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RESUMO 

O presente estudo realizará uma caracterização dos padrões da presença de 

ermitões em conchas de gastrópodes onde os animais serão coletados junto à fauna 

acompanhante da pesca de arrasto do camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus 

kroyeri), na região próxima à praia do Perequê – Guarujá/SP. Os animais coletados 

serão identificados, pesados, medito tamanho do cefalotórax e identificando o 

estádio gonadal das fêmeas encontradas e quanto às conchas de gastrópodes, será 

feita a sua identificação e abertura com relação ao cefalotórax dos indivíduos. Assim 

observando a composição e estrutura dos indivíduos relacionando as variações 

quanto aos padrões das conchas utilizadas por estes indivíduos. 

Palavras Chave: ermitões, gastrópodes, Xiphopenaeus kroyeri, Praia do Perequê. 

 INTRODUÇÃO 

Os ermitões (Decapoda: Anomura) são crustáceos que possuem abdômen 

mole. Conhecidos popularmente como caranguejo-da-concha, caranguejo-ermitão, 

caranguejo-eremita, ou simplesmente ermitão, encontrados em estuários, baías e 

enseadas.  A grande maioria das espécies de ermitões adquiriu o hábito de proteger 

seu delicado abdômen introduzindo-o em conchas vazias de gastrópodes. Como 

vivem na região entre-marés, os ermitões enfrentam condições extremas de 

exposição, e, por isso, necessitam de conchas vazias de gastrópodes (Nakasone 

2001, Meireles et al. 2003).  

A interação ermitão-concha é tão significativa que vários aspectos da biologia 

dos ermitões como o tamanho máximo atingido do indivíduo e o tamanho da desova 

podem variar dependendo do tipo de concha habitada (FOTHERINGHAM, 1976). De 

maneira geral, estudos envolvendo a relação entre os ermitões e as conchas de 

moluscos gastrópodes foram e ainda são objetos de um extenso número de 

investigações.  

OBJETIVOS 

O principal objetivo do presente estudo será descrever a ocorrência de 

representantes da ordem Anomura (ermitões) e conchas de gastrópodes, passiveis 

de preferência dos ermitões, obtidos pela pesca de arrasto da Praia do Perequê 

(Guarujá-SP). Caracterizar a relação peso/comprimento dos ermitões e assim 

subsidiar trabalhos futuros associados aos objetivos do presente estudo.   



METODOLOGIA / DESENVOLVIMENTO 

Os ermitões coletados foram separados abordo do barco e sofrerão eutanásia 

com óleo de cravo, posteriormente foram acondicionados no gelo e transportados ao 

Laboratório Central de Biologia da UNISANTA. No laboratório, os animais coletados 

foram identificados com a utilização da chave de identificação para anomuros 

(MELO, 1985; 1996), pesados e medidos quanto ao tamanho do cefalotórax. Para 

testar o comprimento de abertura das conchas com relação ao cefalotórax dos 

ermitões, será utilizada uma regressão linear. 

 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram identificadas três espécies de ermitões: Dardanus insignis que somou 

um total de 11 exemplares, Pagurus exilis com 6 exemplares e Petrochirus diogenes 

com 1 exemplar. Na figura 1 é apresentada a participação de fêmeas e machos por 

espécie. 

(FIGURA 1) 

A relação de ocorrência de ermitões em conchas de gastrópodes por espécie estão 

descritas por: Dardanus Insignis em conchas Buccinanops lamarckii, Petrochirus 

diogenes e Pagurus exilis em conchas Semicassis. 

Nas figuras 2 e 3 são apresentadas as curvas de ajustes de regressão de potência e 

o coeficiente de determinação entre as duas variáveis. 

 

(FIGURA 2) Relação comprimento/peso dos ermitões 

Pagurus exilis capturados pela pesca de arrasto da 

Praia do Perequê (Guarujá-SP). 

 



  

O padrão de diferenças na utilização de conchas entre os sexos foi o mesmo 

que o padrão presente na dissertação apresentada por Laura Domiciano (Ubatuba-

SP 2001). Onde os machos ocuparam uma maior variedade de conchas, sendo em 

sua maioria, as de maior tamanho, possivelmente devido ao tamanho superior 

atingido pelos machos em relação às fêmeas. Essas diferenças pode ser explicada 

por competição intra-específica, intimamente relacionada com o tamanho dos 

indivíduo ou por gastos energéticos, ocorridos das atividades reprodutivas e de 

crescimento (ABRAMS,1988). 
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FIGURA 3- Relação comprimento/peso 

dos ermitões Dardanus insignis 

capturados pela pesca de arrasto da 

Praia do Perequê (Guarujá-SP). 


