HEBLING (1978), BUENO & BOND-BUCKUP (2000), SWIECH-AYOUB & MASUNARI 

(2001a,b), FRANSOZO et al., (2003) e COLPO, et al., (2005) estudaram, 

respectivamente, aspectos da biologia reprodutiva e estrutura populacional de 

Aegla paulensis Schmitt, 1942, Aegla perobae Hebling & Rodrigues, 1977, 

Aegla platensis Schmitt, 1942, Aegla castro Schmitt, 1942 e Aegla longirostri 

Bond-Buckup & Buckup, 1994. 

A localidade tipo de Aegla strinatii Türkay, 1972 é a Gruta da Tapagem 

(popularmente conhecida como Caverna do Diabo), na qual corre o rio das 

Ostras. BOND-BUCKUP & BUCKUP (1994) examinaram um macho de Aegla 

strinatii proveniente do rio Ribeira de Iguape, ampliando assim o 

conhecimento sobre a área de ocorrência da espécie para apenas duas 

localidades. Durante a execução deste trabalho, outra população da espécie foi 

encontrada na Caverna do Rolado, dentro dos limites do Parque Estadual de 

Jacupiranga (Cap. 4). Portanto, o forte endemismo de A. strinatii, aliada à sua 
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distribuição disjunta, a torna extremamente vulnerável a eventos estocásticos 

e/ou impactos antrópicos.  

Este estudo apresenta resultados sobre a estrutura populacional, 

biologia reprodutiva, fecundidade e maturação gonadal, da população de Aegla 

strinatii do rio das Ostras, Parque Estadual de Jacupiranga, sul do estado de 

São Paulo, Brasil. Estes resultados constituem informações valiosas para o 

esclarecimento do ciclo reprodutivo e para a determinação da idade da 

primeira maturação das fêmeas, além de serem fundamentais para o 

estabelecimento de condutas de manejo e conservação, bem como avaliação 

do grau de risco de extinção da mesma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os espécimes de Aegla strinatii foram coletados mensalmente, durante 

o período de setembro de 2003 a setembro de 2005, no rio das Ostras 

(24°S38'16.2"; 48°W24'05.2"), localizado no Parque Estadual de Jacupiranga, 

sul do estado de São Paulo, Brasil. Este parque é considerado a segunda maior 

unidade de conservação do estado (150.000 hectares) (Fig. 1); sua hidrografia 

é bastante diversificada devido a sua grande extensão, variando de rios e 

riachos de correnteza, com água cristalina e leito rochoso, a rios de planície 

com grande volume de água (CLAUSET, 1999). 

A caracterização ambiental do ponto de coleta foi feita através de 

medidas de alguns parâmetros físico-químicos da água (temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido e condutividade) utilizando-se um medidor de qualidade de 

água Horiba, modelo U-10. Todos os dados foram medidos mensalmente 

durante os dois anos de amostragem, com exceção da medição do oxigênio 

dissolvido a qual foi tomada até outubro de 2004. 
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Uma peneira (50 cm diâmetro e malha de 0,5 mm) foi usada para 

capturar os espécimes escondidos embaixo de pedras ou no folhiço acumulado 

em remansos no leito do rio. Adicionalmente, armadilhas foram colocadas 

durante a noite no leito do rio com o objetivo de capturar os indivíduos 

escondidos em locais inacessíveis à exploração manual. As armadilhas foram 

iscadas com ração comercial peletizada para animais domésticos contendo 

farinha de carne ou farinha de peixe na sua composição. 

O sexo foi determinado com base na posição dos poros genitais (coxa 

do quinto par de pereópodes nos machos e coxa do terceiro par nas fêmeas) e 

na presença (fêmeas) ou ausência (machos) de pleópodes. O comprimento da 

carapaça (CC), definido como a distância entre o bordo posterior de um dos 

seios orbitais até a margem posterior dorsal do cefalotórax, foi medido com o 

auxílio de um paquímetro digital (precisão: 0,01mm). Os valores dessa 

medida foram agrupados em classes de comprimento de 2 mm para a 

obtenção da estrutura populacional de acordo com o sexo e para análise da 

proporção sexual em relação às classes de comprimentos de acordo com 

WENNER (1972). 

A avaliação macroscópica dos ovários foi realizada mediante a 

observação da extensão dos ovários, vista por transparência através da fina 

superfície ventral do abdômen (SOKOLOWICZ et al., 2007), o qual era distendido 

manualmente. As dimensões das gônadas foram tomadas em relação ao 

número de segmentos abdominais que ocupavam. A condição pós-ovígera das 

fêmeas foi caracterizada pela presença, nos pleópodes, dos inúmeros 

filamentos que fixavam os ovos nestes apêndices, dando uma aparência de 

“pleópodes sujos”. 
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Para o estudo histológico das gônadas de machos (n = 12; CC variando 

de 9,45 mm a 19,80 mm) e de fêmeas (n = 19; CC variando de 8,53 mm a 

25,23 mm), amostras do tecido foram fixadas em solução de Davidson (BELL & 

LIGHTNER, 1988), emblocados em meio de inclusão Paraplast, cortados 

(espessura do corte — 7µm) com o auxílio de um micrótomo e corados com 

hematoxilina e eosina, de acordo com a metodologia de LUNA (1968) e BELL & 

LIGHTNER (1988). A identificação dos tipos celulares foi baseada nos estudos de 

TUDGE & SCHELTINGA (2002), VIAU et al., (2006) e SOKOLOWICZ et al., (2007) 

sobre espécies de Aeglidae. Além disso, fotos digitalizadas dos cortes 

histológicos foram submetidos à avaliação da Profa. Dra. Georgina Bond-

Buckup (UFRGS), Dra. Laura López-Greco (Universidad de Buenos Aires) e Dr. 

Christopher C. Tudge (American University e Smithsonian Institute) para 

confirmação da identificação dos tipos celulares. 

Em cada coleta registrou-se o número de fêmeas ovígeras e a 

determinação do período reprodutivo baseou-se na variação temporal da 

proporção de fêmeas ovígeras na população em relação ao total de fêmeas 

adultas. Os ovos foram examinados e contados no local de coleta, sem 

removê-los dos pleópodes, evitando assim a perda da prole. Para tanto, cada 

fêmea ovígera foi mantida imersa em água presa sobre uma placa escavada 

com o abdômen distendido mediante auxílio de tiras de borracha e observadas 

com o auxílio de um estereomicroscópio de campo (Bausch & Lomb). Os ovos 

foram classificados em três categorias, de acordo com seus estágios de 

desenvolvimento embrionário: iniciais (sem manchas oculares), intermediários 

(com manchas oculares pouco desenvolvidas) e finais (com manchas oculares 

bem desenvolvidas). Terminados a contagem e o exame dos ovos, a fêmea 

era liberada da placa e devolvida ao rio. Devido ao pequeno número de 
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fêmeas coletadas com ovos em início do desenvolvimento (Tab. I), optou-se 

por calcular a fecundidade média utilizando-se todas as fêmeas ovígeras 

disponíveis na amostra. 

Com o intuito de causar o menor impacto possível na população, após a 

tomada de todos os dados morfométricos e necessários ao estudo da 

reprodução de A. strinatii, os animais foram devolvidos ao riacho. Somente 

aqueles utilizados na análise histológica das gônadas foram sacrificados. 

A determinação do tamanho médio da primeira maturação nas fêmeas 

foi realizada mediante análise logística, relacionando-se as freqüências de 

caracteres associados a formas adultas (fêmeas com ovários em 

desenvolvimento, ovígeras ou pós-ovígeras) por classe de comprimento 

durante o período reprodutivo. O tamanho médio da primeira maturação (L50) 

corresponde ao comprimento em que 50 % dos indivíduos da amostra 

encontravam-se maduros, conforme metodologia descrita em WATSON (1970), 

DONALDSON et al. (1981), MANTELATTO & FRANSOZO (1996) e BARRETO (2003). A 

curva de maturação e o L50 foram calculados utilizando o programa de 

computador CAJUS (versão 94.3), ajustando-se a curva segundo a função 

a/(1+ be-cx). 

Para a verificação do aumento do volume dos ovos em cada estágio 

embrionário, foram fixados os ovos que acidentalmente se desprendiam dos 

pleópodes das fêmeas durante o manuseio para tomada das medidas 

morfométricas e na contagem dos ovos. Posteriormente, no Laboratório de 

Carcinologia do Departamento de Zoologia do IB – USP, as dimensões (eixos 

maior e menor) desses ovos foram medidas com o auxílio de um 

estereomicroscópio (Zeiss modelo Stemi SV6) dotado de câmara clara e escala 

micrométrica. Os valores medidos em ovos em estágio inicial e final foram 
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testados através do teste estatístico de Mann-Whitney a fim de verificar 

diferenças significativas entre o tamanho dos ovos no decorrer do 

desenvolvimento embrionário (nível de significância 95%). 

O teste estatístico de Mann-Whitney também foi utilizado para verificar 

a ocorrência de diferenças significativas entre o tamanho dos indivíduos 

coletados com peneira e armadilhas. O teste do Chi-quadrado foi utilizado 

para avaliar a proporção entre machos e fêmeas em cada classe de tamanho e 

entre as técnicas de coleta empregadas. O nível de significância de 95% foi 

utilizado em todas as análises. 

 

RESULTADOS 

Os valores de temperatura, pH e oxigênio dissolvido medidos no rio das 

Ostras durante o estudo estão disponíveis na figura 2. A temperatura média 

da água foi igual a 17,9ºC (± 1,27), com valor mínimo de 15,5ºC durante o 

inverno de 2004 e máximo de 19,8ºC no verão de 2005. Durante o período de 

coleta, o valor do pH não sofreu grandes variações, resultando em um valor 

médio igual a 7,98 (± 0,36); da mesma forma, o valor médio do oxigênio 

dissolvido nas águas do rio das Ostras foi igual a 7,78 mg/L (± 0,52), com 

valores mínimo e máximo de 6,99 mg/L (outubro/2004) e 8,80 mg/L 

(setembro/2003), respectivamente. 

Somando-se os dois anos de coleta, foram amostrados 867 indivíduos, 

sendo 401 machos e 466 fêmeas, resultando uma razão sexual igual a 1:1,16, 

na qual foi detectada diferença significativa (χ2=4,7243; 0,05>p>0,025) em 

favor das fêmeas. Os machos de A. strinatii atingiram tamanhos maiores que 

as fêmeas (Mann-Whitney, U=7,834.10-4; p<<0,001), caracterizando um 
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dimorfismo sexual nesta espécie; os tamanhos médios de machos e fêmeas 

foram, respectivamente, 19,08 (± 4,31) e 18,01 (± 4,24) mm. 

As coletas com peneira capturaram um total de 141 machos e 219 

fêmeas (n = 360; razão sexual = 1:1,55), enquanto as armadilhas 

amostraram 260 machos e 247 fêmeas (n = 507; razão sexual = 1,05:1); o 

teste de Chi-Quadrado detectou diferença significativa apenas para a 

proporção macho/fêmea coletada com peneira (χ2 = 16,08914; 

0,001<p<0,005). Além disso, também foi encontrada diferença significativa 

na comparação entre as razões sexuais calculadas para os indivíduos 

amostrados em peneira e armadilha (χ2=12,43; p=0,000422). 

Os tamanhos médios dos espécimes coletados com peneira e 

armadilhas foram, respectivamente, 14,96 (± 3,80) e 21,27 (± 2,65) mm 

para machos e 15,22 (± 4,13) e 20,47 (± 2,44) mm para fêmeas; apenas os 

machos e fêmeas coletados com armadilha diferiram em tamanho entre si 

(Mann-Whitney, U=2,57.10-4; p<<0,01). Foram detectadas diferenças 

significativas quando comparados os tamanhos dos indivíduos coletados em 

peneira e armadilha, sem distinção de sexo (U=2,154.10-4; p<<0,001), entre 

machos (U=3403; p<<0,001) e entre fêmeas (U=7804; p<<0,001). 

Quando os dados são agrupados por classes de comprimento da 

carapaça, A. strinatii apresenta claramente o padrão “standard” no sistema de 

classificação de tipo de razão sexual proposto por Wenner (1972) (Fig. 3): 

observa-se, em termos gerais, que a razão sexual não desvia de 1:1 em 

praticamente todas as classes, exceto nas classes 13 e 19, quando houve uma 

diferença em favor das fêmeas, e na de maior tamanho (>25), quando o 

desvio se dá em favor dos machos. 
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Nota-se um deslocamento da razão sexual em favor dos machos 

durante os meses que correspondem ao período reprodutivo (Fig. 4), uma vez 

que de maio a agosto de 2004 e 2005 obteve-se diferenças significativas nas 

razões sexuais (Chi-Quadrado; p<0,05). Por outro lado, a proporção de 

fêmeas é maior nos meses imediatamente posteriores à estação reprodutiva, 

podendo-se notar diferença marginalmente significativa na razão sexual 

calculada para os meses de setembro a dezembro de 2003 e significativa no 

mesmo período de 2004 (p<0,05). 

Na figura 5 estão apresentadas as distribuições de freqüências em 

classes de comprimento de carapaça dos machos e fêmeas, respectivamente 

amostrados com peneiras e armadilhas. Machos e fêmeas capturados com 

peneira concentram-se nas classes de comprimento correspondentes a 15 e 

17 mm. Observa-se também que apenas fêmeas foram encontradas na 

primeira classe de comprimento (7 mm) (Fig. 5A). Machos e fêmeas 

capturados com armadilhas apresentaram distribuição semelhante, com um 

maior número de indivíduos concentrados nas classes de comprimento 

correspondentes a 21 e 23 mm. 

Comparando-se os dois métodos de amostragem nota-se que os 

indivíduos de menor tamanho raramente são capturados pelas armadilhas, já 

que apenas três exemplares, dois machos (C.C=7,44 e 9,77 mm) e outro 

fêmea (C.C=11,18mm) foram amostrados com esta metodologia 

(U=2,154.10-4; p<<0,0001) (Fig. 5). 

O tamanho médio no qual 50% das fêmeas na população podem ser 

consideradas maduras foi estimado em 17,76 mm de comprimento de 

carapaça (Fig. 6). Nas amostras obtidas durante período de reprodução, 30 

fêmeas encontravam-se ovígeras (ou 23,8%), cujo comprimento de carapaça 
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variou de 15,63 até 24,45 mm, com uma média de 20,18 mm (± 2,49) (Tab. 

I). O período reprodutivo de A. strinatii compreende cinco meses, estendendo-

se de maio (meados do outono) a setembro (final do inverno), com um pico 

anual no mês de agosto de 2004 (75%) e julho de 2005 (66,7%); o mês de 

maio de 2004 não foi considerado como pico reprodutivo uma vez que foi 

coletada uma única fêmea adulta no período. A menor freqüência de fêmeas 

ovígeras foi observada em setembro de 2005 (8,7%). A amostra de junho de 

2005 (n=20) não continha fêmeas ovígeras, portanto não foi considerada para 

esta análise (Fig. 7). 

Foram reconhecidos três estágios de desenvolvimento embrionário 

baseado na coloração dos ovos e grau de desenvolvimento do embrião (visto 

por transparência): no estágio I, os ovos eram de cor laranja intenso dada 

pela distribuição homogênea do vitelo e o embrião é indistinto; no estágio II, 

os ovos prosseguem com coloração laranja, mas já é possível observar uma 

pequena mancha clara que corresponde ao embrião nos estágios iniciais de 

formação e com manchas oculares reduzidas; no estágio III, os ovos 

apresentam coloração laranja claro, uma vez que o embrião, em estágio 

avançado de formação e com manchas oculares bem desenvolvidas, ocupa 

grande parte do volume interno do ovo e grande parte do vitelo concentra-se 

na região cefalotorácica do mesmo (Fig. 8). 

A porcentagem de fêmeas que possivelmente perderam os ovos durante 

a incubação foi igual a 48%, uma vez que doze das vinte e cinco fêmeas 

ovígeras coletadas que tiveram os ovos contados apresentaram fecundidade 

proporcionalmente muito menor que outras fêmeas de tamanhos similares 

(Tab. I). Essas fêmeas foram, portanto excluídas do cálculo da fecundidade 

média que resultou em um valor igual a 180 (± 88,6) ovos (n = 13). 
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O tamanho médio dos ovos foi igual a 1,31(±0,07) mm X 1,21(±0,07) 

mm em início de desenvolvimento (n=34; 6 fêmeas), 1,45(±0,08) mm X 

1,34(±0,07) mm nos ovos em estágio intermediário do desenvolvimento 

(n=60; 8 fêmeas) e 1,51(±0,06) mm X 1,39(±0,06) mm quando no final do 

desenvolvimento (n=43; 16 fêmeas), para o eixo maior e menor, 

respectivamente. O teste estatístico de Mann-Whitney detectou diferenças 

significativas entre o tamanho dos ovos em estágio inicial e final do 

desenvolvimento embrionário, através da comparação dos valores dos eixos 

maior (U = 14; p << 0,001) e menor (U = 37,5; p << 0,001). 

Uma avaliação visual e macroscópica do desenvolvimento dos ovários 

no abdômen foi realizada durante os meses de fevereiro a maio de 2004 e 

janeiro a maio de 2005. Durante as atividades de campo, também se observou 

a condição dos ovários das fêmeas ovígeras, os quais não apresentaram sinais 

de um novo amadurecimento. Além disso, nos dois meses imediatamente 

subseqüentes ao término da estação reprodutiva (outubro e novembro) foram 

anotadas as fêmeas pós-ovígeras (Fig. 9). Quatro estágios, que constituem 

indicativos da proximidade do período de uma ovipostura, puderam ser 

definidos macroscopicamente: 1) a extensão dos ovários no abdômen 

restringe-se ao primeiro segmento e apresentam-se como uma (condição mais 

freqüente) ou duas pequenas manchas avermelhadas ladeando o tubo 

digestivo; 2) pelo menos um dos ovários estendendo-se até a altura do 

segundo par de pleópodes; 3) pelo menos um dos ovários atingindo a altura 

do terceiro par de pleópodes; 4) pelo menos um dos ovários estendendo-se 

até o quarto par de pleópodes (Fig. 10).  

Todos os machos (n = 12; 9,45 — 19,80 mm CC) selecionados para o 

estudo histológico apresentavam o par de poros genitais bem visível, contudo 
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apenas aqueles maiores que 14,49 mm apresentaram testículos com 

espermátides transformando-se em espermatozóides (Fig. 11). 

No caso das fêmeas (n = 19; 8,53 — 25,23 mm CC), o amadurecimento 

das células ovarianas nos indivíduos adultos inicia-se logo após o período de 

eclosão dos juvenis (setembro-outubro), uma vez que foram realizados cortes 

histológicos de fêmeas coletadas em outubro-novembro de 2003 (n = 6) cujos 

ovários já apresentavam oócitos pré-vitelogênicos e vitelogênicos (Fig. 12A). 

Entretanto, pôde-se notar uma sincronia entre o aumento da massa ovariana 

vista por transparência através da superfície ventral do abdome e um aumento 

no número de oócitos vitelogênicos (Fig. 12B-D). 

 

DISCUSSÃO 

O rio das Ostras apresenta características físico-químicas (temperatura, 

pH, oxigênio dissolvido) adequadas às necessidades dos eglídeos. Tais 

condições são semelhantes àquelas observadas para outros cursos de água 

para os quais populações de eglídeos foram registradas e estudadas (LÓPEZ, 

1965; JARA, 1977; RODRIGUES & HEBLING, 1978; BUENO et al., 2000; SWIECH-

AYOUB & MASSUNARI, 2001b), apresentando água bem oxigenada e temperatura 

máxima não excedendo 25° C, com média inferior a 20° C. 

A maioria das espécies de eglídeos estudada até o momento apresenta 

um equilíbrio numérico na proporção entre os sexos. BUENO & BOND-BUCKUP 

(2000), SWIECH-AYOUB & MASUNARI (2001a), NORO & BUCKUP (2002) e COLPO et 

al., (2005) determinaram, respectivamente, razões sexuais que não diferem 

estatisticamente do padrão 1:1 para populações de A. platensis, de Taquara / 

RS, A. castro, de Ponta Grossa / PR, Aegla leptodactyla Buckup & Rossi, 1977, 

de São José dos Ausentes / RS e Aegla longirostri Bond-Buckup, 1994, de 
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Itaára / RS. Aegla strinatii não segue este padrão, apresentando uma razão 

sexual deslocada em favor das fêmeas; assim como também observado por 

BAHAMONDE & LÓPEZ (1961) para a espécie chilena Aegla laevis laevis. Contudo, 

outras populações apresentaram uma predominância do número de machos, 

como é o caso de A. perobae (3,2 : 1) de São Pedro, SP (RODRIGUES & HEBLING, 

1978). 

Segundo WENNER (1972), a razão sexual de 1:1 entre crustáceos adultos 

parece ser exceção e não regra, já que vários fatores podem influenciar esta 

proporção, tais como migrações, longevidade, reversão sexual, diferentes 

taxas de crescimento e mortalidade entre os sexos. Em eglídeos, há um 

crescimento diferencial entre machos e fêmeas, principalmente após a 

maturidade sexual (BURNS, 1972), o que poderia explicar o padrão de curva 

obtido na figura 3, na qual os machos predominam nas maiores classes de 

comprimento uma vez que atingem maior tamanho que as fêmeas. Taxas de 

crescimento superiores, associadas a um maior comprimento médio máximo, 

já foram relatadas para machos de A. platensis (BUENO et al., 2000), A. 

longirostri (SILVA-CASTIGLIONI et al., 2006) e A. jarai (BOOS JR, et al., 2006). 

Além disso, um maior desprendimento de energia para a reprodução em 

detrimento do crescimento somático envolvendo ecdises também explica a 

menor concentração de fêmeas nas classes superiores, pois o período de 

incubação dos ovos prolonga a intermuda (HARTNOL, 1982; 1985).  

De acordo com SWIECH-AYOUB & MASUNARI (2001b), a ausência de 

fêmeas de A. castro nas classes de tamanho superiores estaria associada a 

uma maior taxa de mortalidade de fêmeas maduras, já que os ovos as tornam 

mais pesadas e lentas, dificultando a fuga de predadores, ou mesmo mais 

vulneráveis a parasitas e doenças, dado o estresse e a privação alimentar 



 34 

passados durante o período de incubação, no qual permanecem enterradas 

sob as pedras do leito do rio sem se alimentar. 

A razão sexual das populações de eglídeos sofre variações ao longo do 

ano devido a migrações associadas à reprodução (BURNS, 1972). As fêmeas 

ovígeras procuram a margem próxima à vegetação, pois os recém nascidos 

preferem locais com pouca correnteza, permanecendo escondidas e pouco 

ativas, entre a vegetação ou folhiço marginal (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; 

BUENO & BOND-BUCKUP, 2000). As fêmeas ovígeras de A. strinatii não 

apresentaram essa estratégia, uma vez que as coletas com peneira, que 

desalojam os animais de seus esconderijos, foram realizadas tanto o leito 

central como na margem do rio, tendo capturado um número reduzido de 

fêmeas durante o período reprodutivo, indiferentemente da região do rio 

amostrada. 

Mais recentemente, COLPO et al., (2005) constataram que a temperatura 

da água e o índice de precipitação possuem relação inversamente proporcional 

à abundância de eglídeos em ambiente natural. Segundo esses autores, 

durante os meses de maior precipitação e temperatura, A. longirostri migraria 

para áreas mais protegidas do leito do rio, permanecendo em refúgios, 

dificultando sua captura. 

A variação da temperatura da água do rio não afetou a quantidade de 

indivíduos coletados de A. strinatii. As variações nas proporções de machos e 

fêmeas ao longo do tempo (Fig. 4) nessa espécie devem estar relacionadas a 

mudanças de comportamento, ligadas à reprodução. Neste período, as fêmeas 

permaneceriam escondidas em locais inacessíveis à coleta manual, saindo 

raramente para se alimentar, dificultando sua captura também pelas 

armadilhas, pois o número de fêmeas amostradas diminui independentemente 
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do método de coleta utilizado. Ao final da estação de reprodução 

(setembro/outubro), as fêmeas tornar-se-iam mais ativas, intensificando sua 

procura por alimento, a fim de priorizar seu crescimento durante o período 

não-reprodutivo, sendo capturadas em maior proporção, conforme mostrado 

na figura 4. Os machos, por sua vez, não apresentaram variações acentuadas 

durante o período estudado. 

As diferenças de comportamento existentes entre machos, fêmeas e 

jovens também podem ser responsáveis pelas diferenças encontradas nas 

comparações entre as amostras obtidas com peneira e armadilhas. Os 

indivíduos de menor tamanho habitam, principalmente, pedras de pequeno e 

médio porte, a areia das margens e o folhiço acumulado junto ao fundo do rio 

(SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001a), locais intensamente amostrados pela 

peneira. Os indivíduos maiores, mais velhos, são capturados pelas armadilhas, 

pois tendem a se entocar sob troncos ou pedras grandes saindo à noite para 

se alimentar, justamente o período em que as armadilhas operam. 

O valor encontrado para o tamanho médio da primeira maturação das 

fêmeas de A. strinatii (17,76 mm) é superior ao valor de CC da menor fêmea 

ovígera (15,63 mm). Entretanto, observa-se que a maioria (n = 24; 80%) das 

fêmeas coletadas com ovos possuía tamanho superior a 17,76 mm (Tab. I). A 

diferença entre o tamanho da menor fêmea ovígera e o valor calculado pelo 

L50 deve-se à metodologia adotada neste cálculo, a qual considera um 

tamanho médio para o qual 50% das fêmeas na população estejam maduras. 

Da mesma forma, o valor da menor fêmea ovígera em A. uruguayana foi igual 

a 15,60 mm, embora 87% das fêmeas ovígeras capturadas possuíam 

comprimento de carapaça maior que 17,00 mm (VIAU et al., 2006). 
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Os valores da primeira maturação e da menor fêmea ovígera em A. 

strinatii, são superiores àqueles encontrados para as outras espécies. Segundo 

BAHAMONDE & LÓPEZ (1961), A. laevis laevis alcança a maturidade sexual com 

12,50 mm de comprimento de cefalotórax, incluindo o rostro. Utilizando a 

curva de crescimento, BUENO et al., (2000) estimaram o tamanho da primeira 

maturação de A. platensis entre 14,40 e 15,60 mm de CC. Colpo et al., (2005) 

estimaram em 10,70 mm de CC, o tamanho médio para o qual 50% das 

fêmeas de A. longirostri estavam maduras. Finalmente, SWIECH-AYOUB & 

MASUNARI (2001b) estipularam chamar de maduras as fêmeas cujo 

comprimento de carapaça fosse superior àquele registrado para a menor 

fêmea ovígera (12,30 mm).  

O período reprodutivo de A. strinatii é muito semelhante ao de outras 

espécies do gênero e caracteriza-se por ser descontínuo ou periódico. De uma 

forma geral, a ocorrência de fêmeas ovígeras em eglídeos concentra-se no 

período de meses mais frios (SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001b), geralmente 

se estendendo entre início ou meados do outono até o final do inverno, 

podendo chegar até o início da primavera. Assim, por exemplo, Aegla 

paulensis (= A. odebrechtti paulensis) e A. castro reproduzem-se durante os 

meses de maio a outubro (LOPEZ,1965; SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001b); A. 

laevis laevis entre março e outubro (BAHAMONDE & LOPEZ, 1961) e  A. perobae 

de abril a outubro (RODRIGUES & HEBLING, 1978) . Por outro lado, o período 

reprodutivo mais curto (maio e junho) encontrado em eglídeos foi observado 

em uma população de A. castro coletada no rio Itaúna, município de Itatinga, 

SP (FRANSOZO et al., 2003). Segundo estes autores, a região de Itatinga 

corresponde ao limite norte de distribuição desta espécie, portanto é provável 

que condições ambientais possam estar influenciando o período reprodutivo da 
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espécie, principalmente quando comparado a outras populações de eglídeos 

que ocorrem em latitudes maiores. Até o momento, apenas A. platensis, do 

Rio Grande do Sul, e Aegla uruguayana Schmitt, 1942, da Argentina, 

apresentaram reprodução contínua (BUENO & BOND-BUCKUP, 2000; VIAU, et al., 

2006). 

Como o período reprodutivo termina em setembro, a entrada de novos 

indivíduos de A. strinatii deve ocorrer durante os meses de setembro e 

outubro, contudo, nenhum indivíduo menor que 7,44 mm foi capturado nestes 

meses e poucos jovens foram coletados durante o período de estudo (Fig. 5). 

RODRIGUES & HEBLING (1978) também não amostraram indivíduos de A. 

perobae menores que 7,00 mm, já que os jovens desta espécie escondem-se 

entre as pedras e a areia grossa das margens do rio. É possível que A. strinatii 

siga o mesmo padrão de comportamento, dificultando a coleta manual de seus 

jovens. 

Entretanto, em algumas populações as formas imaturas são facilmente 

coletadas; LÓPEZ (1965) encontrou exemplares de A. paulensis com apenas 

2,5 mm; SWIECH-AYOUB & MASUNARI (2001a) e FRANSOZO et al., (2003) 

coletaram A. castro com comprimento de carapaça em torno de 3 mm no 

Paraná e em São Paulo, respectivamente, COLPO et al., (2005) amostraram 

indivíduos de A. longirostri com somente 1,5 mm. Todos os trabalhos citados 

acima utilizaram puçás ou redes de mão para capturar os eglídeos, os quais 

são metodologias análogas à peneira. Portanto é improvável que o método de 

coleta utilizado no presente estudo tenha interferido na captura das formas 

imaturas. 

A fecundidade média obtida até o presente momento para A. strinatii é 

semelhante àquela encontrada em outras espécies. BAHAMONDE & LOPEZ (1961) 
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determinaram uma fecundidade média de 120 ovos para A.laevis laevis, 

enquanto LOPES (1965) encontrou fêmeas ovígeras de A. paulensis com um 

intervalo de 64 a 113 ovos em seus pleópodes. RODRIGUES & HEBLING (1978) 

apenas mencionam que o número de ovos por fêmea em A. perobae é 

semelhante ao de A. paulensis, relatado acima. 

Contudo, existem espécies cujo número de ovos é bastante superior 

quando comparado ao valor calculado para A. strinatii. Em A. rostrata e A. 

araucaniensis, ambas espécies chilenas, o número de ovos por fêmea varia de 

699 a 1043 e de 34 a 335, respectivamente (JARA, 1977; JARA 1980). Outras 

espécies, ao contrário, apresentam um número baixo de ovos, como é o caso 

de A. manni, cujo número de ovos por fêmea variou de 15 a 84 (JARA, 1980). 

Assim como para outros crustáceos, uma relação diretamente 

proporcional entre o tamanho das fêmeas e o número total de ovos produzidos 

também foi constatada para o gênero Aegla (BAHAMONDE & LOPEZ, 1961; LOPEZ, 

1965; JARA, 1980). 

Os dados obtidos neste trabalho mostram que os ovos de A. strinatii 

aumentam de tamanho à medida que o embrião se desenvolve. Dados sobre 

alteração nas dimensões do ovo de eglídeos no decorrer do desenvolvimento 

embrionário são escassos na literatura. Contudo, VERDI et al., (1985) e 

LIZARDO-DAUDT & BOND-BUCKUP (2003), respectivamente, não verificaram 

aumento no tamanho dos ovos de Aegla prado Schmitt, 1942 e A. platensis 

durante os primeiros estágios de desenvolvimento.  

Alguns autores relataram apenas o tamanho dos ovos de várias 

espécies de Aegla, muitas vezes sem fornecer um valor médio ou o número 

amostrado. Assim, BAHAMONDE & LOPEZ (1961) concluíram que os ovos de 

Aegla laevis laevis são esféricos, com tamanhos que variam entre 0,85 e 1,35 
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mm. JARA (1977) mediu 500 ovos de A. rostrata, calculando um diâmetro 

médio igual a 1,2 (± 0,003) mm e Jara (1980) obteve valores iguais a 1,17 

mm e 1,21 mm, para os ovos de ovipostura recente de A. araucaniensis e A. 

manni, respectivamente. Aegla perobae, por sua vez, possui ovos esféricos ou 

levemente elípticos, com diâmetro médio igual a 1,34 mm (RODRIGUES & 

HEBLING, 1978) e os ovos recém incubados de A. paulensis apresentam 

dimensões que variaram entre 1,1 e 1,5 mm (Lopez, 1965). 

Analisando-se a figura 9 pode-se concluir que A. strinatii reproduz-se 

apenas uma vez por ano, já que se nota (macroscopicamente) o 

amadurecimento dos ovários, durante os meses de janeiro a maio, quando 

então se inicia o período reprodutivo (que se estende até setembro), 

caracterizado pela presença de fêmeas ovígeras na população. Ao mesmo 

tempo, o prolongado período de incubação dos ovos (aproximadamente 100 

dias) reforça a improbabilidade de ocorrência de desovas sucessivas no 

mesmo período reprodutivo. 

Finalmente, no período de setembro-outubro ocorre o aparecimento das 

fêmeas pós-ovígeras e o início de uma nova maturação gonadal, comprovada 

por análises histológicas que demonstram que o ovário inicia seu 

amadurecimento na região cefalotorácica (SOKOLOWICZ et al., 2007) muito 

antes de seu aparecimento na face ventral do abdome. Os estágios de 

desenvolvimento definidos macroscopicamente (Fig. 10) não correspondem 

diretamente às etapas do desenvolvimento celular, indicando, na verdade, 

uma proximidade do momento da desova. 

Contudo, SOKOLOWICZ et al., (2007) estudaram as gônadas de A. 

platensis e determinaram três diferentes estágios de desenvolvimento dos 

testículos e quatro estágios de desenvolvimento celular para os ovários, os 
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quais também apresentaram uma nítida diferenciação macroscópica durante o 

processo de maturação, percebida pela mudança de tamanho e cor dos lobos. 

Comparando-se a descrição das gônadas de A. platensis feita por 

SOKOLOWICZ et al., (2007) com as imagens dos ovários de A. strinatii (Fig. 12), 

nota-se, também para esta última, um progressivo acúmulo de vitelo nas 

células ovarianas com o decorrer da maturação. A figura 12A assemelha-se ao 

estágio II, no qual a gônada ainda não atingiu os segmentos abdominais e há 

muitos oócitos primários (pré-vitelogênicos) e alguns oócitos secundários 

(vitelogênicos), ainda com pouca quantidade de vitelo. A figura 12B 

assemelha-se ao estágio III, no qual ainda podem-se distinguir alguns oócitos 

primários e os oócitos secundários são mais abundantes e apresentam uma 

vitelogênese mais avançada. As demais imagens (Figs. 12C,D) correspondem 

ao estágio IV, uma vez que existe um grande número de células em estágio 

avançado de vitelogênese, com o citoplasma cheio de grânulos de vitelo. 
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Tabela I: Fêmeas ovígeras de Aegla strinatii coletadas entre 2003 e 2005. (C.C: 
comprimento da carapaça; F. ovos: fase dos ovos; N de ovos: número 
de ovos; —: ovos não contabilizados; Desv. Pad.: desvio padrão) 

  
 mês CC F. ovos N de ovos 
 set/03 16,23 final 288 

 set/03 20,06 final 2* 

 mai/04 18,85 inicial — 

 jun/04 19,57 inicial — 

 jun/04 21,03 inicial 14* 

 jun/04 22,18 inicial 19* 

 jun/04 23,34 inicial 2* 

 jul/04 23,35 intermediário 17* 

 jul/04 23,3 intermediário 73 

 jul/04 22,09 intermediário 117 

 jul/04 24,45 intermediário 325 

 jul/04 23,54 intermediário 129 

 ago/04 18,41 final 249 

 ago/04 16,96 final — 

 ago/04 16,09 final 177 

 ago/04 16,29 intermediário 298 
 ago/04 22,13 final 87 

 ago/04 21,20 final 112 

 set/04 18,54 final — 

 set/04 19,85 final 5* 

 set/04 18,68 final 1* 

 set/04 18,26 final — 

 set/04 15,63 final 4* 

 set/04 20,98 final 5* 

 mai/05 21,46 inicial 180 

 jul/05 20,52 intermediário 80 

 jul/05 23,41 intermediário 5* 

 ago/05 20,11 final 219 

 set/05 18,59 final 9* 

 set/05 20,15 final 6* 

Média  20,18  180 
Desv. Pad.  2,49  88,6 

 (*) Fêmeas cujos ovos foram considerados perdidos durante a incubação. Não foram 
incluídas no cálculo da média. 
(—) Fêmeas cujos ovos não foram contados. 
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Figura 1: Mapa da região do Vale do Ribeira de Iguape, com a delimitação 
do Parque Estadual de Jacupiranga e localização do rio das 
Ostras (ponto preto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Parâmetros físico-químicos da água do Rio das Ostras medidos de 

setembro de 2003 a setembro de 2005.
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Figura 3: Curva de probabilidade derivada de dois anos de amostragens 
mensais de uma população de Aegla strinatii coletados no rio das 
Ostras, Parque Estadual de Jacupiranga. (*) diferença significativa 
(p<0,05). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Proporção quadrimensal de machos e fêmeas de Aegla strinatii 
coletados no rio das Ostras, Parque Estadual Jacupiranga. (*) 
diferença significativa (p ≤ 0,05); (**) marginalmente significativo (p 
≅ 0,05). 
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Figura 5: (A) Distribuição em classes de tamanho (2 mm) dos machos e fêmeas de 
Aegla strinatii coletados com peneiras no rio das Ostras, Parque Estadual 
de Jacupiranga. (B) Distribuição em classes de tamanho (2 mm) dos 
machos e fêmeas de Aegla strinatii coletados com armadilhas no rio das 
Ostras, Parque Estadual de Jacupiranga. 
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Figura 6: Proporção de fêmeas adultas (maduras) de Aegla strinatii por classe 

de comprimento de carapaça (mm), com curva indicando o tamanho 
médio de maturação. 
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Figura 7: Freqüência de fêmeas com ovos (nos estágios de desenvolvimento 
embrionário inicial, intermediário e final) e pós-ovígeras  de Aegla 
strinatii durante os dois anos de coleta. Os valores sobre cada coluna 
representam o número de fêmeas adultas coletadas a cada mês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Estágios de desenvolvimento dos ovos de Aegla strinatii (A: 
estágio I; B: estágio II; C: estágio III). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Freqüência mensal de fêmeas adultas de Aegla strinatii com 

ovários em desenvolvimento, ovígeras e pós-ovígeras.
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Figura 10: Estágios de maturação dos ovários de Aegla strinatii vistos por 
transparência na superfície ventral do abdome. (A) estágio I; (B) 
estágio II; (C) estágio III; (D) estágio IV (escala: 1cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Corte longitudinal de testículo de Aegla strinatii (comprimento de 

carapaça: 15,45 mm) corado com hematoxilina e eosina. Esp. 
Trans.: espermátide transformando-se em espermatozóide. 
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Figura 12: Cortes histológicos de ovários de Aegla strinatii – amadurecimento das 
células ovarianas ao longo dos estágios detectados macroscopicamente. (A) estágio I; 
(B) estágio II; (C) estágio III; (D) estágio IV. (OP) oócito pré-vitelogênico; (OV) 
oócito vitelogênico. 
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CAPÍTULO 2 

Relações biométricas, crescimento relativo do primeiro par de 

pereópodes e maturidade morfométrica em Aegla strinatii Türkay, 

1972 (Crustacea, Decapoda, Aeglidae) 

 

 

ABSTRACT 

Biometric relationship, relative growth of the first pair of pereopods 
and morphometric maturity in Aegla strinatii Türkay, 1972 (Decapoda, 
Aeglidae) 
 
 In this study, we analyze the preferential handedness and the relative 

growth of the first pair of pereopods, carapace length with and without the 

rostrum, weight and abdomen width of males and females of Aegla strinatii 

sampled from the Ostras River (24°S38'16.2"; 48°W24'05.2"), at  the 

Jacupiranga State Park, south of São Paulo State, Brazil. All comparisons 

revealed significant differences and demonstrated that claws of A. strinatii are 

markedly asymmetrical in terms of both length and width in both sexes. The 

prevalence of a more developed chela was significantly higher in the left chela 

than in the right one. Positive allometric growth was predominant in all 

biometric relations of males and females of A. strinatii. In males, all biometric 

relationship showed significant difference between adult and young specimens. 

In females only the relative growth of major claw width, abdomen width and 

weight showed statistical difference between young and adults. The size at the 

onset of morphometric maturity for males and females was established for 

each biometric relation studied. 

Key-words: Aegla; handedness; relative growth, morphometric maturity, 
sexual dimorphism. 
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RESUMO 

 Neste estudo foram analisados a lateralidade, o crescimento relativo do 

primeiro par de pereópodes e as proporções biométricas entre a largura do 

abdome, o peso e o comprimento da carapaça em machos e fêmeas de Aegla 

strinatii coletados no rio das Ostras (24°S38'16.2"; 48°W24'05.2"), no Parque 

Estadual de Jacupiranga, sul do estado de São Paulo, Brasil. Todas as 

comparações demonstraram que as quelas de A. strinatii são assimétricas, em 

termos de comprimento e largura, em machos e fêmeas. Além disso, foi 

observada uma maior prevalência de maior desenvolvimento da quela 

esquerda em ambos os sexos. O tipo de crescimento alométrico positivo 

predominou nas relações biométricas de machos e fêmeas de A. strinatii. Nos 

machos, todas as relações biométricas apresentaram diferença significativa na 

comparação entre espécimes jovens e adultos, enquanto os jovens e adultos 

do sexo feminino diferiram significativamente apenas nas relações entre o 

comprimento da carapaça e a largura do quelípode maior, largura do abdome 

e peso. A partir de cada relação biométrica estudada estabeleceu-se um 

tamanho da maturidade morfométrica para machos e fêmeas.    

Key-words: Aegla; lateralidade; crescimento relativo, maturidade 
morfométrica, dimorfismo sexual. 
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INTRODUÇÃO 

A família Aeglidae Dana, 1852 tem sido tradicionalmente inserida na 

superfamília Galatheoidea Samoule, 1819 (BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994). Mais 

recentemente, MCLAUGHLIN, et al., (2007), propuseram a retirada definitiva da 

família Aeglidae de Galatheoidea, criando uma superfamília própria para o 

grupo chamada Aegloidea. 

Todos os eglídeos recentes pertencem ao gênero Aegla Leach, 1820, 

endêmico da América do Sul e que atualmente conta com 61 espécies 

descritas.  

A distribuição geográfica de Aegla é limitada ao norte pelo município de 

Claraval, no estado de Minas Gerais, Brasil e ao sul pela ilha de Madre de Dios, 

no Chile (SCHMITT 1942; JARA, 1977; BOND-BUCHUP & BUCKUP, 1994, BUENO et 

al., 2007). 

Aegla é um anomuro que vive em água doce, habitando rios de água 

corrente e cristalina e lagos, escondendo-se sob pedras, folhiço acumulado ou 

mesmo enterrando-se no sedimento (BURNS, 1972). Os eglídeos são onívoros 

e componentes importantes na dieta de muitos animais, tais como pássaros, 

peixes e anfíbios (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961). 

Em todas as espécies de Aegla, o primeiro par de pereópodes é quelado 

e o mais desenvolvido dentre os apêndices torácicos. Quando estes quelípodes 

direito e esquerdo são iguais, são denominados isoquélicos. Por outro lado, 

quando estes apêndices diferem significativamente um do outro na forma e/ou 

tamanho, são denominados heteroquélicos. 

Os crustáceos usualmente mudam a proporção de uma parte do corpo 

em relação à outra tomada como padrão conforme crescem, fato estudado em 

análises de crescimento relativo ou análise alométrica. Estas mudanças podem 
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ocorrer lentamente (após uma série de mudas) ou abruptamente (após uma 

única muda). Nos estudos de crescimento relativo, pode-se comparar a 

relação entre duas dimensões ao longo do tempo (HARTNOLL, 1982). 

O crescimento relativo é caracterizado quando algumas dimensões 

corporais aumentam nas mesmas proporções (isometria) ou em taxas 

diferentes (alometria) entre si, causando, neste último caso, modificações nas 

proporções corporais ao longo do tempo (RODRIGUES, 1985). 

O estudo do crescimento relativo em Crustacea tem sido considerado 

como uma importante ferramenta para caracterizar dimorfismo sexual, 

heteroquelia, tamanho da maturidade morfométrica, bem como padrões 

sistemáticos, comportamentais e fisiológicos. Neste estudo foram analisadas a 

lateralidade, o crescimento relativo do primeiro par de pereópodes, as 

proporções biométricas entre a largura do abdome, o peso e o comprimento 

da carapaça e a determinação do tamanho médio de maturidade morfométrica 

em machos e fêmeas de Aegla strinatii Türkay, 1972. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Aegla strinatii (Fig. 1) foi coletada no rio das Ostras (24°S38'16.2"; 

48°W24'05.2") (Fig. 2), no Parque Estadual de Jacupiranga, sul do estado de 

São Paulo, Brasil (Fig. 3). Considerado a segunda maior Unidade de 

Conservação do estado, possui 150.000 hectares e uma hidrografia bem 

diversificada que varia desde rios de pequeno porte e de cabeceira até rios de 

planície com grande volume de água (CLAUSET, 1999). 

 As amostras foram realizadas mensalmente, entre os meses de 

setembro de 2003 e setembro de 2005, utilizando-se dois métodos de coleta 

distintos. O primeiro caracterizou-se pelo emprego de peneiras (50 cm de 
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diâmetro; malha 0,5 mm) para capturar os indivíduos de menor porte 

escondidos sob pedras ou folhiço acumulado no leito do rio. No segundo 

método utilizaram-se armadilhas, iscadas com ração peletizada a base de 

peixe, colocadas durante a noite no leito do rio com o objetivo de capturar os 

indivíduos escondidos em locais inacessíveis à exploração manual. 

O sexo foi determinado com base na posição dos poros genitais (quinto 

par de pereópodes nos machos e terceiro par nas fêmeas) e na presença 

(fêmeas) ou ausência (machos) de pleópodes. 

O comprimento da carapaça, largura do abdômen entre os pontos de 

junção entre terceiro e quarto somitos, sem considerar as pleuras, 

comprimento e maior largura do própodo das quelas maior e menor foram 

medidos com o auxílio de um paquímetro (precisão: 0,01). O comprimento da 

carapaça foi medido utilizando-se dois critérios: 1) sem considerar o rostro 

(CC), medido do ponto mediano do seio orbital até a margem posterior dorsal 

do cefalotórax (medido ao longo dos dois anos de trabalho de campo) e 2) 

considerando o rostro (CCR), tomado da ponta do rostro à margem posterior 

dorsal do cefalotórax (medido entre os meses de julho e setembro de 2005). A 

largura do abdômen (entre o terceiro e quarto somitos abdominais) foi medida 

entre os meses de fevereiro e setembro de 2005, distendendo-se 

manualmente o abdome do animal. 

Durante todo o período de coleta, mediram-se as quelas desde o ângulo 

posterior interno até a margem distal do dedo fixo (comprimento) e a maior 

largura do própodo, incluindo a crista palmar, segundo os procedimentos 

adotados por RINGUELET (1948; 1949) e BUENO & BOND-BUCKUP (2000).  
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O peso úmido dos exemplares vivos foi determinado entre os meses de 

outubro de 2003 e setembro de 2005, mediante o uso de uma balança 

analítica de precisão MARTE, modelo AS5500C (escala: 0,01g). 

Os espécimes que apresentaram lesões ou falta de apêndices foram 

excluídos das análises que envolviam peso e, no caso daqueles que não 

possuíam qualquer uma das quelas ou quelas em regeneração, também foram 

desconsiderados das análises de lateralidade, e crescimento relativo do 

primeiro par de pereópodes. Da mesma forma, exemplares com o rostro 

danificado não foram incluídos nos cálculos da relação comprimento de 

carapaça com e sem o rostro. 

 

Análise dos Dados 

 Crescimento relativo 

O crescimento relativo foi analisado através da regressão dos valores 

logaritmizados das medidas de comprimento (LnCQMaior e LnCQmenor) e 

largura (LnLQMaior e (LnLQMenor) das quelas maior e menor, largura do 

abdome (LnAb) e peso (LnPeso) em relação ao logaritmo do comprimento da 

carapaça tomado sem rostro (LnCC). O teste estatístico K-means clustering de 

análise multivariada foi utilizado para classificar e separar os dados em dois 

grupos (jovens e adultos); essa separação foi submetida a uma análise 

discriminante a fim de maximizar as diferenças entre os dois conjuntos de 

dados. Ambos os testes foram realizados utilizando-se o programa de 

computador PAST – Paleontological Statistics Software (versão 1.62). 

Após a separação definitiva dos conjuntos de dados foram realizadas 

análises de regressão, nas quais se calculou os resíduos padrões (Microsoft 

Office EXCEL 2003) que, quando o módulo dos valores era maior ou igual a 
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2,57, foram considerados outliers e então excluídos do conjunto de pontos. O 

procedimento de regressão foi repetido até que todos os outliers fossem 

detectados e excluídos. Comparações entre as retas de regressão foram 

realizadas utilizando-se o teste t de Student. 

 A condição alométrica de cada conjunto de dados foi verificada através 

de comparações dos valores das inclinações da equação linear das retas 

obtidas (“b” = coeficiente de alometria) e 1 (= valor do coeficiente em 

relações isométricas). Considerou-se isométrico, alométrico positivo e 

alométrico negativo valores de “b” iguais a 1, maiores que 1 e menores que 1, 

respectivamente. Os valores dos coeficientes de alometria foram analisados 

através do teste t de Student quanto a diferenças significativas (p < 0,05). No 

caso da determinação do tipo de crescimento na relação entre o peso e CC 

considerou-se b = 3 (isométrico), b < 3 (alométrico negativo e b > 3 

(alométrico positivo). O teste t de Student foi utilizado para testar a hipótese 

H0 (b = 1 ou 3) e H1 (b ≠ 1 ou 3). 

Para a análise da relação CC/CCR foi construído um gráfico de regressão 

linear utilizando-se os valores logaritmizados destas medidas em exemplares 

machos e outro utilizando as medidas de fêmeas. Em seguida, as retas de 

ambos os sexos foram testadas através do teste t de Student para verificar a 

existência de diferenças significativas nessa relação entre os sexos. Com isso 

pretendia-se determinar uma equação de conversão de valores de carapaça 

medidos sem o rostro para valores de carapaça que incluíssem o rostro. Dessa 

forma seria possível comparar os resultados deste trabalho que mediu o 

comprimento de carapaça excluindo o rostro com outros disponíveis na 

literatura que mediram o comprimento da carapaça incluindo o rostro. 
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Tamanho médio de maturação morfométrica 

Os tamanhos médios de maturidade morfométrica (L50) foram 

calculados com base nas regressões lineares de cada uma das relações 

morfométricas estudadas, nas quais as fases jovem e adulta estavam 

claramente determinadas (ver procedimento estatístico descrito acima).  

Primeiramente, fez-se a distribuição da proporção de adultos por classe de 

tamanho para posterior inclusão destes dados no programa de computador 

Curve Expert (versão 1.3), segundo a função y = 1/1+e(-a-bx) para determinar 

a curva logística e calcular o tamanho médio de maturação. 

 

 Lateralidade 

 Um maior desenvolvimento de um dos quelípodes (esquerdo ou direito) 

em um mesmo indivíduo era facilmente reconhecido através de simples 

observação durante as atividades de campo e confirmado através da tomada 

das medidas de comprimento e largura do própodo, conforme metodologia 

descrita anteriormente. Os valores extraídos da medição dos quelípodes 

esquerdo e direito foram tratados estatisticamente (ver procedimento descrito 

acima) a fim de identificar e eliminar possíveis outliers, evitando assim a 

interferência de valores provenientes de quelípodes em estágio avançado de 

regeneração que não foram identificados visualmente ainda durante as 

atividades de campo. Os morfotipos adultos 1 e 2 encontrados entre os 

machos foram tratados como um único grupo indistinto. A lateralidade foi 

calculada estabelecendo-se a proporção de machos e fêmeas com a quela 

esquerda ou direita maior; o teste de Chi-Quadrado (corrigido por Yates) foi 

empregado para verificar o possível lado da prevalência. 
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Heteroquelia 

 A relação isoquélica ou heteroquélica entre os quelípodes maior e menor 

de A. strinatii foi examinada em machos e fêmeas adultos separadamente. O 

valor estipulado para o tamanho de maturação morfométrica em machos foi a 

média dos valores calculados a partir das análises logísticas das dimensões 

dos quelípodes (quatro em machos e um nas fêmeas). A fim de evitar a 

inclusão, na análise da heteroquelia, de espécimes cujos quelípodes 

encontravam-se em avançado estágio de regeneração, e que por este motivo 

não foram detectados durante as atividades de campo, utilizou-se os dados 

tratados estatisticamente com outliers previamente eliminados (ver 

procedimentos acima). Além disso, os conjuntos de dados referentes aos 

morfotipos de machos (adultos 1 e adultos 2) foram tratados separadamente. 

A condição de igualdade (isoquelia) ou diferença (heteroquelia) das quelas foi 

testada através do teste não-paramétrico de Wilcoxon para amostras 

pareadas.  

 

 Dimorfismo sexual 

 As análises de detecção de um possível dimorfismo sexual em A. 

strinatii foram realizadas mediante comparação das inclinações das equações 

de regressão linear obtidas a partir de cada conjunto de dados das variáveis 

dependentes estudadas em machos e fêmeas de A. strinatii. Caso não fosse 

verificada diferença significativa na comparação das inclinações, a elevação 

das equações lineares era então testada para que se tivesse uma avaliação 

final acerca da diferença ou igualdade das equações. Este estudo foi conduzido 

utilizando-se os dados de comprimento e largura do própodo do quelípode, 

largura do abdome e peso extraídos de machos e fêmeas adultos (indivíduos 
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maiores que o tamanho médio da maturidade morfométrica). Somente no 

caso das variáveis comprimento e largura do própodo do quelípode menor e 

comprimento do própodo do quelípode maior das fêmeas, que não 

apresentaram distinção de retas para jovens e adultas, foi utilizado o menor 

valor de maturação morfométrica calculado para este sexo (ver item tamanho 

médio de maturação morfométrica) para determinar o conjunto de dados nas 

fêmeas que seria utilizado na comparação com o conjunto de dados obtidos 

pelas análises discriminante e logística para machos. 

 Além disso, na análise do dimorfismo sexual envolvendo as medidas dos 

quelípodes, utilizou-se apenas os dados referentes ao grupo de machos 

“adultos 1” a fim de evitar possíveis interferências causadas pelo grupo 

“adultos 2” do mesmo sexo. 

Todos os procedimentos estatísticos foram baseados em SOKAL & ROHLF 

(1995) e ZAR (1996) e um valor de p < 0,05 foi considerado significativo em 

todas as análises estatísticas realizadas neste trabalho. 

 

RESULTADOS 

O comprimento da carapaça (CC) de Aegla strinatii variou de 7,26 a 

27,76mm em machos e de 5,49 a 26,93mm em fêmeas. O tamanho médio 

(CC) de machos e fêmeas foi, respectivamente, 19,08 e 18,01 mm. 

Todas as regressões lineares utilizadas nas análises realizadas no 

presente trabalho foram testadas estatisticamente apresentando alto grau de 

significância segundo a análise de covariância (ANOVA). Os resultados desses 

testes estão disponíveis na tabela I. 
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Lateralidade: 

A análise da lateralidade mostrou que 72% dos machos e 80% das 

fêmeas apresentaram o quelípode esquerdo maior. O teste de Chi-Quadrado 

detectou diferença significativa (machos: χ2 = 66,5028 ; p << 0,001 e 

fêmeas: χ2 = 146,4024 ; p << 0,001) na prevalência da quela esquerda sobre 

a direita em ambos os sexos, atestando que em A. strinatii o quelípode 

esquerdo é maior que o direito na maioria dos indivíduos da população. 

 

Heteroquelia: 

 As dimensões dos quelípodes maior e menor foram comparadas através 

do teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas. Todas as 

comparações revelaram diferenças significativas demonstrando que os 

quelípodes em ambos os sexos de A. strinatii são marcadamente assimétricos 

tanto em termos de comprimento como largura do própodo (Tab. II). 

 

Crescimento Relativo do primeiro par de pereópodes: 

Os gráficos de regressão das dimensões das quelas vs. CC, em machos 

apresentaram um grupo principal de pontos e um segundo conjunto de dados 

correspondente a altos valores de CC, localizado acima deste grupo principal 

(Fig. 4); nas fêmeas (Fig. 5), essa divisão não está tão nítida como nos 

machos, contudo os procedimentos estatísticos adotados permitiram a 

separação dos dados das fêmeas em dois subgrupos que serão abordados 

mais adiante neste capítulo. 

Através dos procedimentos estatísticos descritos no item “Material e 

Métodos” foi possível detectar duas mudanças na alometria nos machos, uma 

ocorrida na passagem da fase jovem para a adulta e outra ocorrida entre os 
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indivíduos adultos, obtendo-se, portanto, três grupos de pontos, a saber: 

jovens, adultos 1 e adultos 2 (Fig. 6). No caso das fêmeas, as análises 

estatísticas identificaram apenas dois conjuntos de dados para as relações 

entre o comprimento da carapaça e as medidas do própodo dos quelípodes 

maior e menor, obtendo-se assim dois grupos de pontos denominados jovens 

e adultos (Fig. 7). 

Observando-se a figura 6D, correspondente à relação LnCC x 

LnLQmenor, na qual se pode distinguir mais claramente os três conjuntos de 

dados detectados pelas análises estatísticas,  observa-se dois grupos de 

pontos no intervalo de LnCC maior que 2,8 (CC = 16,44mm), que 

corresponderiam aos indivíduos adultos, separados em dois subgrupos 

denominados adultos 1 e 2. O teste t detectou diferenças significativas (t = 

25,92; p << 0,001) nas elevações desses dois conjuntos de dados, 

evidenciando que houve uma nova mudança da alometria nos machos durante 

a fase adulta (Tab. III). Outro conjunto de dados, formado por valores de 

LnCC menores que 2,8 correspondem aos indivíduos denominados “jovens”, 

que diferiu estatisticamente quando comparado com o grupo dos “adultos 1” 

(inclinação: t = 97,3 ; p << 0,001) (Tab. III). 

Através de uma análise temporal da relação CC x LQmenor (Fig. 8), 

pôde-se verificar que o terceiro grupo de pontos encontrado nas análises de 

crescimento relativo dos quelípodes de machos são, na verdade, machos 

adultos que apresentariam um maior crescimento dos quelípodes (mudança no 

padrão de crescimento relativo) nos meses (janeiro-abril) que antecedem o 

período reprodutivo (maio a setembro) discutido no capítulo 1. Considerando 

que a entrada de novos indivíduos na população ocorre no mês de outubro 

(Cap. 1), e que a longevidade estimada para machos de A. strinatii foi igual a 
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33,52 meses (Cap. 3), é provável que os indivíduos pertencentes a esse 

terceiro grupo de pontos estejam morrendo a partir dos meses de julho-

agosto, o que pode ser verificado quando se analisa a figura 8. 

Nos dados de comprimento da quela menor (LnCQmenor), comprimento 

(LnCQMaior) e largura (LnLQMaior) da quela maior de machos também foram 

identificados três conjuntos de dados (Figs. 6A,B,C) que foram testados 

quanto a diferenças significativas na inclinação e elevação e cujos resultados 

estão resumidos na tabela III. 

Através do teste de K-means clustering, aliado à análise discriminante, 

foi possível separar os valores extraídos da medição das quelas das fêmeas 

em dois subgrupos, a saber: I: LnCC ≤ 2,76 (CC = 15,78mm) e II: LnCC > 

2,76 (CC = 15,78mm). Neste sexo, os subgrupos diferiram significativamente 

apenas em termos de LnLQMaior (t = 2,503; 0,02 < p < 0,01: comparação da 

inclinação) (Tab. III). 

As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, os gráficos e as funções 

que representam as relações entre as medidas das quelas e o comprimento da 

carapaça para cada subconjunto de dados obtidos para machos e fêmeas de 

Aegla strinatii. Em todos os casos e em ambos os sexos, o crescimento 

relativo dos quelípodes apresentou alometria positiva, conforme mostrado na 

tabela IV (teste t, p < 0,05). 

 

Relação entre comprimento da carapaça e peso: 

Na análise da relação comprimento/peso foram utilizados 334 machos e 

399 fêmeas, totalizando 733 exemplares. O peso médio dos machos de A. 

strinatii foi igual a 5,41g (±3,09), enquanto para fêmeas este valor é 4,84g 

(±2,72).  
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Comparando-se as equações obtidas a partir das regressões dos valores 

do comprimento da carapaça em relação ao peso de machos e fêmeas de A. 

strinatii, foi possível notar diferenças entre os sexos.  

Assim como para o crescimento relativo dos quelípodes, no caso do 

peso também foi possível estabelecer dois grupos de pontos para machos e 

fêmeas de A. strinatii. Após a transformação logarítmica as relações lineares 

puderam ser representadas pelas equações y = 3,1716x – 7,8636 (machos 

jovens), y = 3,2396x – 8,0112 (machos adultos), y = 3,2225x – 7,9055 

(fêmeas jovens) e y = 2,8397x – 6,7606 (fêmeas adultas). O alto grau de 

ajuste das curvas aos pontos plotados se expressa nos elevados valores dos 

coeficientes de determinação (R2) em ambos os sexos (Fig. 9) e nos elevados 

valores de F calculados para verificar a significância das análises de regressão 

(Tab. I). 

O teste t de Student detectou diferenças significativas entre as duas 

retas estabelecidas para cada um dos sexos (Tab. III), atestando que a 

relação comprimento/peso se altera a partir da maturidade morfométrica de 

machos e fêmeas de A. strinatii. 

 No caso dos machos, tanto os indivíduos jovens como adultos 

apresentaram crescimento alométrico positivo, comprovado através de 

análises estatísticas (Tab. IV). Por outro lado, fêmeas jovens apresentaram 

crescimento alométrico positivo enquanto nas adultas esse padrão se 

modifica, tornando-se alométrico negativo (Tab. IV). 

 

Relação entre o comprimento da carapaça medido com e sem o rostro: 

Na análise da relação entre o comprimento da carapaça medido com e 

sem o rostro (CC x CCR), foram utilizados apenas indivíduos adultos, ou seja, 
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aqueles com comprimento de carapaça superior à média da maturidade 

morfométrica, calculada com base nas análises logísticas das medidas dos 

quelípodes (Tab. V); dessa forma, foram utilizados 28 machos adultos e 31 

fêmeas adultas, totalizando 59 exemplares. Dessa forma, a relação LnCC x 

LnCCR em A. strinatii foi expressa por duas equações, sendo y = 1,0306x + 

0,0681 para machos e y = 1,011x + 0,1283 para fêmeas. 

Após a transformação logarítmica as retas de ambos os sexos foram 

testadas estatisticamente, não tendo sido detectada diferença significativa 

(inclinação: t = 0,4966 e p << 0,50; elevação: t = 0,0636 e p << 0,50). 

Portanto, a relação LnCC/LnCCR de machos e fêmeas de A. strinatii pode ser 

expressa por uma única equação: y = 1,0221x + 0,0941. 

 

Relação entre o comprimento da carapaça e a largura do abdome: 

 Na análise da relação entre o comprimento da carapaça e a largura do 

abdome (LnCC x LnAb), foram utilizados 111 machos e 109 fêmeas, 

totalizando 220 exemplares. 

A figura 10 mostra a relação entre os valores logaritmizados do 

comprimento da carapaça e a largura do abdome em ambos os sexos de Aegla 

strinatii, podendo-se observar a separação de dois grupos de pontos em 

ambos os sexos. O teste t de Student detectou diferenças significativas entre 

as duas retas estabelecidas para cada um dos sexos (Tab. III), atestando que 

a relação LnCC x LnAb se altera a partir da maturidade morfométrica de 

machos e fêmeas de A. strinatii. 

 As relações lineares puderam ser representadas pelas equações y = 

0,9586x - 0,4364 (machos jovens), y = 0,9019x - 0,2417 (machos adultos), y 

= 0,8773x - 0,1683 (fêmeas jovens) e y = 1,0137x - 0,372 (fêmeas adultas). 
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No caso dos machos houve uma mudança no padrão de crescimento, 

uma vez que o grupo de pontos que representa os indivíduos jovens 

apresentou crescimento isométrico enquanto no segundo grupo de pontos 

(adultos) o padrão encontrado foi alométrico negativo. Para as fêmeas, ambos 

os conjuntos de dados referentes a jovens e adultas tiveram crescimento do 

tipo isométrico (Tab. IV). 

  

Estimativas do tamanho da maturidade  morfométrica: 

 Os resultados obtidos após o cálculo do tamanho médio da maturidade 

morfométrica (L50), a partir das relações biométricas abordadas neste 

trabalho, bem como um valor médio calculado utilizando-se esses resultados, 

estão disponíveis na tabela V. Os gráficos construídos a partir das análises 

logísticas, realizadas com os dados das relações biométricas estudadas neste 

capítulo, estão disponíveis nas figuras 11 e 12, referentes a machos e fêmeas, 

respectivamente. 

No caso dos machos todos os valores obtidos mostram forte 

semelhança, diferindo entre si apenas alguns décimos de milímetro, com 

exceção do valor de L50 calculado para a relação CC x Ab cujo valor foi maior 

(19,04 mm) que a média (16,90mm) obtida para o tamanho da maturidade 

morfológica calculada com base nas curvas logísticas das medidas dos 

quelípodes (Tab. V). No caso das fêmeas, com relação às medidas dos 

quelípodes, somente a análise alométrica envolvendo a variável dependente 

LQMaior permitiu diferenciar as fases juvenil e adulta e assim calcular a curva 

logística e o tamanho de maturação morfométrica (Tab. V). 

Da mesma forma que para os machos, os valores de L50 obtidos para 

as fêmeas também apresentaram forte semelhança entre si, à exceção do 
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valor calculado a partir das fêmeas ovígeras (L50% calculado no Cap. 1), o 

qual ficou mais de 1,50mm acima dos demais valores calculados para este 

sexo (Tab. V). 

 

Dimorfismo Sexual: 

Todas as variáveis do própodo dos quelípodes maior e menor 

apresentaram diferenças altamente significativas entre adultos de machos e 

fêmeas de A. strinatii (Tab. VI) atestando a existência de um dimorfismo 

sexual nesta espécie com relação a essas variáveis.  

Na relação entre comprimento de carapaça e peso, o teste t detectou 

diferença significativa entre as inclinações das retas de machos e fêmeas (t = 

6,5729 e p << 0,001), não havendo necessidade de testar as elevações (Tab. 

VI). Dessa forma atesta-se um dimorfismo sexual em A. strinatii quanto a 

essa relação morfométrica. 

Finalmente, foi encontrado dimorfismo sexual também na relação entre 

comprimento da carapaça e largura do abdome, uma vez que foi detectada 

diferença significativa na comparação entre as retas obtidas para machos e 

fêmeas adultos (Tab. VI). 
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DISCUSSÃO 

De acordo com HARTNOLL (1982), Paguridae é o único grupo de 

Crustacea no qual a lateralidade das quelas é invariável, uma vez que os 

Pagurinae sempre apresentam a quela direita maior e os Diogeninae a quela 

esquerda. A lateralidade pode ser determinada geneticamente ou ser 

resultante da perda, ao acaso, de qualquer um dos quelípodes durante vida do 

animal, fazendo com que o apêndice remanescente torne-se o maior e mais 

desenvolvido (HARTNOLL, 1982). 

Aegla strinatii mostra um maior desenvolvimento da quela esquerda na 

maioria dos espécimes, tanto machos quanto fêmeas, sugerindo que fatores 

genéticos podem estar determinando a lateralidade do primeiro par de 

pereópodes nesta espécie. 

 Quelas esquerdas maiores parece ser a condição predominante entre 

espécies de Aegla, como Aegla odebrechtti paulensis, A. rostrata, A. perobae, 

A. araucaniensis, A. manni e A. uruguayana (LÓPEZ, 1965; JARA, 1977; 

RODRIGUES & HEBLING, 1978; JARA, 1980; VIAU et al., 2006). Por outro lado, 

BUENO et al. (2000) verificaram visualmente (sem nenhum tratamento 

estatístico) que em A. platensis o quelípode esquerdo era maior que o direito 

em apenas 36,5% dos machos, enquanto 43% dos machos e 51,7% das 

fêmeas apresentaram quelas de tamanhos semelhantes. 

Machos de Aegla tendem a desenvolver quelípodes maiores quando 

comparados aos tamanhos destes apêndices nas fêmeas. BAHAMONDE & LÓPEZ 

(1961), estudando Aegla laevis laevis notaram que o primeiro par de 

pereópodes é mais desenvolvido e desigual em machos quando comparado às 

fêmeas, fato que caracteriza dimorfismo sexual nesta espécie. Da mesma 

forma, machos de A. perobae apresentaram uma das quelas acentuadamente 
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maior que a outra, enquanto nas fêmeas um quelípode era apenas 

ligeiramente maior que o outro (RODRIGUES & HEBLING, 1978). Os resultados 

obtidos no presente trabalho indicam que essa condição também é verdadeira 

para espécimes adultos de A. strinatii. Todos os valores de “b” obtidos a partir 

das retas de regressão de cada medida das quelas vs. a medida de CC (Tab. I) 

são maiores nos machos do que nas fêmeas. Além disso, a inclinação das 

retas de regressão foi testada estatisticamente, tendo sido encontrada 

diferenças significativas entre machos e fêmeas (Tab. VI). 

O uso dos quelípodes em comportamentos agonísticos ou de coorte 

poderia explicar o desenvolvimento mais acentuado deste apêndice em 

machos quando comparados às fêmeas de muitas espécies de eglídeos (BUENO 

et al., 2000; MARIAPPAN et al., 2000; ALMERÃO & BOND-BUCKUP, 2004; VIAU et al., 

2006). 

O crescimento relativo dos quelípodes é diferente em machos e fêmeas; 

as relações entre as dimensões das quelas vs. CC nos machos mostram três 

grupos distintos de pontos com mudança significativa no coeficiente alométrico 

(Fig. 6; Tab. III). É possível que os machos identificados na figura 6 como 

adultos 2 levem vantagem sobre os demais (adultos 1) na conquista de 

fêmeas e, portanto, no acasalamento, fato relatado também em outros 

crustáceos (MAC DIARMID, 1989; JORMALAINEN et al., 1992; LÓPEZ-GRECO & 

RODRÍGUEZ, 1998). Dessa forma, é provável que tal mudança na taxa de 

crescimento relativo dos quelípodes seja um mecanismo que prepara os 

machos já adultos (maduros) para o período de competição por fêmeas que 

antecede a reprodução. 
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Nas fêmeas não houve a separação de três grupos de pontos e não 

houve diferença significativa no coeficiente alométrico de tais relações, a 

exceção de CC x LQMaior (Fig. 7; Tab. III). 

COLPO et al., (2005) estudaram o crescimento relativo das quelas de A. 

longirostri tendo encontrado três grupos de pontos identificados como jovens 

sem sexo definido, jovens e adultos. Segundo esses autores foram 

encontradas diferenças significativas entre esses grupos em ambos os sexos e 

entre o padrão de crescimento de machos e fêmeas adultas, caracterizando 

um dimorfismo sexual para a espécie. Por outro lado, VIAU et al., (2006) 

estudando A. uruguayana detectaram apenas dois grupos de pontos durante o 

estudo do crescimento relativo de ambas as quelas. Em ambos os sexos dessa 

espécie observaram-se diferenças significativas entre o padrão de crescimento 

de jovens e adultos para a relação entre o comprimento da carapaça e o 

comprimento de ambos os quelípodes.  

A análise temporal do crescimento relativo dos quelípodes apresentada 

neste trabalho (Fig. 8), bem como a detecção de dois grupos de pontos que 

representam dois diferentes momentos do crescimento das quelas de um 

eglídeo macho maduro representa uma nova possibilidade de estudo do 

crescimento relativo dos apêndices de crustáceos decápodes, especialmente 

dos eglídeos. 

A diferença encontrada entre as retas de machos e fêmeas na relação 

CC x Peso (Tab. VI) caracteriza um dimorfismo sexual em A. strinatii. A 

mudança no padrão de crescimento alométrico das fêmeas (Tab. IV) de A. 

strinatii está diretamente ligada à reprodução uma vez que após atingir o 

tamanho da maturidade morfométrica (CC = 16,21mm), as fêmeas passam a 

ter um menor ganho de peso (bjovens > badultas) em comparação aos machos que 
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passam a ter um maior incremento em peso (badultos > bjovens) (Fig. 9). 

Analisando a figura 9 pode-se notar que as fêmeas jovens têm um maior 

incremento em peso que os machos (maior valor de “b”; t = 7,54132 e p << 

0,001), contudo conforme os animais crescem e tornam-se adultos os machos 

tendem a ganhar peso mais rapidamente. Este crescimento diferenciado pode 

ser explicado pelo fato das fêmeas maiores que 16,21 mm já serem 

consideradas adultas e, portanto passam a desprender mais energia para a 

reprodução ao invés do crescimento. Os machos, por não sofrerem os 

processos de incubação e desova, concentram suas energias apenas no 

crescimento, alcançando tamanhos maiores mais rapidamente (HARTNOLL, 

1985). 

 A diferença encontrada na comparação entre as retas que representam 

a relação LnCC x LnAb, em machos e fêmeas, determina a existência de 

dimorfismo sexual em A. strinatii (Tab. VI). Contudo, de maneira contrária à 

relação entre o comprimento da carapaça e o peso, foi encontrada uma 

mudança no padrão de crescimento alométrico na relação LnCC x LnAb de 

machos de A. strinatii. Jovens machos apresentam crescimento do tipo 

isométrico, sendo que este padrão se altera para alométrico negativo após a 

maturidade morfométrica (Tab. IV). Por outro lado, tanto as fêmeas jovens 

como as adultas apresentam crescimento do tipo isométrico para essa relação 

(Tab. IV). Comparando-se os valores de “b” disponíveis nas equações 

mostradas na figura 10, nota-se que esse coeficiente é maior nas fêmeas 

adultas que nos machos adultos (bmachos = 0,9019 ; bfêmeas = 1,0137), o que 

significa que a partir da maturação as fêmeas passam a apresentar uma maior 

largura de abdome em relação aos machos com um mesmo comprimento de 

carapaça. 
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 Os padrões de crescimento relativo encontrados em A. strinatii diferem 

daqueles obtidos por COLPO et al., (2005) para A. longirostri, cujos machos e 

fêmeas adultos e fêmeas jovens apresentaram crescimento do tipo alométrico 

positivo. Por outro lado, machos jovens de ambas as espécies apresentaram 

crescimento isométrico na relação CC x Ab. 

 As fêmeas de decápodes pleociemados incubam seus ovos no abdome, 

que por este motivo tendem a ser maiores ou mais largos que o abdômen dos 

machos (COLPO et al., 2005); tal diferença é nítida principalmente em espécies 

de braquiúros [ex. Dilocarcinus pagei Stimpson, 1861; Uca modax (Smith, 

1870)] (TADDEI et al., 1996; MASSUNARI & DISSENHA, 2005). Em eglídeos 

também se pode observar esse dimorfismo sexual, como no caso de A. 

urugauyana, estudada por VIAU et al., (2006) e A. strinatii (resultados deste 

trabalho), embora ele não seja tão nítido quanto no caso dos braquiúros. 

Tradicionalmente, aspectos como o desenvolvimento das gônadas, 

presença de fêmeas ovígeras na população e dados morfométricos têm sido 

constantemente utilizados para determinar o tamanho de maturação nos 

crustáceos. Em decápodes, a existência de sincronia entre a maturidade 

morfométrica, gonadal e funcional não é regra, podendo ou não ocorrer 

(CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2006; LÓPEZ-GRECO & RODRIGUEZ, 1998). 

 Em A. strinatii, apenas a maturação morfométrica obtida com base nas 

medidas das quelas, apresentou forte semelhança entre os valores calculados. 

Por outro lado, a maturação morfométrica calculada com base na largura do 

abdome apresentou valores diferentes dos encontrados quando usados as 

medidas dos quelípodes, principalmente nos machos (Tab. V) É provável que 

análises de regressão referentes aos quelípodes reflitam melhor o tamanho 

médio da maturidade morfométrica em virtude de uma maior precisão das 
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medidas tomadas, uma vez que a medição da largura do abdome é mais difícil 

de ser realizada em virtude de tal parte do corpo ter um exoesqueleto mais 

maleável, podendo sofrer pequenas deformações no momento da 

manipulação; além disso, o abdome ter que ser desdobrado, causando 

extremo desconforto ao animal vivo que permanece todo o tempo tentando se 

libertar, dificultado assim a medição. 

Dessa forma, sempre que possível deve-se combinar resultados de 

diferentes técnicas de cálculo do tamanho médio de maturação sexual a fim de 

obter estimativas mais confiáveis (GONZÁLEZ-GURRIÁRAN, 1985; HINES, 1982). 

Em machos de A. strinatii, a maturidade morfométrica calculada com base nas 

medidas dos quelípodes pode ser considerada a mais coerente dentre as 

alternativas expostas no presente trabalho, uma vez que apresenta valores 

mais semelhantes entre si. Nas fêmeas, os valores de maturação calculados a 

partir das larguras do quelípode maior e do peso são os mais coerentes, pois 

estão muito próximos entre si e apresentam valores intermediários entre o 

maior (17,76mm) e menor (15,50mm) valor calculado (Tab. V). 

Em ambos os sexos de A. uruguayana a maturidade morfométrica 

ocorre antes da maturação gonadal estimada tanto através de análises 

histológicas como macroscópicas (VIAU et al., 2006). De maneira semelhante, 

a maturidade morfométrica em A. strinatii ocorre antes da maturação 

funcional (L50%), conforme mostrado na tabela V. Tal fato permite que o 

animal já esteja preparado para a reprodução antes do desenvolvimento das 

gônadas (VIAU et al., 2006). 

O tamanho da menor fêmea ovígera de A. strinatii foi igual a 15,63mm 

(Cap. 1), valor este próximo aos calculados a partir das larguras do quelípode 

maior (16,18mm) e do abdome (15,50mm). Contudo, o tamanho da menor 
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fêmea ovígera deve ser usado com cautela, uma vez que se observou apenas 

6,67% (n = 2) das fêmeas ovígeras na população com comprimento de 

carapaça inferior a 16,21mm (Tab. I do Cap.1). Além disso, uma pequena 

porcentagem da população de fêmeas adultas (16,67%; n = 5) apresentava-

se ovígera com tamanho inferior àquele correspondente à maturidade 

funcional (L50% = 17,76mm), conforme mostrado na tabela I do capítulo1 

desta tese. 

Comparando-se os sexos de A. strinatii, as fêmeas atingem a 

maturidade, tanto morfométrica como funcional, com tamanhos menores que 

os machos (Tab. V). O mesmo foi encontrado em A. uruguayana por VIAU et 

al., (2006), podendo ser uma estratégia necessária para uma cópula bem 

sucedida, uma vez que machos maiores que fêmeas tem mais chance de 

sucesso ao agarrar e dominar a fêmea durante a cópula (LÓPEZ GRECO & 

RODRIGUÉZ, 1998; VIAU et. al., 2006). 

 Todos os valores calculados para o tamanho das maturidades 

morfológica e funcional em fêmeas de A. strinatii (Tab. V) são superiores 

àqueles valores encontrados para as outras espécies, tais como A. laevis laevis 

cuja maturidade sexual foi alcançada com 12,50mm de comprimento de 

cefalotórax, incluindo o rostro (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961); A. platensis cuja 

maturação se dá entre 14,40 e 15,60 mm de CCR (BUENO et al., 2000); e A. 

longirostri que matura quando atinge 10,70 mm de CCR (COLPO et al., 2005). 

COLPO et al. (2005) também usaram a relação CC x Ab para estimar o 

tamanho de maturação das fêmeas de A. longirostri, tendo encontrado três 

grupos distintos de pontos identificados como jovens sem sexo definido, 

jovens e adultos. Por outro lado, VIAU et al., (2006) detectaram apenas dois 

grupos de pontos durante o estudo da relação entre o comprimento da 
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carapaça e a largura do abdome em fêmeas de A. uruguayana. O tamanho da 

maturação morfométrica calculado por COLPO et al. (2005) e VIAU et al., 

(2006) para A. longirostri (CCR = 10,70mm) e A. uruguayana (CCR = 

15,50mm), respectivamente, foram inferiores àquele calculado para as fêmeas 

de A. strinatii (CCR = 18,26mm) na relação CC x Ab. 

Da mesma forma, a média para a maturidade morfométrica dos machos 

de A. strinatii (Tab. V), calculada com base nas medidas do par de quelípodes, 

é superior ao valor de 13,7mm (incluindo o rostro) encontrado para machos 

de A. longirostri através do estudo do crescimento relativo dos quelípodes 

(COLPO et al., 2005). Igualmente, o valor da maturidade morfométrica em A. 

uruguayana (CCR = 15,40mm), calculado através da análise do padrão de 

crescimento do comprimento do quelípode esquerdo, também é inferior ao 

valor apresentado no presente trabalho. Portanto, pode concluir que o 

tamanho de maturação não é diretamente proporcional ao tamanho da espécie 

uma vez que o comprimento de carapaça, incluindo o rostro, do maior 

exemplar de Aegla strinatii (32,66mm) é inferior ao maior exemplar capturado 

de A. uruguayana (34,70mm), medido por VIAU et al., (2006). 

Segundo HARTNOLL (1978) o tamanho de maturação depende de fatores 

exógenos, tais como temperatura e/ou disponibilidade de alimento, não sendo 

um caráter fixo, podendo variar até mesmo em populações de uma mesma 

espécie.  
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Tabela I: Resultados dos testes de significância (ANOVA) das regressões lineares dos valores 
logaritmizados das variáveis estudadas no presente trabalho. (CQMaior): 
comprimento do própodo do quelípode maior; (LQMaior): largura do própodo do 
quelípode maior; (CQmenor): comprimento do própodo do quelípode menor; 
(LQmenor): largura do própodo do quelípode menor; (Ab): largura do abdome; 
(Peso): peso úmido dos espécimes; (M): Machos; (F): Fêmeas; (n): número de 
indivíduos por grupo testado. 

 
Variável Sexo Grupo n Equação F p 

M Jovens 93 y=1,2241x-1,0731 1798,093 9,97672.10-62 
M Adultos 1 140 y=1,4166x-1,5777 1993,434587 6,58905.10-84 
M Adultos 2 111 y=1,4487x-1,5206 1718,446539 1,46065.10-68  
F Jovens 119 y=1,229x-1,0998 2461,733007 1,98805.10-80 

CQMaior 

F Adultas 278 y=1,1889x-0,9839 4605,647552 3,2879.10-174 
       

M Jovens 91 y=1,4424x-2,0435 2292,237669 2,59564.10-65 
M Adultos 1 132 y=1,5568x-2,3749 2415,825527 7,63474.10-86 
M Adultos 2 114 y=1,5892x-2,3079 1502,068875 1,00988.10-66 
F Jovens 281 y=1,3759x-1,8939 4109,786149 5,593.10-169  

LQMaior 

F Adultas 115 y=1,2941x-1,674 2295,459654 6,53652.10-77 
       

M Jovens 89 y=1,1626x-1,0366 1907,738595 5,81354.10-61 
M Adultos 1 146 y=1,3499x-1,5654 1981,762465 4,5505.10-86 
M Adultos 2 98 y=1,3968x-1,5922 2317,198755 5,04494.10-69 
F Jovens 118 y=1,1243x-0,9627 2057,440176 1,16005.10-75 

CQmenor 

F Adultas 273 y=1,1122x-0,9382 4357,934694 4,9285.10-169 
       

M Jovens 82 y=1,4112x-2,124 1863,686367 3,43945.10-57 
M Adultos 1 120 y=1,6767x-2,8968 1402,513939 2,43176.10-67 
M Adultas 2 95 y=1,7782x-3,0309 1838,751473 4,62102.10-63 
F Jovens 267 y = 1,28x - 1,82 3529,434024 3,5368.10-155 

LQmenor 

F Adultas 116 y=1,3377x-1,9723 2092,04613 3,47855.10-75 
       

M Jovens 20 y=0,9586x-0,4364 412,7238739 7,34961.10-14 
M Adultos 90 y=0,9019x-0,2417 611,0988271 2,26218.10-41 
F Jovens 12 y=0,8773x-0,1683 69,85988595 8,00663.10-6 

Ab 

F Adultas 97 y=1,0137x-0,372 794,8940289 6,08441.10-48 
       

M Jovens 90 y=3,1716x-7,8636 3047,567526 4,50644.10-70 
M Adultos 248 y=3,2396x-8,0112 4432,306407 2,4087.10-159 
F Jovens 101 y=3,2225x-7,9055 3829,058788 6,03378.10-81 

Peso 

F Adultas 284 y=2,8397x-6,7606 5705,750918 3,7824.10-189 
 
 
Tabela II: Resultados de testes estatísticos (Wilcoxon) para verificação de 

heteroquelia em machos e fêmeas de Aegla strinatii coletada no rio das 
Ostras, Parque Estadual de Jacupiranga, estado de São Paulo. 

Variável Sexo Grupo n W p 

Adultos 1 117 6903 6,1465.10-21 

Macho 
Adultos 2 88 3916 3,7304.10-16 Comprimento 

do quelípode 
Fêmea Adultas 260 3,393E04 2,1311.10-44 

      
Adultos 1 100 5050 3,893.10-18 

Macho Adultos 2 86 3741 7,9733.10-16 
Largura do 
quelípodes 

Fêmea Adultas 258 3,341E04 4,5303.10-14 
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Tabela III: Resultados das comparações (teste t de Student) entre os grupos de pontos 
estabelecidos através do teste de K-means clustering aliado à análise 
discriminante nas relações biométricas estudadas no presente trabalho.  

 
    Teste t de Student 

Sexo Estrutura 
Variável 

dependente 
Grupos de pontos Inclinação Elevação 

Jovens X Adultos1 
t = -4,4268 ; v = 229 
p << 0,001; rejeita H0 

— 
Comprimento 
do própodo 

Adultos1 X Adultos2 
t = 0,6652 ; v = 247 
p > 0,50; aceita H0 

t = 29,2806 ; v = 248 
p << 0,001; rejeita H0 

Jovens X Adultos1 
t = 2,5418 ; v = 219 

0,02 < p < 0,01; rejeita H0 
— 

Quelípode 
maior 

 Largura do 
própodo 

Adultos1 X Adultos2 t = 0,6337 ; v = 242 
p > 0,50; aceita H0 

t = 30,5317 ; v= 243 
p << 0,001; rejeita H0 

Jovens X Adultos1 
t = 4,6243 ; v = 231 

p << 0,001; rejeita H0 
— 

Comprimento 
do própodo 

Adultos1 X Adultos2 t = 1,0553 ; v = 240 
0,50 < p < 0,20; aceita H0 

t = 23,671 ; v = 241 
p << 0,001;  rejeita H0 

Jovens X Adultos1 
t = 97,3 ; v = 198 

p << 0,001; rejeita H0 
— 

Quelípode 
menor 

Largura do 
própodo 

Adultos1 X Adultos2 
t = 1,6342 ; v = 211 

0,20 < p < 0,10; aceita H0 
t = 25,9274 ; v = 212 
p << 0,001; rejeita H0 

Abdome 
Largura entre 
o 3º e 4º 
somitos 

Jovens X Adultos 
t = 1,0718 ; 106 

0,50 < p < 0,20; aceita H0 

t = 2,1343 ; v = 107 
0,05 < p < 0,02; 

rejeita H0 

Macho 

 Peso (g) Jovens X Adultos 
t = 0,9486 ; v = 334 

0,50 < p < 0,20; aceita H0 

t = 2,3508 ; v = 335 
0,02 < p < 0,01; 

rejeita H0 
      

Comprimento 
do própodo 

Jovens X Adultos t = 1,4210 ; v = 393 
0,20 < p < 0,10; aceita H0 

t = 0,6369 ; v= 394 
p > 0,50; aceita H0 Quelípode 

maior Largura do 
própodo 

Jovens X Adultos 
t = 2,5029 ; v = 392 

0,02 < p < 0,01; rejeita H0 
— 

Comprimento 
do própodo Jovens X Adultos 

t = 0,4387 ; v = 387 
p > 0,50; aceita H0 

t = 1,2203 ; v = 388 
0,50 < p < 0,20; 

aceita H0 Quelípode 
menor 

Largura do 
própodo Jovens X Adultos 

t = 1,6895 ; v = 379 
0,10 < p < 0,05; aceita H0 

t = 0,7715 ; v = 380 
p > 0,50; aceita H0 

Abdome 
Largura entre 
o 3º e 4º 
somitos 

Jovens X Adultos 
t = 3,0291 ; v = 105 

0,002< p <0,001; rejeita H0 
— 

Fêmea 

 
Peso (g) Jovens X Adultos 

t = 6,3082 ; v = 381 
p << 0,001; rejeita H0 

— 
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Tabela IV: Resultados dos testes estatísticos (t de Student) aplicados para a verificação do 
padrão de crescimento dos espécimes de Aegla strinatii divididos em grupos 
através do teste de K-means clustering aliado à analise discriminante. (CC x 
CQMaior): relação entre o comprimento da carapaça e o comprimento do própodo 
do quelípode maior; (CC x LQMaior): relação entre o comprimento da carapaça e o 
largura do própodo do quelípode maior; (CC x CQmenor): relação entre o 
comprimento da carapaça e o comprimento do própodo do quelípode menor; (CC x 
LQmenor): relação entre o comprimento da carapaça e o largura do própodo do 
quelípode menor; (CC x Ab): relação entre o comprimento da carapaça e a largura 
do abdome; (CC x Peso): relação entre o comprimento da carapaça e o peso 
úmido dos espécimes; (CC x CCR) relação entre o comprimento da carapaça 
medido com e sem o rostro. 

 
Sexo Relação Grupo de 

pontos 
b Teste t p Tipo de 

crescimento 
jovens 1,2241 7,764 p << 0,001 Alométrico positivo 

Adultos 1 1,4166 13,13102 p << 0,001 Alométrico positivo CC x CQMaior 
Adultos 2 1,4487 12,83857 p << 0,001 Alométrico positivo 
Jovens 1,4424 14,68401 p << 0,001 Alométrico positivo 

Adultos 1 1,5568 17,57961 p << 0,001 Alométrico positivo CC x LQMaior 
Adultos 2 1,5892 14,36936 p << 0,001 Alométrico positivo 
Jovens 1,1626 6,1087 p << 0,001 Alométrico positivo 

Adultos 1 1,3499 11,54022 p << 0,001 Alométrico positivo CC x CQmenor 
Adultos 2 1,3968 13,6741 p << 0,001 Alométrico positivo 
Jovens 1,4112 12,57926 p << 0,001 Alométrico positivo 

Adultos 1 1,6767 15,11503 p << 0,001 Alométrico positivo CC x LQmenor 
Adultos 2 1,7782 18,7656 p << 0,001 Alométrico positivo 

Jovens 0,9586 0,87784 0,5 < p < 0,2 Isométrico 
CC x Ab 

Adultos 0,9019 2,68999 0,01<p<0,005 
Alométrico 
negativo 

Jovens 3,1716 2,987261 0,005<p<0,002 Alométrico positivo CC x Peso 
Adultos 3,2396 4,924829 P<<0,001 Alométrico positivo 

Macho 

CC x CCR Grupo único 1,0306 0,263358 P >> 0,50 Isométrico 

       
       

CC x CQMaior Grupo único  1,2162 27,97183 p << 0,001 Alométrico positivo 
Jovens 1,3759 13,08819 p << 0,001 Alométrico positivo CC x LQMaior 
Adultos 1,2941 14,57107 p << 0,001 Alométrico positivo 

CC x CQmenor Grupo único 1,1042 13,74972 p << 0,001 Alométrico positivo 
CC x LQmenor Grupo único 1,2978 31,72425 p << 0,001 Alométrico positivo 

Jovens 0,8773 1,16878 0,50 < p < 0,20 Isométrico 

CC x Ab 
Adultos 1,0137 0,382205 p >> 0,50 Isométrico 

Jovens 3,2225 4,273114 p << 0,001 Alométrico positivo 
CC x Peso 

Adultos 2,8397 4,26295 p << 0,001 Alométrico 
negativo 

Fêmea 

CC x CCR Grupo único 1,011 1,58055 0,20<p<0,10 Isométrico 
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Tabela V: Tamanhos médios de maturação resultantes das análises logísticas das 
variáveis estudadas no presente trabalho. (CC x CQMaior): relação entre o 
comprimento da carapaça e o comprimento do própodo do quelípode 
maior; (CC x LQMaior): relação entre o comprimento da carapaça e o 
largura do própodo do quelípode maior; (CC x CQmenor): relação entre o 
comprimento da carapaça e o comprimento do própodo do quelípode 
menor; (CC x LQmenor): relação entre o comprimento da carapaça e o 
largura do própodo do quelípode menor; (CC x Ab): relação entre o 
comprimento da carapaça e a largura do abdome; (CC x Peso): relação 
entre o comprimento da carapaça e o peso úmido dos espécimes; (L50%): 
resultado da estimativa de maturação utilizando a curva logística baseada 
na proporção de fêmeas ovígeras na população de adultas; valores entre 
parênteses representam o comprimento da carapaça incluindo o rostro. 

 
 Tamanho da Primeira Maturação (CC) 

Macho Fêmea 
Relação 

Valor do L50% (mm) Valor do L50% (mm) 

CC x CQMaior 16,93 (CCR = 19,94) — 

CC x LQMaior 16,94 (CCR = 19,95) 16,18 (CCR = 19,06) 

CC x CQmenor 16,83 (CCR = 19,82) — 

CC x LQmenor 16,91 (CCR = 19,91) — 

CC x Ab 19,04 (CCR = 22,42) 15,50 (CCR = 18,26) 

CC x Peso 17,31 (CCR = 20,39) 16,21 (CCR = 19,10) 

L50% (Capítulo 1) — 17,76 (CCR = 20,91) 

Menor fêmea ovígera (Capítulo 1) — 15,63 (CCR = 18,41) 

Média de maturação dos quelípodes 16,90 (CCR = 19,90) 16,18 (CCR = 19,06) 

 
 
Tabela VI: Resultados dos testes estatísticos (t de Student) para a verificação de 

dimorfismo sexual em Aegla strinatii baseado nas relações biométricas 
estudadas no presente trabalho. (CC x CQMaior): relação entre o 
comprimento da carapaça e o comprimento do própodo do quelípode 
maior; (CC x LQMaior): relação entre o comprimento da carapaça e o 
largura do própodo do quelípode maior; (CC x CQmenor): relação entre o 
comprimento da carapaça e o comprimento do própodo do quelípode 
menor; (CC x LQmenor): relação entre o comprimento da carapaça e o 
largura do própodo do quelípode menor; (CC x Ab): relação entre o 
comprimento da carapaça e a largura do abdome; (CC x Peso): relação 
entre o comprimento da carapaça e o peso úmido dos espécimes; 

 
   Teste t de Student  

Relação 
n 

(machos) 
n 

(fêmeas) 
Inclinação p 

Dimorfismo 
sexual 

CC x CQMaior 140 278 6,7368 p << 0,001 Sim 
CC x LQMaior 132 281 6,8885 p << 0,001 Sim 
CC x CQmenor 146 273 7,3227 p << 0,001 Sim 
CC x LQmenor 120 267 8,7531 p << 0,001 Sim 

CC x Ab 90 97 2,1526 0,05<p<0,02 Sim 
CC x Peso 248 284 6,5729 p << 0,001 Sim 
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Figura 1: Aegla strinatii. (A) Macho; (B) Fêmea. (escala 1 cm)  
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Figura 2: Rio das Ostras (24°S38'16.2"; 48°W24'05.2"), Parque Estadual de 
Jacupiranga, sul do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa de localização do Parque Estadual de Jacupiranga (área em 
verde) e do Núcleo Caverna do Diabo (ponto preto). 
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Figura 4: Machos - Relações entre as medidas dos quelípodes e o comprimento da 
carapaça; (A) comprimento da quela maior vs. comprimento da carapaça; 
(B) largura da quela maior vs. comprimento da carapaça; (C) comprimento 
da quela menor vs. comprimento da carapaça; (D) largura da quela menor 
vs. comprimento da carapaça. 
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Figura 5: Fêmeas - Relações entre as medidas dos quelípodes e o comprimento da 
carapaça; (A) comprimento da quela maior vs. comprimento da carapaça; (B) largura 
da quela maior vs. comprimento da carapaça; (C) comprimento da quela menor vs. 
comprimento da carapaça; (D) largura da quela menor vs. comprimento da carapaça. 
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Figura 6: Machos - Relações entre as medidas dos quelípodes e o comprimento da 

carapaça com as retas de regressão e respectivas equações; (A) 
comprimento da quela maior vs. comprimento da carapaça; (B) largura da 
quela maior vs. comprimento da carapaça; (C) comprimento da quela 
menor vs. comprimento da carapaça; (D) largura da quela menor vs. 
comprimento da carapaça; (Ln) logaritmo neperiano. 
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Figura 7: Fêmeas - Relações entre as medidas dos quelípodes e o comprimento da 

carapaça com as retas de regressão e respectivas equações; (A) 
comprimento da quela maior vs. comprimento da carapaça; (B) largura da 
quela maior vs. comprimento da carapaça; (C) comprimento da quela 
menor vs. comprimento da carapaça; (D) largura da quela menor vs. 
comprimento da carapaça; (Ln) logaritmo neperiano. 
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Figura 8: Distribuição bimensal da relação CC x LQmenor de machos de Aegla 

strinatii, coletados no rio das Ostras, P.E. Jacupiranga, entre setembro de 
2003 e setembro de 2005. (A linha divisória do gráfico serve apenas de 
referência e não representa nenhuma reta definida por uma regressão 
linear) 

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e

n
o

r

set-out/03

set-out/04

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e

n
o

r

mar-abr/04

mar-abr/05

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e

n
o

r

nov-dez/03

nov-dez/04

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e

n
o

r
mai-jun/04

mai-jun/05

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e
n

o
r

jan-fev/04

jan-fev/05

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4

LnCC

L
n

L
Q

m
e

n
o

r

jul-ago/04

jul-set/05



 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Relações entre o comprimento da carapaça e o peso de machos e 
fêmeas de Aegla strinatii, com as linhas de tendência e respectivas equações. 
(A) machos; (B) fêmeas; (Ln) logaritmo neperiano. 
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Figura 10: Relações entre o comprimento de carapaça e a largura do abdome 

de machos e fêmeas de Aegla strinatii, com as linhas de tendência 
e respectivas equações. (A) machos; (B) fêmeas; (Ln) logaritmo 
neperiano. 
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Figura 11: Machos: Curvas baseadas em análise logística das variáveis estudadas no 
presente trabalho, indicando os tamanhos médios de maturação. (A): 
comprimento do própodo do quelípode maior; (B): largura do própodo do 
quelípode maior; (C): comprimento do própodo do quelípode menor; (D): 
largura do própodo do quelípode menor; (E) Peso úmido dos espécimes de 
Aegla strinatii; (F): largura do abdome. 
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Figura 13: Fêmeas: Curvas baseadas em análise logística das variáveis estudadas no presente 
trabalho, indicando os tamanhos médios de maturação. (A): comprimento do 
própodo do quelípode maior; (B) Peso úmido dos espécimes de Aegla strinatii; (C): 
largura do abdome. 
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CAPÍTULO 3 
Crescimento de Aegla strinatii Türkay, 1972 (Crustacea, Decapoda, 

Aeglidae) 

 

 

ABSTRACT 

Growth of Aegla strinatii Türkay, 1972 (Decapoda, Anomura, 
Aeglidae) 
 

The growth of Aegla strinatii from Ostras river (24°S38’16.2”; 

48°W24’05.2”), Jacupiranga State Park, São Paulo State, Brazil was studied. 

Specimens were collected monthly from September/2003 to September/2005 

using sieve and traps. Carapace length (CC) was measured with a caliper and 

the proportion of ovigerous females was recorded in each sample. Frequency 

distributions of CC classes were constructed bimonthly for males and females, 

separately for the data obtained with the two sampling methods. Cohorts were 

recognized using the method of Bhattacharya and the software FISAT II 

(version 1.2.2). The von Bertalanffy growth function was adjusted on modal 

CC vs. time plots with the aid of CAJUS software. Estimation of maturation age 

was based on the maturation size obtained by relative growth analysis (males) 

(Cap. 2) and on the size which 50% of all females are considered to be mature 

(Cap. 1). Longevity was based on the CC below which 95% of the sampled 

individuals were represented. Males and females presented similar growth 

patterns (L∞ = 27.51, K = 0.73 for males; L∞ = 26.96, K = 0.73 for females). 

Males and females attained maturation size in 16.5 and 16.8 months 

respectively. Longevity was estimated as 33.52 months for males and 34,04 

for females. 

Key-words: Aegla, growth, Bertalanfy, weight, Jacupiranga. 
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RESUMO 

 Neste capítulo são apresentados resultados sobre o crescimento em 

comprimento da única população conhecida de Aegla strinatii, encontrada no 

rio das Ostras (24°S38’16.2”; 48°W24’05.2”), Parque Estadual de 

Jacupiranga, Sul do estado de São Paulo. Os exemplares foram coletados 

mensalmente, de setembro/2003 a setembro/2005, utilizando-se peneiras e 

armadilhas. O comprimento da carapaça (CC) foi medido com o auxílio de um 

paquímetro digital e a proporção de fêmeas ovígeras foi registrada em cada 

uma das amostras. A distribuição de CC por classe de tamanho de machos e 

fêmeas foi construída bimensalmente, separadamente para os animais 

capturados com peneira e armadilha. As coortes foram reconhecidas através 

do método de Bhattacharia, utilizando-se o programa de computador FISAT II 

(versão 1.2.2) e a curva de crescimento foi ajustada segundo o modelo de von 

Bertalanffy, com o auxílio do programa de computador CAJUS. A idade da 

primeira maturação dos machos foi baseada no tamanho de maturação obtido 

através de análises do crescimento relativo (Cap. 2), enquanto que para as 

fêmeas utilizou-se o tamanho no qual 50% das fêmeas estavam maduras 

(Cap. 1). A longevidade de A. strinatii foi calculada com base no valor de CC 

abaixo do qual 95% da população amostrada está representada. Machos e 

fêmeas apresentaram taxas de crescimento semelhantes (L∞ = 27.51, K = 

0.73 para machos; L∞ = 26.96, K = 0.73 para fêmeas). A idade da primeira 

maturação foi estimada em 16,5 meses para machos e 16,8 para fêmeas e a 

longevidade estimada em 33,52 e 34,04 meses em machos e fêmeas, 

respectivamente. 

Palavras-chave: Aegla, crescimento, Bertalanfy, peso, Jacupiranga. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento de um organismo pode ser definido pelo aumento 

mensurável de sua massa corpórea, seja em comprimento ou peso, resultante 

da assimilação de nutrientes obtidos do meio-ambiente (BERTALANFFY, 1938). A 

metodologia aplicada ao estudo do crescimento em peso ou comprimento 

depende do grupo de animal estudado (PINHEIRO & TADEI, 2005) e geralmente 

é apresentado na forma de curvas ou modelos que o descrevam de maneira 

geral. No caso dos crustáceos, tal estimativa pode ser obtida através do 

cultivo de espécimes ou pelo acompanhamento das coortes etárias ao longo 

do tempo, seja pelo deslocamento das modas ou das médias (FONTELES-FILHO, 

1987; NORO & BUCKUP, 2003). 

A família Aeglidae Dana, 1852 tem sido tradicionalmente inserida na 

Superfamília Galatheoidea Samoule, 1819 (BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994). 

Recentemente, têm havido um extenso debate acerca da posição filogenética 

da Família Aeglidae e sua relação de parentesco com as demais famílias de 

Galatheoidea, bem como com relação às afinidades entre as espécies de Aegla 

(MARTIN & ABELE, 1986; D’AMATO & CORACH, 1997; PÉREZ-LOSADA et al., 2002ab; 

TUDGE & SCHELTINGA, 2002; PÉREZ-LOSADA et al., 2004). Ao apresentar uma 

nova proposta de reorganização taxonômica dos Anomura, MCLAUGHLIN et al. 

(2007) retirou a família Aeglidae da superfamília Galatheoidea e a inclui em 

uma superfamília própria, Aegloidea. 

 A família Aeglidae é constituída por dois gêneros fósseis, Haumuriaegla 

e Protoaegla, descritos, respectivamente por FELDMANN (1984) E FELDMANN et 

al., (1988), e um gênero vivente Aegla Leach, 1820, endêmico da América do 

Sul, com 61 espécies descritas. A distribuição geográfica de Aegla é limitada 

ao norte pelo município de Claraval, no estado de Minas Gerais e ao sul pela 
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ilha de Madre de Dios, no Chile (SCHMITT 1942; JARA, 1977; BOND-BUCHUP & 

BUCKUP, 1994; BUENO et al., 2007). 

Aegla vive em ambientes de água doce, habitando o fundo de rios e 

lagos, escondendo-se embaixo de pedras e folhiço acumulado ou enterrando-

se na areia (BURNS, 1972). Os eglídeos são onívoros e constituem uma 

importante fonte de alimento para muitos animais, tais como pássaros, peixes 

e anfíbios (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961; BUENO & BOND-BUCKUP, 2004). 

A maioria da informação disponível sobre Aegla diz respeito à 

sistemática e distribuição geográfica (SCHMITT, 1942; RINGUELET, 1948, 1949; 

BAHAMONDE & LÓPEZ, 1963; JARA, 1977, 1982; BISBAL, 1987; BOND-BUCKUP & 

BUCKUP, 1994; MORRONE, 1996) e, mais recentemente, filogenética (D’AMATO & 

CORACH, 1997; PÉREZ-LOSADA et al., 2002a,b; PÉREZ-LOSADA et al., 2004; 

MCLAUGHLIN, et al., 2007).  

A biologia e ecologia de Aegla têm sido pouco estudadas quando 

comparada a outros grupos de Decapoda. RIGUELME & VARGAS (1959) e 

BAHAMONDE & LOPÉZ (1961) estudaram alguns aspectos da biologia de uma 

população de Aegla laevis laevis (Latreille,1818) do Chile e, mais 

recentemente, LÓPEZ-GRECO, et al. (2004) pesquisaram a eclosão dos jovens e 

o cuidado parental em Aegla uruguayana, Schmitt, 1942, na Argentina. 

No Brasil, estudos com Aegla paulensis (Schmitt, 1942), A. perobae 

Hebling & Rodrigues, 1977, Aegla platensis Schmitt, 1942, Aegla castro 

Schmitt, 1942, Aegla leptodactyla Buckup & Rossi, 1977, Aegla violacea Bond-

Buckup & Buckup, 1994, Aegla jarai Bond-Buckup & Buckup, 1994, Aegla 

longirostri Bond-Buckup & Buckup, 1994, Aegla prado Schmitt, 1942 e Aegla 

franca Schmitt, 1942 têm sido conduzidos, focando a dinâmica da população e 

biologia reprodutiva (LÓPEZ, 1965; RODRIGUES & HEBLING, 1978; BUENO & BOND-
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BUCKUP, 2000; SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001a,b; FRANSOZO et al., 2003), 

padrões de crescimento (BUENO, et al., 2000; NORO & BUCKUP, 2003; SILVA-

CASTIGLIONI et al., 2006; BOOS JR. et al., 2006), dieta (MAGNI & PY-DANIEL, 

1989; BUENO & BOND-BUCKUP, 2004) e descrição do primeiro estágio juvenil 

(BUENO & BOND-BUCKUP, 1996; BOND-BUCKUP et al., 1996; BOND-BUCKUP et al., 

1999; FRANCISCO et al., 2007). 

 O presente estudo tem por objetivo determinar o padrão de crescimento 

de Aegla strinatii Türkay, 1972, espécie endêmica que ocorre somente na 

região Sul do estado de São Paulo. O conhecimento do crescimento e ciclo de 

vida desta espécie fornece informações sobre o tamanho máximo atingido 

pelos animais, bem como sua idade no momento em que este tamanho é 

atingido e a taxa de crescimento, constituindo importantes ferramentas para a 

elaboração de programas de manejo e conservação da espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os espécimes foram coletados no rio das Ostras (24°S38’16.2”; 

48°W24’05.2”), no Parque Estadual de Jacupiranga, no sul do estado de São 

Paulo, Brasil. Este parque é considerado a segunda maior Unidade de 

Conservação do estado, com 150.000 hectares. Sua hidrografia é bastante 

diversificada devido a sua grande extensão, variando de rios de cabeceira, 

com água cristalina e leito rochoso, até rios de planície, com grandes volumes 

de água (CLAUSET, 1999) 

 As amostras foram realizadas mensalmente, de setembro de 2003 a 

setembro de 2005. Uma peneira (50 cm de diâmetro; malha 0,5 mm) foi 

usada para capturar os indivíduos de menor porte escondidos sob pedras ou 

folhiço acumulado no leito do rio. Além disso, armadilhas eram colocadas 

durante a noite no leito do rio com o objetivo de capturar os indivíduos 
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escondidos em locais inacessíveis à exploração manual. As armadilhas foram 

iscadas com ração comercial peletizada para animais domésticos contendo 

farinha de carne ou farinha de peixe na sua composição. 

 O comprimento da carapaça (CC) foi medido com o auxílio de um 

paquímetro digital (precisão: 0,01 mm), da margem pós-orbital até a margem 

posterior dorsal. Devido ao fato de autores como BAHAMONDE & LÓPEZ, (1961), 

LÓPEZ, (1965), RODRIGUES & HEBLING, (1978) e SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 

(2001a,b) terem realizado as medidas de comprimento de carapaça com a 

inclusão do rostro, a comparação entre os resultados desses autores e os 

obtidos no presente trabalho foi realizada utilizando-se a equação y = 1,0221x 

+ 0.941 derivada da relação entre o comprimento da carapaça de A. strinatii 

medido com e sem o rostro, apresentado no capítulo 2 desta Tese. 

A determinação do sexo foi baseada na posição dos poros genitais 

(quinto par de pereópodes no macho e terceiro nas fêmeas) e na presença 

(fêmeas) ou ausência (machos) de pleópodes. 

A pesagem dos animais frescos foi realizada após a retirada do excesso 

de água dos mesmos, a fim de evitar que a água aderida ao corpo causasse 

interferências na medida final do peso, o qual foi obtido através do uso de 

uma balança analítica de precisão MARTE, modelo AS5500C (escala: 0,01g). 

Com o intuito de causar o menor impacto possível na população, após a 

tomada de todos os dados morfométricos os animais foram devolvidos ao 

riacho. 

Distribuições de freqüência das classes de CC foram construídas 

bimensalmente para machos e fêmeas, separando-se os dados obtidos em 

peneira e armadilha. As coortes foram reconhecidas através do método de 

Bhattacharia, utilizando-se o programa de computador FISAT II (versão 
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1.2.2), o que permitiu a posterior construção de gráficos do deslocamento 

modal de machos e fêmeas. 

A função de crescimento de von Bertalanfy foi ajustada na relação CC 

vs. tempo, utilizando-se o programa de computador CAJUS (versão 94.3). O 

ponto de origem da curva de crescimento (t0) foi estimado com base na 

medida de CC de animais recém nascidos obtidos a partir de fêmeas ovígeras 

coletadas na natureza e mantidas sob observação em aquários de vidro até a 

eclosão da prole. 

A estimativa da idade de maturação de ambos os sexos baseou-se em 

uma média obtida a partir dos tamanhos de maturação calculados através de 

análises de crescimento relativo (Cap. 2) e, no caso das fêmeas, também no 

tamanho médio no qual 50% das fêmeas foram consideradas maduras (L50%) 

(Cap. 1). O tamanho (CCmax) e longevidade (tmax) máximos de cada sexo 

foram determinados, respectivamente, com base no valor do comprimento de 

carapaça abaixo do qual 95% da população amostrada está representada e 

através da fórmula inversa de Bertalanfy, tmax = t0 – (1/k) ln [1 – 

(CCmax/CC∞)] (PINHEIRO & TADDEI, 2005). 

A curva de crescimento em peso foi determinada elevando-se a curva 

de crescimento em comprimento à constante de crescimento alométrico (b), 

extraído das funções potência calculadas para cada um dos sexos para a 

relação entre o comprimento da carapaça e o peso. O valor do peso assintótico 

(P∞) de machos e fêmeas foi calculado colocando-se o valor de CC∞ nestas 

mesmas funções matemáticas (SANTOS, 1978; PINHEIRO & TADDEI, 2005).  
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RESULTADOS 

Para o estudo do crescimento em comprimento foram analisados 360 

indivíduos (141 machos e 219 fêmeas) amostrados com peneira e outros 507 

indivíduos (260 machos e 247 fêmeas) amostrados com armadilhas. O 

comprimento da carapaça dos machos coletados com peneira e armadilha 

variou, respectivamente, de 7,26 a 25,34 mm e 7,44 a 27,76 mm. O 

comprimento da carapaça de fêmeas capturadas com peneira variou de 5,49 a 

26,43 mm, enquanto aquelas amostradas em armadilhas variaram de 11,18 a 

26,93 mm. Apenas os machos e fêmeas coletados com armadilhas diferiram 

em tamanho (Mann-Whitney, p << 0,01). Durante as amostragens foi possível 

observar que as fêmeas incubaram os ovos durante o período de maio a 

setembro e houve apenas um período de recrutamento a cada ano. 

 As distribuições de freqüências absolutas do comprimento da carapaça a 

cada dois meses estão disponíveis nas figuras 1 e 2, para machos e fêmeas, 

respectivamente. 

 O deslocamento das modas obtidas a partir das distribuições de 

freqüência absolutas do comprimento da carapaça estão disponíveis nas 

figuras 3 e 4 para machos e fêmeas, respectivamente.  

 As curvas de crescimento em comprimento de machos e fêmeas de A. 

strinatii, obtidas utilizando-se o modelo matemático de Bertalanfy (1938) 

podem ser descritas pelas seguintes equações: 

  Lt = 29,18[1 - e-0,67(t + 0,93)] (macho) 

  Lt = 27,98[1 - e-0,66(t + 0,69)] (fêmeas) 

A estimativa do comprimento médio máximo (L∞) do cefalotórax foi igual 

a 29,18 mm e 27,98 mm, para machos e fêmeas respectivamente e a 

constante de crescimento (em anos) foi igual a 0,67 (machos) e 0,66 
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(fêmeas). Os valores dos tamanhos máximos (CCmax) de machos e fêmeas 

foram estimados em 24,50 mm e 23,50 mm, respectivamente. Portanto, a 

longevidade máxima calculada foi igual a 33,52 meses (2,79 anos) no caso de 

machos e 34,04 meses (2,84 anos) no caso das fêmeas. 

O tamanho médio em que os machos atingiram a maturidade foi 

calculado em 16,98 mm; nas fêmeas, este valor foi igual a 16,46 mm (Cap. 

2). Portanto, machos e fêmeas atingiram a maturação em 16,5 meses (1,37 

anos) e 16,8 meses (1,4 anos), respectivamente. 

Para o estudo do crescimento em peso foram analisados 315 indivíduos 

(121 machos e 194 fêmeas) amostrados com peneira e outros 499 indivíduos 

(257 machos e 242 fêmeas) amostrados com armadilhas. O peso dos machos 

coletados com peneira e armadilha variou, respectivamente, de 0,25 a 10,60 g 

e 0,22 a 16,20 g. O peso de fêmeas capturadas com peneira variou de 0,11 a 

12,51 g, enquanto aquelas amostradas em armadilhas variaram de 0,93 a 

12,63 g. 

O valor do peso assintótico (P∞) de machos e fêmeas foi igual a 18,79 g 

e 18,00 g, respectivamente. Dessa forma, as curvas de crescimento em peso 

(Figs. 7 e 8) foram expressas pelas equações: 

 Pt = 18,79 [1-e-0,67(t+0,93)]3,269 (machos) 

 Pt = 18,00 [1-e-0,66(t+0,69)]3,1474 (fêmeas) 

Introduzindo-se os valores da longevidade máxima, obtidos neste 

estudo, na equação que define o crescimento em peso, calculou-se a massa 

corporal máxima de machos (14,17 g) e fêmeas (13,03 g) de A. strinatii. Da 

mesma forma, foi possível estimar pesos de maturação iguais a 8,56 g e 7,22 

g para machos e fêmeas, respectivamente. 
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DISCUSSÃO 

Todos os espécimes de A. strinatii coletados para este estudo já 

apresentavam pleópodes desenvolvidos (no caso das fêmeas) e poro genital 

visível, mesmo assim, alguns foram considerados imaturos por apresentassem 

comprimento de cefalotórax abaixo do tamanho médio de maturidade (Cap. 

2), calculado para machos e fêmeas mediante análise alométrica (Figs. 1 e 2). 

Esta condição também foi verificada em A. castro do estado do Paraná cujos 

espécimes maiores que 6,5 mm de CC já apresentavam tal dimorfismo sexual 

secundário (SWIECH-AYOUB & MASUNARI, 2001b). Da mesma forma, exemplares 

jovens de A. laevis laevis, A. leptodactyla, A. longirostri e A. jarai foram 

capturados por BAHAMONDE & LÓPEZ (1961), NORO & BUCKUP (2003), SILVA-

CASTIGLIONI et al., (2006) e BOOS JR. et al., (2006), respectivamente. 

Testes estatísticos não detectaram diferenças significativas entre 

machos e fêmeas para a relação entre o comprimento da carapaça com e sem 

o rostro (inclinação: t = 0,4966 e p << 0,50; elevação: t = 0,0636 e p << 

0,50). Portanto, com a inclusão do rostro os maiores exemplares capturados 

no presente estudo mediam, respectivamente, 32,66 mm (macho) e 31,68 

mm (fêmea). Dessa forma pode-se afirmar que A. strinatii é maior do que 

todas as espécies previamente estudadas quanto a aspectos populacionais e 

reprodutivos, com exceção de Aegla uruguayana Schmitt, 1942 (Tab. I). 

Aegla strinatii apresenta uma menor taxa de crescimento (macho: 0,67; 

fêmea: 0,66) e um maior comprimento de carapaça quando comparada a 

outras espécies que também tiveram seu crescimento estudado. A taxa anual 

de crescimento (k) de A. strinatii foi próxima aos valores calculados por NORO 

& BUCKUP (2003) para A. leptodactyla, que é igual a 0,83 (machos) e 0,87 

(fêmeas). Entretanto, em A. platensis, A. longirostri e A. jarai, as constantes k 
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são muito maiores, sendo 1,5 (macho) e 1,2 (fêmeas) no caso da primeira 

espécie citada, 2,52 (macho) e 1,75 (fêmea) no caso da segunda e 2,99 

(macho) e 1,75 (fêmea) no caso da terceira (BUENO et al., 2000; SILVA-

CASTIGLIONI et al., 2006; BOOS JR. et al., 2006). 

Com base nas taxas de crescimento obtidas, Aegla strinatii apresenta 

longevidade superior àquelas estimadas para Aegla platensis que vive 

aproximadamente 2,5 anos (BUENO & BOND-BUCKUP, 2000) e A. longirostri, e A. 

jarai cujas longevidades foram estimadas em 2 anos (SILVA-CATIGLIONI, 2006; 

BOOS JR., 2006). Estas espécies crescem mais rapidamente (maior valor de K) 

e atingem menores tamanhos assintóticos quando comparadas a A. strinatii, 

atingindo o tamanho máximo em um menor período de tempo, resultando em 

um tempo de vida mais curto. 

Diferentemente da metodologia aplicada neste estudo e em outros mais 

recentes, BAHAMONDE & LOPÉZ (1961) estimaram a longevidade de A. laevis 

laevis do Chile em 37 meses, ou 3,1 anos, através do método de Petersen, 

enquanto SWIECH-AYOUB & MASUNARI (2001b) estimaram que A. castro do 

Paraná vive 2 anos sem, no entanto, utilizar qualquer modelo matemático 

para obtenção de curva de crescimento. 

Finalmente, NORO & BUCKUP (2003) não calcularam a longevidade de A. 

leptodactyla devido à subestimativa do comprimento assintótico. A única 

informação fornecida pelos autores é que dentro de 2,5 anos os indivíduos de 

A. leptodactyla poderiam atingir pelo menos 17,69 mm de comprimento de 

carapaça. 

De acordo com modelos de crescimento, machos e fêmeas de A. strinatii 

atingem a maturidade sexual dentro de aproximadamente 1,4 anos após o 

nascimento, quando alterações significativas nas taxas de alometria de ambos 
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os sexos se tornam evidentes (Cap. 2). Fêmeas passam a crescer mais 

vagarosamente quando comparadas aos machos (Fig. 6), atingindo menor 

tamanho assintótico (L∞ = 27,98 mm). Em A. laevis laevis as diferenças no 

crescimento tornam-se evidentes em cinco meses (BAHAMONDE & LÓPEZ, 1961), 

quando as fêmeas também começam a crescer mais devagar. NORO & BUCKUP 

(2003), SILVA-CASTIGLIONI et al., (2006) e BOOS JR. et al., (2006) também 

calcularam diferentes taxas de crescimento para machos e fêmeas de A. 

leptodactyla, A. longirostri e A. jarai. 

De acordo com HARTNOLL (1982), ambos os sexos de crustáceos tem 

taxas de crescimento semelhantes até a maturação sexual. A partir deste 

momento, as fêmeas começam a crescer mais vagarosamente, com períodos 

mais longos de intermuda, frequentemente associada ao direcionamento da 

energia para fins reprodutivos. 
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Tabela I: Valores máximos do comprimento de carapaça de algumas espécies de 

Aegla. 
 

 Macho Fêmea  

Espécie 
Medida 
com 
rostro 

Medida 
sem 
rostro 

Medida 
com 
rostro 

Medida 
sem 
rostro 

Referência 

Aegla perobae 25,00 ----- 23,00 ----- 
Rodrigues & Hebling 

(1978) 
Aegla platensis ----- 21,00 ----- 19,12 Bueno et al., (2000) 

Aegla castro 29,50 ----- 27,60 ----- 
Swiech-Ayoub & Masunari 

(2001a) 
Aegla castro 27,02 ----- 25,50 ----- Fransozo et al., (2003) 

Aegla leptodactyla  21,07  20,59 Noro & Buckup (2003) 

Aegla longirostri ----- 23,80 ----- 18,60 
Silva-Castiglioni et al., 

(2006) 
Aegla jarai ----- 27,35 ----- 21,83 Boos Jr. et al., (2006) 

Aegla uruguayana 34,70 ----- 30,10 ----- Viau et al., (2006) 
Aegla strinatii 32,66 27,76 31,68 26,93 Este trabalho 
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Figura 1: Distribuição de freqüência do comprimento da carapaça de machos de Aegla 
strinatii coletadas entre setembro 2003 e setembro 2005 no rio das Ostras, 
Parque Estadual de Jacupiranga, estado de São Paulo. 
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Figura 2: Distribuição de freqüência do comprimento da carapaça de fêmeas de Aegla strinatii 

coletadas entre setembro 2003 e setembro 2005 no rio das Ostras, Parque 
Estadual de Jacupiranga, estado de São Paulo 
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Figura 3: Distribuição de freqüências bimensais das classes de comprimento de 
carapaça de machos de Aegla strinatii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Distribuição de freqüências bimensais das classes de comprimento de 
carapaça de fêmeas de Aegla strinatii. 
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Figura 5: Curva de crescimento em comprimento de Aegla strinatii coletada 

no rio das Ostras, P. E. de Jacupiranga, sul do estado de São Paulo. 
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Figura 6: Curva de crescimento em peso dos machos de Aegla strinatii 
coletados no rio das Ostras, P. E. de Jacupiranga, sul do estado 
de São Paulo (Pmat: peso de maturação; Pmax: peso máximo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Curva de crescimento em peso das fêmeas de Aegla strinatii 
coletadas no rio das Ostras, P. E. de Jacupiranga, sul do estado 
de São Paulo (Pmat: peso de maturação; Pmax: peso máximo). 
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CAPÍTULO 4 

Avaliação do grau de risco de extinção de Aegla strinatii Türkay, 1972 

(Crustacea, Decapoda, Aeglidae) 

 

 

ABSTRACT 

 The Earth is facing a catastrophic loss of its biodiversity, only compared 

to the events of mass extinction that occurred in the past Ages. The objective 

of the conservation biology is to prevent species to become extinct using the 

criteria established by the World Conservation Union (IUCN) which help 

researchers to determine the risk of extinction of a species. These criteria 

allow us to classify Aegla strinatii as “Endangered” based on a limited 

geographic distribution (know to exist at only three localities), area of 

occupancy estimated to be less than 500 Km2, population size estimated to 

number fewer than 2500 mature individuals and decline in the quality of the 

habitat. 

Key-words: Aegla; extinction; IUCN;  
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RESUMO 

 Atualmente, tem havido uma grande perda da biodiversidade do 

planeta, comparada apenas aos grandes eventos de extinção em massa 

ocorridos ao longo das Eras geológicas. A fim de prever quais espécies estão 

ameaçadas de extinção surgiu a biologia conservacionista, que usando 

critérios estabelecidos pela World Conservation Union (IUCN) têm determinado 

o grau de risco de extinção de muitas espécies. Através de tais critérios foi 

possível classificar Aegla strinatii como “Ameaçada”. Os dados sobre esta 

espécie apontam para uma distribuição geográfica restrita (ocorrência 

registrada em apenas três localidades), com uma área de ocupação estimada 

em menos de 500 km²; população de adultos estimada em menos de 2.500 

indivíduos; e declínio contínuo da qualidade do habitat. 

Palavras-chave: Aegla; extinção; IUCN. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, o planeta Terra está vivenciando uma perda catastrófica de 

sua biodiversidade, comparada apenas aos grandes eventos de extinção em 

massa ocorridos ao longo das Eras geológicas (PIMM et al., 1995). 

Para tentar diminuir esse ritmo de extinções, surgiu a biologia 

conservacionista, cujo principal objetivo é a pesquisa, identificação e proteção 

de espécies, com alto risco de extinção em um futuro próximo, a fim de 

manter a biodiversidade (VUCETICH & WAITE, 1998; KEITH, 1998). Contudo, um 

dos maiores desafios dessa ciência é prever com certa segurança quais 

espécies estão ameaçadas de extinção (MCKINNEY, 1997; RUSSEL et al., 1999). 

Para tanto, os conservacionistas precisam identificar fatores biológicos ou 

ecológicos que predispõem as espécies à extinção (DUNCAN & LOCKWOOD, 

2001). 

Muitas espécies no mundo têm sido identificadas e classificadas como 

ameaçadas de extinção segundo critérios estabelecidos pela World 

Conservation Union (IUCN). Dados sobre a população de adultos de uma 

espécie, particularmente quanto ao tamanho estimado da população e sua 

possível redução ao longo do tempo, extensão da área de ocorrência e número 

de localidades de registro da espécie, além de processos de alteração 

ambiental, são critérios de avaliação aceitos internacionalmente, que a IUCN 

Species Survival Commission Red List utiliza para definir o status de risco de 

extinção de espécies. 

Tradicionalmente, quase toda a atenção dos estudiosos sobre extinção 

tem estado voltada para o declínio da biodiversidade em ambiente terrestre, 

particularmente das florestas tropicais. Por outro lado, pouca atenção tem sido 

dispensada à perda de espécies em ecossistemas dulcícolas. Entretanto, a 
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projeção de extinção para espécies de água doce é cinco vezes maior que 

aquela calculada para a fauna terrestre, principalmente devido à grande 

deterioração deste habitat causada pela poluição doméstica e industrial, 

construção de represas e conseqüente regulação da vazão dos rios, além da 

introdução de espécies exóticas (RICCIARDI & RASMUSSEN, 1999). 

Os crustáceos decápodes da família Aeglidae Dana, 1852 são 

exclusivamente dulcícolas, endêmicos da região Neotropical da América do 

Sul, com ocorrência no Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia 

(BOND-BUCKUP & BUCKUP, 1994). Segundo PÉREZ-LOSADA et al., (2002), nos 

últimos vinte e cinco anos algumas espécies tem sofrido uma progressiva 

redução de suas populações, devido à deterioração de seus habitats, fazendo 

dos eglídeos um táxon prioritário para estudos de conservação. 

Aegla strinatii foi descrita em 1972, pelo pesquisador Michael Türkay, a 

partir de material coletado por P. Strinati em 1968. A localidade-tipo da 

espécie é a Gruta da Tapagem (popularmente conhecida como Caverna do 

Diabo), na qual corre o rio das Ostras. Mais tarde, BOND-BUCKUP & BUCKUP 

(1994) examinaram um macho de A. strinatii proveniente do rio Ribeira de 

Iguape, ampliando assim o conhecimento sobre a área de ocorrência da 

espécie para apenas duas localidades. Mais recentemente, ROCHA & BUENO 

(2004) realizaram um levantamento da carcinofauna no Vale do rio Ribeira de 

Iguape, tendo encontrado a espécie apenas em sua localidade-tipo. Portanto, 

o forte endemismo de A. strinatii, aliada à sua distribuição disjunta, a torna 

extremamente vulnerável a eventos estocásticos e/ou impactos antrópicos. 

Este trabalho tem como objetivo classificar o grau de risco de extinção 

de A. strinatii, segundo os critérios estabelecidos pela IUCN Species Survival 
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Commission Red List (IUCN, 2001), contribuindo para que esta espécie seja 

protegida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A população estudada ocorre no rio das Ostras (24°S38'16.2"; 

48°W24'05.2") (Fig. 1), localizado no Parque Estadual de Jacupiranga, sul do 

estado de São Paulo, Brasil, o qual é considerado a segunda maior unidade de 

conservação do estado (150.000 hectares) (Fig. 2). 

Para obter informações sobre a biologia reprodutiva da espécie, foram 

realizadas coletas mensais, entre setembro de 2003 e setembro de 2005. Uma 

peneira (50 cm diâmetro e malha de 0,5 mm) foi usada para capturar os 

espécimes escondidos embaixo de pedras ou no folhiço acumulado em 

remansos no leito do rio. Além disso, armadilhas iscadas com ração peletizada 

a base de farinha de peixe foram colocadas durante a noite no leito do rio e 

inspecionadas na manhã seguinte, e tinham como objetivo de capturar os 

indivíduos escondidos em locais inacessíveis à exploração manual.  O sexo dos 

animais foi determinado com base na posição dos poros genitais (quinto par 

de pereópodes nos machos e terceiro par nas fêmeas) e na presença (fêmeas) 

ou ausência (machos) de pleópodes. Os animais foram identificados com o 

auxílio das chaves dicotômicas de BOND-BUCKUP & BUCKUP (1994) e BOND-

BUCKUP (2003), além de comparação com a descrição original de TÜRKAY 

(1972). 

Em cada coleta registrou-se o número de fêmeas ovígeras e a 

determinação do período reprodutivo baseou-se nos meses em que se 

observou a ocorrência de fêmeas ovígeras na população. Para a verificação de 

desovas sucessivas verificou-se se as fêmeas portadoras de ovos 



 120 

apresentavam simultaneamente sinais macroscópicos de desenvolvimento dos 

ovários, vistos por transparência através da superfície ventral do abdome. 

O tamanho da população foi estimado em outubro (primavera) de 2006, 

durante um período de sete dias consecutivos. A estimativa foi feita através de 

múltiplas coletas, seguidas da marcação e recaptura dos animais, segundo o 

método de Schumacher-Eschmeyer (uma variação do método de Schnabel; 

KREBS, 1999). 

Para satisfazer as premissas do método, cada extremidade da área 

selecionada do rio das Ostras (35 metros de extensão; área: 142,45 m2) foi 

isolada com uma rede (malha 4 mm), posicionada transversalmente ao rio, 

presas às margens a fim de impedir a migração dos eglídeos para dentro ou 

fora da área de estudo (Fig. 3). A integridade dessas redes era checada 

periodicamente e o material nela acumulado era removido diariamente. Foram 

utilizadas 30 armadilhas, iscadas com ração peletizada contendo farinha de 

peixe na sua composição, distribuídas aleatoriamente dentro da área de 

estudo de maneira que todos os animais tivessem iguais chances de serem 

capturados. As armadilhas eram colocadas no final da tarde de um dia e 

checadas no início da manhã do dia seguinte para averiguar a existência de 

animais capturados (marcados e não marcados). Armadilhas adicionais foram 

colocadas imediatamente à montante e à jusante das redes de isolamento com 

o intuito de se verificar a possibilidade de animais marcados estarem fugindo 

da área de estudo. 

A marcação dos eglídeos foi realizada com uma mistura de pó fino de 

purpurina prateada e cola de secagem rápida em gel (Fig. 4), a qual era 

preparada imediatamente antes do uso. Segundos após a aplicação da mistura 
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sobre o dorso do cefalotórax, os animais marcados eram colocados em um 

balde plástico com água, para serem posteriormente devolvidos ao rio. 

Para verificar a distribuição geográfica de A. strinatii foi realizada uma 

avaliação amostral em rios da região, tributários ou não ao rio das Ostras. As 

coordenadas de cada ponto de coleta foram anotadas com precisão mediante 

o uso de um aparelho georreferenciador marca Garmin, modelo GPS III - 

Americas. Os crustáceos encontrados neste levantamento foram identificados 

e alguns exemplares foram fixados em álcool 70%, acondicionados em frascos 

plásticos devidamente etiquetados. Estes materiais encontram-se depositados 

no Museu de Zoologia da USP. 

Todas as informações obtidas sobre a biologia reprodutiva, dinâmica 

populacional, distribuição geográfica, habitat ocupado e ainda, inferências 

sobre as possíveis ameaças à população foram utilizadas para determinar o 

grau de risco de extinção de A. strinatii. Seguindo os critérios da IUCN (2001), 

a espécie foi analisada e classificada em uma das categorias propostas pela 

IUCN Species Survival Commission. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A classificação das espécies de Aegla dentro das categorias 

estabelecidas pela IUCN (2001) é muito importante para a conservação destes 

animais (PÉREZ-LOSADA et al., 2002). 

O estado de São Paulo possui 10 espécies de eglídeos, oito delas com 

ocorrência registrada no Vale do rio Ribeira de Iguape, algumas endêmicas de 

determinada região ou mesmo registradas para uma única localidade, como é 

o caso de algumas espécies troglóbias (TRAJANO & GNASPINI-NETO, 1990; BOND-

BUCKUP & BUCKUP, 1994; ROCHA & BUENO, 2004). Contudo, até o momento 
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apenas três espécies (Aegla microphtalma, Aegla leptochela e Aegla 

cavernicola) paulistas foram sugeridas para integrar a lista de espécies 

ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente (Bond-Buckup, G.: comunicação 

pessoal). 

O período reprodutivo de A. strinatii é periódico e estende-se de maio a 

setembro, quando foram encontradas fêmeas incubando ovos em seus 

pleópodes. Dado o prolongado período de incubação dos ovos (entre 90 e 120 

dias), Aegla strinatii reproduz-se apenas uma vez por ano. Além disso, 

durante as atividades de campo, observou-se que os ovários das fêmeas 

ovígeras não apresentavam sinais de um novo amadurecimento, indicando 

uma improbabilidade de ocorrência de desovas sucessivas no mesmo período 

reprodutivo (Cap. 1). 

Nesta primeira tentativa de se calcular o tamanho da população pelo 

método de Schumacher-Eschmeyer o número estimado de Aegla strinatii na 

área de trabalho foi de aproximadamente 22 indivíduos (21,55; intervalo de 

confiança: -26,97—7,70), ou o equivalente a uma densidade de 0,15 

indivíduos/m² (Tab. I). A área de ocupação da população de Aegla strinatii no 

meio epígeo do rio das Ostras foi estimada em 3839 m², correspondendo a 

um total de 580 indivíduos. Entretanto, este valor deve ser considerado com 

cautela uma vez que não estão incluídos os indivíduos que habitam o meio 

hipógeo (a espécie é trogloxena) e que não foram estimados neste trabalho. 

Além disso, a dificuldade de captura de exemplares de A. strinatii, 

durante os dois anos de coleta (baixo número de indivíduos/mês) e durante a 

realização da estimativa do tamanho da população (Tab. I), dificultaram a 

obtenção de uma estimativa populacional estatisticamente confiável (ver 



 123 

intervalo de confiança acima) e refletem o diminuto tamanho da população 

desses eglídeos no rio das Ostras. 

Durante a avaliação da distribuição geográfica de A. strinatii, dezesseis 

pontos de coleta foram investigados a fim de detectar a presença da espécie; 

os resultados deste levantamento podem ser visualizados na tabela II. Ao final 

das amostragens, concluiu-se que A. strinatii ocorre em apenas duas 

localidades: uma no rio das Ostras (localidade-tipo) e outra no sistema de 

cavernas do Rolado I, II e III (novo registro). É importante ressaltar que 

foram feitas coletas em dois pontos do rio das Ostras, após sua ressurgência, 

e que não foram encontrados exemplares de A. strinatii (Tab. II). A 

especialista em Aeglidae, Prof. Dra. Georgina Bond-Buckup, também amostrou 

a parte baixa do rio das Ostras, em 21/10/2000 e não encontrou nenhum 

eglídeo (Bond-Buckup, G.: comunicação pessoal). Portanto, é possível que a 

Caverna do Diabo esteja atuando como uma barreia geográfica que limita a 

distribuição desta espécie. Além dos dois locais de ocorrência citados acima, 

há o registro de um exemplar macho coletado no rio Ribeira do Iguape, 

conforme relatado em BOND-BUCKUP & BUCKUP (1994). 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem classificar A. strinatii 

como “Ameaçada”. Os dados sobre esta espécie apontam para uma 

distribuição geográfica restrita (ocorrência registrada em apenas três 

localidades), com uma área de ocupação estimada em menos de 500 km²; 

população de adultos estimada em menos de 2.500 indivíduos; e declínio 

contínuo da qualidade do habitat, já que o Parque Estadual de Jacupiranga 

sofre grande pressão antrópica, relacionada, principalmente, a questões 

fundiárias mal resolvidas com comunidades tradicionais e fazendeiros (Fig. 5). 

Além disso, o período reprodutivo da espécie tem curta duração o que, 
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associado a um longo período de incubação dos ovos, não permite desovas 

sucessivas, tornando o recrutamento sensível a eventos estocásticos e/ou 

oriundos de ações humanas. 

Esse sistema de avaliação do grau de risco de extinção já foi utilizado 

no Chile, onde Aegla concepcionensis e Aegla expansa já podem ser 

consideradas extintas no ambiente, uma vez que há muitos anos nenhum 

espécime tem sido encontrado e sua área de ocorrência vem sofrendo grandes 

alterações devido ao desmatamento e urbanização; Aegla laevis laevis, Aegla 

papudo e Aegla spectabilis estariam seriamente ameaçadas, devido à suspeita 

de redução de suas populações em mais de 80% e distribuição geográfica 

reduzida (<100 Km2); além disso, outras seis espécies foram consideradas 

vulneráveis por diferentes razões, enquanto Aegla denticulata lacustris foi 

considerada como quase ameaçada, uma vez que sua classificação ficou 

próxima à categoria “Vulnerável” (PÉREZ-LOSADA et al., 2002). No Brasil, outras 

quatro espécies de eglídeos (Aegla grisella, Aegla inermis, Aegla obstipa e 

Aegla violacea) também foram classificadas como vulneráveis e citadas na 

“Lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul” 

(MARQUES et al., 2002). 



 125 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOND-BUCKUP, G. & BUCKUP, L., 1994. A Família Aeglidae (Crustacea, Decapoda, Anomura). 
Arquivos de Zoologia 32 (4): 159-346. 

 
BOND-BUCKUP, G. 2003. Família Aeglidae, p. 21-116. In: G.A.S. MELO (Ed.). Manual de 

identificação dos Crustacea Decapoda de água doce do Brasil. São Paulo, Editora 
Loyola, 429p. 

 
DUNCAN, J.R. & LOCKWOOD, J.L. 2001. Extinction in a field of bullets: a search for causes in the 

decline of the world’s freshwater fishes. Biological Conservation 102: 97-105. 
 
IUCN, 2001. IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival 

Comission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 p. 
 
KEITH, D.A. 1998. An evaluation and modification of World Conservation Union Red List Criteria 

for classification of extinction risk in vascular plants. Conservation Biology 12 (5): 1076-
1090. 

 
KREBS, C.J., 1989. Ecological Methods. Harper Collins Publishers. New York, USA. 
 
MARQUES, A. A. B. et al., 2002. Lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no Rio 

Grande do Sul. Decreto n° 41.672, de 11 de junho de 2002, Porto Alegre: FBZ/MCT-
PUCRS/PANGEA, 2002. 52p. (Publicações Avulsas FBZ, 11). 

 
MCKINNEY, M.L. 1997. Extinction vulnerability and selectivity: combining ecological and 

paleontological views. Annual Review of Ecology and Systematics 28: 495-516. 
 
PÉREZ-LOSADA, M.; JARA, C.G.; BOND-BUCKUP, G. & CRANDALL, K.A., 2002. Conservation 

phylogenetics of Chilean freshwater crabs Aegla (Anomura, Aeglidae): Assigning priorities 
for aquatic habitat protection. Biological Conservation 105: 345-353. 

 
PIMM, S.L.; RUSSEL, G.J. GITTLEMAN, J.L. & BROOKS, T.M. 1995. The future of biodiversity. Science 

269: 347-350. 
 
RICCIARDI, A. & RASMUSSEN, J., 1999. Extinction rates of North American freshwater fauna. 

Conservation Biology 13 (5): 1220-1222. 
 
ROCHA, S.S. & BUENO, S.L.S., 2004. Crustáceos decápodes de água doce com ocorrência no Vale 

do Ribeira de Iguape e rios costeiros adjacentes, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de 
Zoologia 21 (4): 1001-1010. 

 
RUSSEL, G.J.; BROOKS, T.M.; McKinney, M.L. & Anderson, C.G. 1999. Present and future 

taxonomic selectivity in bird and mammal extinctions. Conservation Biology 12: 1365-
1376. 

 
TRAJANO E. & GNASPINI-NETO, P. 1990. Composição da fauna cavernícola brasileira, com uma 

análise da distribuição dos táxons. Revista Brasileira de Zoologia, São Paulo, 7 (3): 383-
407. 

 
TÜRKAY, M., 1972. Neue Höhlendekapoden aus Brasilien (Crustacea). Revue Suisse de 

Zoologie 79 (15): 415-418. 
 
VUCETICH, J.A. & WAITE, T.A. 1998. Number of censuses requeried for demographic estimation of 

effective population size. Conservation Biology 12 (5): 1023-1030. 



 126 

 

 

 

 

 

 

Tabela I: Resultados das amostragens realizadas no rio das Ostras em outubro de 2006 para o cálculo da estimativa do 
tamanho da população de Aegla strinatii, segundo o método de Schumacher-Eschmeyer 

 

Amostragens 
Número de eglídeos 
capturados (Ct) 

Número de eglídeos 
recapturados (Rt) 

Número de novos 
eglídeos marcados 

(-mortes) 

Eglídeos marcados 
que estavam soltos 

(Mt) 
Ct X Mt 

03 / out / 2006 3 0 3 0 0 
04 / out / 2006 2 1 1 3 6 
05 / out / 2006 0 0 0 0 0 
06 / out / 2006 1 0 1 4 4 
07 / out / 2006 3 0 3 5 15 
08 / out / 2006 2 1 — 8 16 

SOMA 11 2 8 20 41 
 Obs: No dia 05 de outubro nenhum eglídeo foi capturado. 
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Tabela II: Resultados do levantamento faunístico realizado no Parque Estadual de Jacupiranga e adjacências. 

LOCALIDADE COORDENADAS ESPÉCIES ENCONTRADAS 

P. E. Jacupiranga – rio das Ostras (ponto 1) 
(próximo à entrada da caverna do Diabo) 

S 24° 38' 16.2" ; W 48° 24' 05.2” 
Aegla strinatii 

Macrobrachium potiuna 
Trichodactylus fluviatilis 

P. E. Jacupiranga – rio das Ostras (ponto 2) S 24º 38’ 34,1 ; W 48º 23’ 43,5” Aegla strinatii 

P. E. Jacupiranga – rio das Ostras (ponto 3) 
(ressurgêngia após a Caverna do Diabo) 

----------------------------------------- 
Macrobrachium potiuna 

Trichodactylus sp. 

Rio das Ostras (ponto 4) próximo ao Ribeira de Iguape S 24º 36’ 01,3” ; W 48º 23’ 36,1” Macrobrachium olfersi 
Trichodactylus fluviatilis 

P. E. Jacupiranga – rio sem nome (ponto 1) S 24º 38’ 09” ; W 48º 24’ 18” 
Macrobrachium potiuna 

Trichodactylus fluviatilis 

P. E. Jacupiranga – rio sem nome (ponto 2) S 24º 37’ 59,2” ; W 48º 24’ 18,0” Macrobrachium potiuna 
Trichodactylus fluviatilis 

P. E. Jacupiranga – caverna do Rolado I S 24º 38’ 59,2” ; W 48º 24’ 05,4” Aegla strinatii 

P. E. Jacupiranga – caverna do Rolado II S 24º 38’ 59,2” ; W 48º 24’ 05,4” Aegla strinatii 

P. E. Jacupiranga – caverna do Rolado III S 24º 38’ 59,2” ; W 48º 24’ 05,4” Aegla strinatii 

P. E. Jacupiranga – rio sem nome (ponto 1) S 24º 39’ 03,3” ; W 48º 23’ 35,0” Nenhum crustáceo encontrado 

P. E. Jacupiranga – rio sem nome (ponto 2) S 24º 38’ 59,1” ; W 48º 23’ 35,1” Nenhum crustáceo encontrado 

P. E. Jacupiranga – rio Arivá S 24º 38’ 09,4” ; W 48º 24’ 33,3” 
Macrobrachium potiuna 

Trichodactylus fluviatilis 

P.E. Jacupiranga – rio sem nome S 24º 38’ 22,8” ; W 48º 24’ 39,9 Macrobrachium potiuna 
Trichodactylus fluviatilis 

P. E. Jacupiranga – Caverna Frias ------------------------------------------ Macrobrachium potiuna 

Cachoeira do Sapatu S 24º 36’ 05,0” ; W 48º 21’ 31,3” Nenhum crustáceo amostrado 

Rio Nhunguara S 24º 35’ 24,6” ; W 48º 25’ 58,6” Nenhum crustáceo amostrado 
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Figura 1: Rio das Ostras (24°S38'16.2"; 48°W24'05.2"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa da bacia do Ribeira de Iguape, com a delimitação do Parque 
Estadual de Jacupiranga (em verde) e a localização do rio das 
Ostras (ponto vermelho). 
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Figura 3: Rede (malha 4 mm) e armadilhas utilizadas durante a estimativa 
da população de adultos de Aegla strinatii do rio das Ostras, 
Parque Estadual de Jacupiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplar (fêmea) de Aegla strinatii marcada durante a 
realização da estimativa populacional. 
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Figura 5: Construção às margens do rio das Ostras em área pertencente ao 

Parque Estadual de Jacupiranga. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

A bacia do rio Ribeira de Iguape pode ser considerada uma área em 

bom estado de conservação, devido à grande área remanescente de Mata 

Atlântica protegida e delimitada por várias Unidades de Conservação ali 

instaladas. A existência de espécies de eglídeos endêmicas em cavernas 

existentes na região enfatiza a necessidade de preservação desses 

ecossistemas frágeis e ameaçados, uma vez que estão constantemente 

expostos, direta ou indiretamente, a ações antrópicas. 

Durante este estudo, a dificuldade de acesso aos rios e riachos do 

entorno do Núcleo Caverna do Diabo do Parque Estadual de Jacupiranga, 

devido à falta de trilhas e ao relevo acidentado, limitaram a verificação da 

existência de outras populações de Aegla strinatii ou mesmo a ocorrência de 

outras espécies de eglídeos na região. 

A população de Aegla strinatii no rio das Ostras é pequena, dificultando 

a realização de alguns estudos populacionais, como é o caso da estimativa do 

tamanho da população. No presente estudo mostrou-se um resultado de 

estimativa do número de indivíduos estatisticamente pouco confiável, que 

precisará ser repetido em um futuro próximo.  

É necessário se fazer novas tentativas de estimar o número de 

indivíduos de A. strinatii no rio das Ostras, pois tal informação é 

extremamente importante para a determinação de políticas de manejo e 

conservação da espécie, bem como auxiliar no estabelecimento do grau de 

risco de extinção da espécie, segundo os critérios da IUCN – Red List. 
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Precisa haver, entre os pesquisadores de eglídeos, uma padronização da 

medida do comprimento da carapaça de modo a garantir uma comparação 

direta dos resultados obtidos por diferentes autores para diferentes espécies. 

A taxa de crescimento em comprimento de A. strinatii, aliada à sua 

estratégia reprodutiva (periódica, com longo período de incubação dos ovos) 

permite no máximo dois períodos reprodutivos ao longo da vida desses 

crustáceos. Tal fato torna o recrutamento da espécie bastante sensível a 

eventos estocásticos e/ou impactos antrópicos. 

A população de A. strinatii da Caverna do Rolado, descoberta durante 

este trabalho, consiste em valiosa informação científica, uma vez que amplia a 

distribuição da espécie para mais de duas localidades. Além disso, torna 

possíveis estudos comparativos que avaliem eventuais diferenças na estrutura 

populacional e biologia reprodutiva da espécie relacionada com os diferentes 

habitats ocupados. 

O desmatamento ilegal e os conflitos fundiários são as principais 

ameaças à integridade da área remanescente de Mata Atlântica, incluindo a 

área delimitada ao P. E. de Jacupiranga. Tais ameaças podem afetar direta ou 

indiretamente as populações de eglídeos que lá vivem. 

Apesar dos esforços dos pesquisadores, o conhecimento sobre a biologia 

e ecologia das espécies de Aegla, principalmente no estado de São Paulo, 

ainda é muito escasso. Tal carência constitui um vasto campo de trabalho para 

projetos futuros. 

Além de A. strinatii o rio das Ostras e demais rios amostrados durante 

esse trabalho possuem populações de camarões do gênero Macrobrachium e 

caranguejos Trichodactylus que constituem possíveis objetos de estudos a 

outros carcinólogos. 
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Durante os dois anos que passei executando atividades de campo no 

Parque Estadual de Jacupiranga, pouquíssimas foram as vezes que cruzei com 

outros pesquisadores. Ao mesmo tempo, pude perceber a vasta biodiversidade 

da região, que espera ser investigada por profissionais das mais diferentes 

áreas das Ciências Biológicas. As questões fundiárias e as comunidades 

quilombolas presentes na região também são potenciais objetos de estudos 

para profissionais das Ciências Humanas, tais como sociologia, história, etc. O 

Núcleo Caverna do Diabo oferece aos pesquisadores uma ótima estrutura de 

permanência, com restaurante e chalés a preços acessíveis, o que barateia os 

custos de realização da pesquisa, facilitando a realização das atividades de 

campo principalmente na ausência de auxílio de órgãos de fomento à 

pesquisa. Também existe uma cooperativa de monitores ambientais (AMAMEL) 

que podem ser usados como guias caso o pesquisador necessite investigar 

regiões mais afastadas do centro de vivência. 

Em suma, a região do Alto Ribeira, mais precisamente o Parque 

Estadual de Jacupiranga, é carente em pesquisa e oferece condições e várias 

opções de estudo, como algumas mencionadas nos parágrafos acima. Espero 

com a conclusão desta Tese de Doutorado ter podido contribuir para um maior 

entendimento da biologia e ecologia de Aegla strinatii, fornecer subsídios a 

futuros projetos de conservação e manejo dessa espécie, além de contribuir 

para o incremento do conhecimento da fauna de decápodes do Parque 

Estadual de Jacupiranga. 


