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INTRODUÇÃO

Na costa brasileira Aristaeopsis edwardsiana é alvos da frota comercial arrendada. A

biomassa total desembarcada para as três espécies representa 122,4 t, sendo que A. edwardsiana

corresponde a 88,4% da produção total (Pezzuto et al, 2006).

Aristaeopsis edwardsiana, camarão-carabineiro, é cosmopolita e ocorre em profundidades

entre 400 e 900 m (D’Incao, 1998).

Através da dinâmica reprodutiva é feita a renovação do estoque. Já o hábito alimentar

possui importantes funções nos padrões de distribuição, migração, ecdise, e reprodução

(McLaughlin, 1982).

Este trabalho tem por objetivo validar a identificação macroscópica dos estágios de

desenvolvimento gonadal por cortes histológicos. E analisar a dieta verificando possíveis diferenças

ontogenéticas, entre machos e fêmeas e entre as diferentes áreas de distribuição.

MATERIAL E MÉTODOS

A UNIVALI disponibilizou 649 indivíduos de A. edwardsiana foram obtidos em 30 coletas

entre 2005 e 2007, através da pescaria industrial de arrasto de fundo na costa do Brasil na isóbata

de 700 m por embarcações espanholas.
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Os dados biológicos disponíveis são: sexo; condição da ampola seminal; condição do

télico; estágio macroscópico da gônada feminina; peso do estômago (g); comprimento carapaça

(mm).

Serão feitas análises histológicas das gônadas para ambos os sexos. O material será

processado utilizando-se o método tradicional da histologia (Junqueira & Carneiro, 1995). Os

blocos serão seccionados no micrótomo (7 µm) e corados pelo método HE. As lâminas serão

analisadas por microscópio ótico munido câmara fotográfica .

Será estimado o tamanho de primeira maturação de A. edwardsiana (LC50) (Vazzoler,

1996).

As freqüências relativas sazonais dos indivíduos imaturos e maturos de A. edwardsiana, por

sexo, serão comparadas utilizando-se o teste do X2 (p<0,05). A comparação dos diâmetros

celulares médios entre os diferentes estágios de maturação, será obtida por análise de variância e

teste de hipótese para múltiplas comparações (Tukey) (Zar, 1984).

Os estômagos de A. edwardsiana foram removidos, pesados, etiquetados e armazenados em

frascos com formol 4%. O conteúdo estomacal será retirado e colocado em placa de petri para

identificação dos itens alimentares. Os conteúdos dos estômagos serão pesados (peso úmido) e a

identificação e quantificação dos itens serão realizadas com auxílio de microscópio esteroscópio

munido de câmara fotográfica, usando-se a bibliografia especializada e com o auxilio de

especialistas, caso necessário.

Será verificado o grau de repleção (Kapusta & Bemvenuti, 1998), a contribuição relativa

de cada item no volume total do estômago segundo o método dos pontos (Williams, 1981),  a

freqüência de ocorrência (Williams 1981) e o índice alimentar (Kawakami & Vazzoler 1980).



Para verificar a possível ocorrência de diferenças significativas entre a frequência relativa

de alimento consumido por sexo, será utilizado o teste do X2. A análise de variância será utilizada

para testar a igualdade das médias oriundas do método dos pontos por estação do ano (Zar, 1984).
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