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RESUMO: 

O camarão sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri possui ampla distribuição no Atlântico 

Ocidental, ocorrendo em todo o Brasil. O presente trabalho tem como objetivo 

descrever a estrutura populacional do X. kroyeri na Baía de Santos – SP avaliando a 

variação biométrica dos indivíduos, a proporção sexual e a participação relativa dos 

diferentes estádios de maturação gonadal. As amostras foram coletadas utilizando-se 

um bote camaroeiro com tangones equipado com duas redes de arrasto de fundo. Os 

exemplares de camarão sete-barbas amostrados foram preservados em caixas 

térmicas com gelo e levados ao laboratório, realizando-se a separação por sexo, 

medição do comprimento total, comprimento do cefalotórax e o peso total. Foram 

analisados 278 exemplares de camarão sete-barbas, sendo 79 machos, 112 fêmeas 

e 87 sem identificação do sexo, contendo um peso médio de 4,48g p/ indivíduo. Os 

resultados obtidos apresentaram um maior número de fêmeas em desenvolvimento 

indicando preliminarmente que a área do estudo é uma importante região de 

recrutamento reprodutivo. 

INTRODUÇÃO: 

O Xiphopenaeus kroyeri é um importante recurso pesqueiro marinho de águas rasas. 

Ele ocorre em toda a costa do Atlântico Ocidental, do estado da Virgínia (USA) até o 

Estado do Rio Grande do Sul (BR), sendo que as suas maiores abundâncias são 

relatadas nas profundidades mais rasas (<30m) com fundo de areia e lama (IWAI, 

1973; PÉREZ FARFANTE, 1978; HOLTHUIS, 1980; D’INCAO, 1995). 

A Baixada Santista compreende os municípios de Santos, São Vicente, Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Guarujá, Bertioga e Cubatão, possuindo extensos 

manguezais em seu estuário, hábitat com grande disponibilidade de nutrientes que é 

utilizado como área de desova e/ou criação por diversas espécies marinhas, entre 

elas X. kroyeri (GOLDENTEIN, 1972; CETESB, 1978; LAMPARELLI et al., 2001). 

OBJETIVOS: 

O presente trabalho tem como objetivo descrever a estrutura populacional do X. 

kroyeri na Baía de Santos – SP avaliando a variação biométrica dos indivíduos, a 

proporção sexual e a participação relativa dos diferentes estádios de maturação 

gonadal.  

Relacionar os dados abióticos e bióticos procurando descrever a relação desses 

parâmetros na área de estudo. 



METODOLOGIA: 

As amostras foram coletadas no dia 23 de Fevereiro de 2017, utilizando-se um bote 

camaroeiro com tangones equipado com duas redes de arrasto de fundo. 

Foram realizados 6 arrastos de 30 minutos  na Baía de Santos, sendo três situados 

em alinhamento perpendicular à barra do canal do porto de Santos e três, também 

perpendiculares à barra do estuário de São Vicente, sendo a distância média entre os 

pontos de 1200m. A fim de relacionar os dados bióticos e abióticos e determinar a 

cunha salina, em cada ponto amostral foi registrada a profundidade, bem como a 

salinidade, temperatura, turbidez, pH e o oxigênio dissolvido da superfície e do fundo. 

Serão realizadas mais três coletas (outono, inverno e primavera), completando o ciclo 

sazonal. 

DESENVOLVIMENTO:  

Os exemplares de camarão sete-barbas amostrados foram acondicionados em sacos 

plásticos, preservados em caixas térmicas com gelo e levados ao laboratório,  

realizando-se a separação por sexo (observação macroscópica do télico em fêmeas 

e do petasma em machos), a medição do comprimento total - distância entre a 

extremidade livre do rostro e a extremidade livre do telso (utilizando-se um 

carcinômetro com precisão milimétrica), e do comprimento do cefalotórax - distância 

entre a base do rostro e a margem posterior do cefalotórax (com paquímetro com 

precisão milimétrica) e o peso total utilizando-se uma balança de precisão (0,01g).  

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Os valores dos parâmetros ambientais obtidos em campo estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1 – Variação dos valores de temperatura, salinidade, turbidez, pH e oxigênio 

dissolvido nos diferentes pontos pré-estabelecidos na área de estudo. 

Parâmetros Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Temperatura 24ºC 26ºC 25ºC ±0,73 

Salinidade 25,4 25,9 25,5 ±0,20 

Turbidez 13,8 19,7 16,5 ±2,61 

pH 7,5 7,7 7,6 ±0,05 

Oxigênio Dissolvido 6,2mg/L 6,9mg/L 6,6mg/L ±0,29 

Profundidade 5,9m 16,1m 10,7m ±3,74 



Foram analisados 278 exemplares de camarão sete-barbas, sendo 79 machos, 112 

fêmeas e 87 sem identificação do sexo, contendo um peso médio de 4,48g p/ 

indivíduo. Do total de machos observou-se 28 em desenvolvimento (35,4%) e 51 

maduros (64,5%), já no total de fêmeas foram 22 maduras (19,6%) e 90 em 

desenvolvimento (80,3%). O comprimento total médio e o comprimento do cefalotórax 

médio foi de 93,2mm e 17,8mm respectivamente.  

Os resultados obtidos apresentaram um maior número de fêmeas em 

desenvolvimento indicando preliminarmente que a área do estudo é uma importante 

região de recrutamento reprodutivo. 
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