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INTRODUÇÃO

O camarão sete-barbas, Xiphopenaeus kroyeri, é a segunda espécie de camarão mais

importante como recurso pesqueiro do Brasil. Informações sobre modelos de crescimento e os

índices de mortalidade são importantes na avaliação de estoques. A análise de progressão

modal é o método mais utilizado para avaliar o crescimento de crustáceos. Porém, o

comprimento está aliado à idade, o que nem sempre é verdadeiro.

Uma nova metodologia de determinação de idade em crustáceos foi proposta por

Ettershank (1985), a quantificação da lipofuscina. A formação de lipofuscina ocorre

continuamente ao longo da vida e é idade-dependente (Katz 2002). Não há informações sobre

o acúmulo de neurolipofucina em X. kroyeri. Este estudo visa verificar o efeito da utilização do

método na determinação da idade de X. kroyeri em ambiente natural, e a dinâmica

populacional em Balneário Camboriú, Santa Catarina - BR.

MATERIAL E MÉTODOS

Coletas mensais foram realizadas nas profundidades de 7, 14 e 19 m, entre 2008 e

2010 em Balneário Camboriu, SC. Em cada isóbata, foram realizados 2 arrastos de 15 min.

Parâmetros ambientais como temperatura e salinidade (fundo) e transparência.

Para lipofuscina, serão coletados 200 indivíduos. Os cérebros serão dissecados e

submetidos ao procedimento histológico e determinação histoquímica da lipofuscina em

microscópio de fluorescência. Em cérebros de crustáceos as estimativas são realizadas em

cortes da massa celular “agregado 10” associada ao lóbulo olfativo, que é uma estrutura

pareada (Fonseca 2002) (Fig. 1a). Para a observação de neurolipofuscina, o gânglio cerebróide

será orientado perpendicularmente ao plano da lâmina de corte. A quantificação é calculada
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pela razão entre a área ocupada pelos grânulos e a área total de células (Fig. 1b). A

determinação dos grupos etários será obtida pelo ajuste de curvas normais às distribuições de

freqüência de lipofuscina. A taxa anual de acumulação de lipofuscina será estimada através da

relação entre a média de cada grupo etário versus a classe anual atribuída a cada grupo etário.

A idade dos animais da subamostra será estimada pelo quociente entre a quantidade de

neurolipofuscina estimada para cada animal e a taxa anual de acumulação de lipofuscina.

A estimativa dos parâmetros de crescimento será feita através do modelo de Schnute

(1981). Diferenças no crescimento entre sexos serão testadas por quociente de

verossimilhança.
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Figura 1a- Massa celular “agregado 10” associada ao lóbulo olfativo, que é uma estrutura

pareada. 1b- Área ocupada pelos grânulos e a área total de células (Fonseca 2002).


