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Resumo 
 
A diversidade de ambientes ocupados pelos ermitões e sua grande riqueza, faz com 
que esses animais sejam objeto de estudo favorável para compreender a 
organização da comunidade de invertebrados marinhos, incluindo seus mecanismos 
evolutivos. No presente estudo, identificou-se os ermitões e suas respectivas 
conchas, e testou-se a hipótese que os ermitões selecionam as conchas disponíveis 
pelas suas variáveis morfométricas. Para isso, foram realizadas quatro coletas ao 
longo de um ano na Praia da Lagoinha, em Bombinhas, Santa Catarina. Foram 
plotadas correlações entre peso do ermitão e peso da concha, comprimento e largura 
do escudo cefalotorácico do ermitão e comprimento e largura de abertura da concha. 
Os ermitões foram identificados e classificados em machos, fêmeas, fêmeas 
ovígeras e intersexos. Foram amostradas seis espécies de ermitões: Pagurus 
brevidactylus (n=644); Clibanarius antillensis (n=613); Pagurus criniticornis (n=600); 
Calcinus tibicen (n=36); Paguristes tortugae (n=2); Clibanarius vittatus (n=1). As 
conchas ocupadas totalizaram 24 espécies. Este trabalho aceitou a hipótese de que 
os ermitões selecionam as conchas disponíveis no ambiente por atributos 
morfométricos. As espécies do gênero Pagurus, que são as de menor porte no local, 
são mais generalistas do que as espécies maiores, como C. tibicen, que seleciona 
conchas mais pesadas, e C. antillensis que seleciona as conchas mais leves. Tais 
resultados podem contribuir na compreensão da simpatria entre essas espécies, 
além de explicar sua capacidade de enfrentar o hidrodinamismo local.  
 
 

Palavras-chave: Diogenidae; Evolução; Gastropoda; Paguroidea; Paguridae. 
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Abstract 
 

The diversity of environments occupied by hermit crabs and their great riches makes 

them the object of favorable studies to understand the organization of the community 

of marine invertebrates, including evolutionary mechanisms. The present study tested 

the hypothesis that hermit crabs select shells available because of the morphometric 

variables they have, thus demonstrating the selection of the hermit on certain species 

of shells. For this, four collections were carried out over a year, at Lagoinha Beach, in 

Bombinhas City, Santa Catarina State, Brazil. In order to evaluate possible 

relationships between hermit crabs and their occupied shells, correlations were 

plotted between hermit weight and shell weight, length and width of the hermit's 

cephalothorax, and length and width of shell opening. The hermits were identified and 

classified in males, females, ovigerous females and intersex. Six species of hermit 

crabs were sampled: Pagurus brevidactylus (n = 644); Clibanarius antillensis (n = 

613); Pagurus criniticornis (n = 600); Calcinus tibicen (n = 36); Paguristes tortugae (n 

= 2); Clibanarius vittatus (n = 1). The occupied shells totaled 22 species. This 

research accepted the hypothesis that hermit crabs select shells available in the 

environment by morphometric attributes. Species of the genus Pagurus, which are 

smaller in size, are more generalist than larger species, while C. tibicen selects 

heavier shells, and C. antillensis selects lighter shells. Such results may contribute to 

the understanding of the sympatry among these species, in addition to explaining 

their ability to face the local hydrodynamism. 

 

 

Key-words: Diogenidae; Evolution; Gastropoda; Paguroidea; Paguridae. 
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Considerações Iniciais 
 

 O subfilo Crustacea (Brünnich, 1772), é um dos grupos animais com maior 

diversidade morfológica, cujos representantes ocorrem em diferentes habitats, que 

variam desde as profundezas dos oceanos, até a zona litorânea, infra e supralitoral, 

em costões rochosos, ambientes estuarinos, de água doce e terrestres. Existem mais 

de 67.000 espécies descritas nesse subfilo (BRUSCA; BRUSCA, 2007), o qual 

destaca-se a ordem Decapoda Latreille, 1802, que representa cerca de 1/3 de todos 

os crustáceos conhecidos, contando com mais de 14.000 espécies viventes e quase 

3.000 espécies fósseis (DE GRAVE et al., 2009).  

 Os crustáceos são artrópodes que possuem um exoesqueleto geralmente bem 

rígido, popularmente conhecido como carapaça, a qual é composta por uma proteína, 

um complexo químico chamado quitina, e também impregnado de carbonato de 

cálcio.  

O subfilo é representado por duas subordens: 1, Dendrobranchiata, incluindo 

as infraordens dos camarões verdadeiros Penaeoidea e Sergestoidea e 2, 

Pleocyemata, com atualmente onze infraordens: Achelata, popularmente conhecidas 

como lagostas, Astacidea, infraordem dos lagostins, Axiidea e Gebiidea, 

popularmente conhecidos como corruptos, Brachyura, infraordem dos caranguejos, 

Caridea, infraordem dos camarões carídeos, Glypheidea, Polychelida, Procarididea, 

Stenopodidea, popularmente chamados de camarões limpadores, e Anomura 

(FRANSOZO; NEGREIROS-FRANSOZO, 2017). 

A infraordem Anomura (MacLeay 1838), que é o alvo desta pesquisa, 

representa um grupo altamente diversificado de crustáceos decápodos, compostos 

por ermitões, eglas, caranguejos-rei e caranguejos porcelana, que representam 

2.470 espécies descritas (DE GRAVE et al., 2009). Uma das características que 

agrupa toda a infraordem Anomura é uma especialização do quinto par de 

pereópodes (pernas locomotoras), que geralmente é bastante reduzido, e tem certas 

funções específicas, variando entre os grupos. Em algumas espécies esse quinto par 

está escondido dentro do cefalotórax, internamente à câmara branquial 

(FRANSOZO; NEGREIROS-FRANSOZO, 2017). Assim, os anomuros aparentam ter 

apenas quatro pares de pereópodes, quando comparados aos outros crustáceos 

decápodes.  

Composto por sete superfamílias, Aegloidea, Chirostyloidea, Galatheoidea, 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106669
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=562583
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106685
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Hippoidea, Lithodoidea, Lomisoidea e Paguroidea, esta infraordem conta com 20 

famílias, 335 gêneros e 2.500 espécies, as quais habitam uma ampla variedade de 

ecossistemas, incluindo habitats terrestres, hidrotermais, cavernas de água doce e 

desde a superfície do oceano até profundidades superiores a 5.000 m (BRACKEN-

GRISSOM et al., 2013).  

Os popularmente conhecidos como ermitões estão inseridos na superfamília 

Paguroidea, a qual é considerada um táxon monofilético (AHYONG; SCHNABEL; 

MAAS, 2009) e é representada por 120 gêneros com 1.106 espécies (MCLAUGHLIN 

et al., 2010). Esta superfamília está dividida em seis famílias, Coenobitidae (Dana, 

1851); Diogenidae (Ortmann, 1892); Paguridae (Latreille, 1802); Parapaguridae 

(Smith, 1882); Pylochelidae (Spence Bate, 1888) e Pylojacquesidae (McLaughlin e 

Lemaitre, 2001).  

Dentre essas, destacam-se as famílias Diogenidae e Paguridae, as quais são 

alvo desse estudo, por agruparem os ermitões mais característicos à morfologia e 

hábitos, e por compreenderem mais de 950 espécies, representando 90% da riqueza 

de toda a superfamília (MCLAUGHLIN et al., 2010).  

Paguridae possui 79 gêneros contando com fósseis e viventes (DE GRAVE et 

al., 2009). Entre as espécies viventes, existem 250 espécies descritas a nível 

mundial (MCLAUGHLIN et al., 2010). No Brasil, essa família possui nove gêneros, 

Anisopagurus (McLaughlin, 1981); Catapagurus (A. Milne Edwards, 1880); 

Iridopagurus (Saint Laurent, 1966); Nematopaguroides (Forest e Saint Laurent, 

1967); Pagurus (Fabricius, 1775); Phimochirus (McLaughlin, 1981); Pylopagurus (A. 

Milne Edwards e Bouvier, 1891); Rhodochirus (McLaughlin, 1981) e Tomopagurus (A. 

Milne Edwards e Bouvier, 1893) e 20 espécies registradas (MELO, 1999). 

Diogenidae é considerada uma família mais diversificada, possuindo 20 

gêneros e 425 espécies descritas com distribuição mundial (MCLAUGHLIN et al., 

2010). No Brasil são encontrados oito gêneros dessa família: Calcinus (Dana, 1851); 

Cancellus (H. Milne Edwards, 1836); Clibanarius (Dana, 1852); Dardanus (Paul’son, 

1875); Isocheles (Stimpson, 1858); Loxopagurus (Moreira, 1901); Paguristes (Dana, 

1851); Petrochirus (Stimpson, 1858), totalizando o registro de 23 espécies (MELO, 

1999).  

Esses grupos se distinguem, já que apresentam um padrão morfológico que 

os diferem dos outros grupos, como o abdôme completamente descalcificado, o que 

o torna frágil, não segmentado e curvado. Essa característica levou os ermitões a 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106686
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106686
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=366103
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106687
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106687
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desenvolverem uma interessante estratégia de proteção, em que utilizam conchas de 

moluscos gastrópodes para proteger essa região mais frágil do seu corpo (VANCE, 

1972). 

A partir da observação de registros fósseis, esse grupo possivelmente derivou 

da infraordem Brachyura (caranguejos verdadeiros), há 200 milhões de anos atrás, 

durante o Jurássico Inferior (GLAESSNER, 1960). A hipótese mais aceita atualmente 

para a origem de Anomura seria que seus ancestrais habitavam fendas em rochas, e 

houve uma seleção em relação à perda da calcificação abdominal, tornando-os com 

uma carapaça reduzida e o abdômen mole e vulnerável. Posteriormente, esse grupo 

passou a ocupar materiais como conchas de moluscos gastrópodes disponíveis no 

ambiente, possibilitando que explorassem o habitat, uma vez que não precisavam 

viver em fendas (MCLAUGHLIN, 1983). 

Desse modo, as conchas ocupadas pelos ermitões são recursos importantes 

para a sobrevivência dos mesmos, tornando-se uma associação bastante específica: 

elas exercem a função de um micro-habitat, oferecem proteção contra predadores, 

abrasões físicas, comportamentos agonísticos, acasalamento, proteção dos 

embriões incubados pelas fêmeas e dessecação em períodos de maré baixa 

(BROOKS; MARISCAL, 1985; VANCE, 1972). A concha também é importante no 

processo de ecdise, a metamorfose do estágio larval ao adulto envolve alterações na 

simetria do indivíduo, relacionadas à ocupação de conchas e a disponibilidade das 

mesmas no ambiente, uma vez que o ermitão só realiza a primeira ecdise passando 

do estágio larval para juvenil ao encontrar uma concha adequada ao seu tamanho 

(SANT’ANNA et al., 2006). Essa ocupação das conchas somente é possível, pois 

esses animais possuem características morfológicas como: eles conseguem carregar 

suas conchas devido à torção de seu abdôme, que associada à presença de 

urópodos modificados, possibilitando o animal prender-se à columela das conchas 

(BIAGI; MANTELATTO, 2006). 

A proteção e mobilidade que a concha oferece contribuem para a extensa 

distribuição dos ermitões em uma ampla diversidade de ambientes marinhos, sendo 

animais detritívoros de grande importância nesses habitats (HAZLETT, 1981). Esse 

comportamento alimentar parece ter contribuído como um fator essencial no sucesso 

adaptativo do grupo (SCHEMBRI, 1982).  
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Introdução 
 

Sabe-se que os processos de ocupação das conchas pelos ermitões em seu 

ambiente possuem a influência de diversos fatores, como o peso da concha, a 

morfologia como tamanho total da concha, comprimento e largura da abertura, 

volume interno, presença de epibiontes, estágio reprodutivo ou sexo do 

ermitão(BRIFFA; ELWOOD, 2001; BRIFFA; TWYMAN, 2011). Nesse grupo, existe a 

ocorrência de ermitões intersexos,o que é um fenômeno comum e de fácil 

identificação através da observação dos gonóporos no quinto par de pereópodes 

(características dos machos) e dos gonóporos no terceiro par de pereópodes 

(característica das fêmeas) concomitantemente, alguns apresentando ambos com 

funcionalidade (TURRA, 2004). 

 A seleção pelas conchas não é aleatória, e sim devido à adequação dos 

ermitões às conchas, a qual pode variar entre diferentes espécies, mostrando 

pressões de seleção associadas a diferentes habitats (CONOVER, 1978; 

BERTNESS, 1981a). A forte associação existente entre os ermitões e suas conchas 

influencia diretamente nos aspectos biológicos e sobrevivência dos ermitões, sendo a 

ocupação das conchas um fator diretamente relacionado ao seu sucesso evolutivo 

desse grupo (CONOVER, 1978; HAZLETT, 1981). 

Os ermitões dependem diretamente das conchas de gastrópodes, sendo 

essas, recursos essenciais para a reprodução e crescimento. Geralmente as conchas 

são obtidas logo após morte dos gastrópodos (HAZLETT, 1981). Por meio de 

quimiorreceptores, os ermitões são capazes de encontrar sítios de predação de 

gastrópodes por outros animais, encontrando assim conchas já desocupadas, ou a 

ocupação de uma concha nova pelo ermitão pode acontecer a partir de confrontos 

agonísticos intraespecíficos ou interespecíficos, quando há sobreposição de nicho 

pelos ermitões na ocupação das conchas (MCLEAN, 1974). A ocupação ou troca da 

concha constitui-se de vários comportamentos complexos, envolvendo diversos 

movimentos com os pereiópodos e com os quelípodos, que são usados para analisar 

e reconhecer a concha nova, ou remover outro ermitão da concha-alvo (HAZLETT, 

1966).  

As conchas de gastrópodes disponíveis no ambiente muitas vezes servem de 

substrato para espécies endolíticas e epibiontes, e a presença de determinados 

organismos nessas conchas podem influenciar a sua escolha pelos ermitões, bem 
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como o desenvolvimento dos ermitões, uma vez que a concha pode estar danificada 

(quebrada ou furada) (WILLIAMS; MCDERMOTT, 2004). 

Conforme crescem, os ermitões necessitam conchas maiores, tornando essa 

busca por conchas adequadas algo constante ao longo de sua vida (HAZLETT, 

1995), desde o estágio larval até sua vida adulta. Entender a  biologia e a ecologia 

desses organismos quanto a ocupação das conchas se torna importante, frente ao 

número limitado de conchas disponíveis no ambiente, bem como as características 

que as conchas apresentam, estando em bom estado ou não para ser ocupada pelos 

ermitões (CARLON; EBERSOLE, 1995). A biologia dos gastrópodes também é um 

fator fundamental para os ermitões, visto que a ocupação das conchas dependerá 

das espécies de gastrópodes existentes, bem como o tamanho de suas conchas 

além da mortalidade dos gastrópodes (MANTELATO, GARCIA, 2000), sendo que em 

condições naturais os ermitões não predam os gastrópodes para obtenção de uma 

nova concha (SHIH; MOK, 2000). 

Cada espécie de concha é um micro habitat diferente, com características 

particulares relacionadas à sua arquitetura, e essas características próprias das 

conchas foram selecionadas pelos ermitões ao longo do tempo evolutivo (LIVELY, 

1988). Mesmo a concha sendo um fator que implica na sobrevivência desses 

indivíduos, a seleção natural favoreceu a plasticidade na ocupação de conchas pelos 

ermitões ao longo da sua história evolutiva (HAZLETT, 1995; AR et al., 2017). 

As relações existentes entre ermitões e outros organismos possuem uma 

grande influencia na história de vida desses anomuros. Além da epibiose, como já 

destacado, o mutualismo também é uma relação existente entre os ermitões e outras 

espécies, podendo ser facultativo ou obrigatório (CONOVER, 1976), como as 

anêmonas, que sendo animais sésseis, se beneficiam ao se fixarem nas conchas 

ocupadas pelos ermitões, ao mesmo tempo que protegem os ermitões de 

predadores, acabam recebendo restos de alimentos provenientes deles. Casos de 

parasitismo também podem ser frequentes em espécies de ermitões, como no caso 

de poliquetas, do gênero Polydora Bosc, 1802, que encontram-se nas conchas 

ocupadas pelos ermitões, e acabam se alimentando dos embriões que estão sendo 

encubados pelas fêmeas ovígeras (WILLIAMS, 2002).  

Considerando a grande diversidade de ermitões existentes, são poucos os 

estudos realizados entre a relação dos ermitões e as conchas ocupadas, o que 

reforça a necessidade de entender esses aspectos. Visto a grande diversidade de 
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ambientes ocupados por eles, e sua grande riqueza, isso torna-os um objeto de 

estudo favorável para a compreensão da ecologia e da organização da comunidade 

de invertebrados marinhos, colaborando com a compreensão de mecanismos 

evolutivos dessas comunidades. 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 
 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os ermitões amostrados na 

Praia da Lagoinha em Bombinhas (SC), e sua associação com as conchas 

disponíveis no local, avaliando as variáveis morfométricas e peso dos ermitões e das 

conchas, demonstrando assim a associação do ermitão sobre determinadas espécies 

de conchas. 

Objetivos Específicos 
 

1 - Relacionar as espécies de ermitões com as espécies de conchas de 

moluscos gastrópodes ocupadas na praia da Lagoinha, Bombinhas (SC); 

 

2 - Verificar se a forma do escudo cefalotorácico difere entre as espécies de 

ermitões estudadas;  

 

3 - Verificar se a seleção das conchas varia dentro das espécies entre 

machos, fêmeas, fêmeas ovígeras e intersexos; 

 

4 - Detectar seleção específica das espécies de ermitões quanto às variáveis 

que as conchas apresentam, com a utilização de testes de correlações; 
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Material e Métodos 

Área de Estudo 
 
 A área de estudo foi a Praia da Lagoinha (27°08’43.75”S e 48°28’49.17”O), 

que se localiza na cidade de Bombinhas, Santa Catarina, Brasil (Figura 1). Essa 

praia é bastante popular como ponto turístico local, recebendo ações antropogênicas 

ao longo do ano, principalmente no verão. Possui aproximadamente 30 metros de 

largura, estreita, com água transparente. A praia possui uma variedade de substratos 

no infralitoral, principalmente compostos por rochas pouco recobertas por 

macroalgas e bancos de areia. 

 

 

Figura 1. Local da amostragem de ermitões, praia da Lagoinha, localizada no 
município de Bombinhas, Santa Catarina. 
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Coleta de Dados 

 
 Foram estabelecidos quatro períodos de amostragem, entre Maio de 

2017 e Março de 2018, um em cada estação do ano. Os ermitões foram coletados 

manualmente por meio de mergulho livre, sobre rochas submersas e substrato não 

consolidado, por duas pessoas durante uma hora, entre uma profundidade de 30 cm 

até 1,5 metros, durante os períodos de maré baixa, em lua nova ou cheia. Logo após 

cada coleta, o material coletado foi etiquetado e acondicionado em sacos plásticos, 

que foram congelados, para evitar que o ermitão troque de concha com outro ermitão 

durante o transporte. Posteriormente, as amostras foram transportadas para o 

Laboratório de Biologia Aquática pertencente a Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO), onde foram conservados em álcool 70%  para análises 

posteriores.  

Em laboratório, os ermitões foram removidos cuidadosamente de suas 

conchas, com o auxílio de pinça fina, e identificados sob estereomiscrocópio, de 

acordo com o Manual de Identificação dos Crustacea Decapoda do Litoral Brasileiro 

(MELO, 1999). Após a identificação, cada indivíduo foi pesado e mensurado quanto 

ao comprimento do escudo cefalotorácico (CE) e largura do escudo cefalotorácico 

(LE) (Figura 2). Foram também identificados quanto ao sexo, classificados em macho 

(M), fêmea (F), fêmea ovígera (FO), e intersexo (IS). A proporção sexual foi estimada 

pela quantidade de machos divido pela quantidade de fêmeas. A concha ocupada 

por cada ermitão foi secada em uma estufa a 40°C por 24 horas e identificada de 

acordo com Rios (2009), pesada e mensurada quanto ao comprimento da abertura 

da concha (CA) e a largura da abertura da concha (LA). 

 Para mensurar o comprimento e a largura dos ermitões e das conchas, foi 

utilizado um paquímetro digital de precisão (0,01 mm) e para pesar os mesmos 

utilizou-se uma balança analítica de precisão (0,001g).  
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Figura 2. Variáveis morfométricas mensuradas dos ermitões e das conchas ocupadas. LE: 
Largura do Escudo Cefalotorácico; CE: Comprimento do Escudo Cefalotorácico; CA: 
Comprimento de Abertura da Concha; LA: Largura de Abertura da Concha.  

 

Análises Estatísticas  
 

Diversidade de Ermitões e Conchas Ocupadas 
 

Inicialmente um escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) com 

sobreposição de um índice de similaridade foi realizado no programa PAST versão 

2.14 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001) para verificar a similaridade das espécies 

de ermitões quanto à ocupação das conchas (Índice de Jaccard).  

No programa R Studio (Versão 1.1.456), utilizando os pacotes Bipartite e 

Plotweb, realizou-se uma rede de interação bipartida com os valores de abundancia 

para verificar as interações existentes entre as espécies de ermitões amostrados e 

as respectivas conchas ocupadas. Realizou-se o teste de aninhamento da rede, para 

verificar se existia um padrão de interação entre os ermitões e as conchas ocupadas, 

se ermitões selecionam subconjuntos de espécies de conchas generalistas ou 

especialistas. Para isso estimou-se o aninhamento usando a métrica NODF2, que 

varia de zero (não aninhado) a 100 (perfeitamente aninhado) (ALMEIDA-NETO et al., 

2008). Testou-se se haviam espécies de ermitões fortemente associados a um 

subconjunto particular de conchas através de um Índice de Modularidade (M) (zero = 

rede aleatória sem módulos; 1 = rede modular) (GUIMERÀ; SALES-PARDO; 

AMARAL, 2004). Para verificar o grau de especialização entre as duas partes da 

rede, realizou-se um índice de especialização (H2), o qual pode variar de entre zero 
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(altamente generalista) e um (altamente especialistas) (BLÜTHGEN; MENZEL; 

BLÜTHGEN, 2006). 

Morfometria dos Ermitões e das Conchas 
 

No programa PAST versão 2.14 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001) também 

se verificou a normalidade (Shapiro-Wilk) e a homogeneidade de variância de todos 

os dados para analises posteriores. Realizou-se um teste t para verificar diferenças 

significativas entre peso, comprimento e largura do escudo cefalotorácico entre as 

espécies de ermitões coletados. Para dados paramétricos utilizou-se o teste t de 

Student (MCDONALD, 2008) e para dados não paramétricos realizou-se o teste de 

Mann-Whitney. Realizou-se uma Análise de Covariância (ANCOVA) para analisar se 

existe diferença entre as formas do escudo cefalotorácico (largura vs. comprimento 

do escudo) entre as espécies de ermitões, e também entre machos, fêmeas, fêmeas 

ovígeras e intersexos. 

Correlações entre Ermitões e Conchas 
  

Para verificar possíveis relações morfométricas existentes entre as espécies 

de ermitões e as conchas ocupadas, realizaram-se correlações Lineares de Pearson 

para dados paramétricos, e correlações de Spearman para dados que se 

apresentaram não paramétricos. As correlações foram realizadas entre as variáveis 

morfométricas obtidas de cada espécie encontrada. Para as análises utilizou-se o 

peso dos ermitões (PE) e peso das respectivas conchas (PC) ocupadas, 

comprimento (CEC) e largura (LEC) do escudo cefalotorácico e comprimento (CA) e 

largura (LA) de abertura da concha. 

 A primeira análise de correlação realizada foi entre as espécies de ermitões e 

todas as conchas que estes estavam ocupando, entre pesos, comprimentos e 

larguras de cada ermitão e cada concha. Posteriormente a analise de correlação foi 

realizada com as conchas mais ocupadas para cada espécie. As conchas que 

apresentaram um baixo percentual de ocupação ou que foram ocupadas por apenas 

um ermitão não foram inclusas nos testes de correlações.  

Para realizar as correlações entre ermitões e conchas ocupadas, utilizou-se 

uma porcentagem de frequência de ocupação acima de 0,65% no total de conchas 

amostradas. Conchas que não atingiram esse percentual de amostragem não foram 
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inclusas nos testes de correlações devido ao baixo número amostrado. 

Posteriormente, testaram-se correlações entre machos, fêmeas, fêmeas 

ovígeras e intersexos e as variáveis das suas respectivas conchas ocupadas em 

cada espécie. Todas as analises foram realizadas no programa PAST versão 2.14 

(HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). 

Resultados  

Diversidade de Ermitões e Conchas Ocupadas 
 

Foram coletados 1.896 ermitões ao longo de um ano, quatro gêneros e seis 

espécies. Pagurus brevidactylus (Stimpson, 1859) foi a espécie mais abundante com 

644 indivíduos (33,96%), seguido por Clibanarius antillensis (Stimpson, 1859)  com 

613 indivíduos (32,33%), Pagurus criniticornis (Dana, 1852) com 600 indivíduos 

(31,64%), Calcinus tibicen (Herbst, 1791) com 36 indivíduos (1,89%), Paguristes 

tortugae (Schmitt, 1933), 2 indivíduos (0,1%) e Clibanarius vittatus (Bosc, 1802) com 

1 único indivíduo coletado (0,05%) (Figura 33). 

No total, foram amostrados 1154 ermitões machos e 696 fêmeas, com uma 

proporção sexual de 1,65:1. A espécie C. tibicen apresentou uma proporção sexual 

de 2:1; C. antillensis de 1,52:1; P. brevidactylus uma proporção de 2,05:1 e P. 

criniticornis uma proporção de 1,43:1 machos para fêmeas.  
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Figura 3.  Espécies de ermitões amostrados na praia da Lagoinha, Bombinhas, SC. 
A: Pagurus brevidactylus; B: Pagurus criniticornis; C: Clibanarius antillensis; D: 
Calcinus tibicen; E: Paguristes tortugae; F: Clibanarius vittatus. 

 

As conchas ocupadas pelos ermitões coletados totalizaram 22 táxons (Tabela 

1), sendo a espécie Cerithium atratum a mais ocupada, seguido pela espécie Tegula 

viridula (Figura 4).  
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Tabela 1. Lista das espécies de conchas ocupadas pelos ermitões ocorrentes na 
praia da Lagoinha, Bombinhas, Santa Catarina (SC). 

Espécies de Conchas Total Amostrado % 

Cerithium atratum (Born, 1778) 1479 78,01% 

Tegula viridula (Gmelin, 1791)  253 13,34% 

Stramonita sp. Schumacher, 1817  50 2,64% 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 19 1,00% 

Astralium latispina (Philippi, 1844)  18 0,95% 

Morula nodulosa (C. B. Adams, 1845)  16 0,84% 

Gemophos auritulus (Link, 1807) 13 0,69% 

Pisania pusio (Linnaeus, 1758)  12 0,63% 

Littoraria flava (P. P. King, 1832)  6 0,32% 

Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927)  6 0,32% 

Aurantilaria aurantiaca (Lamarck, 1816)  5 0,26% 

Buccinanops sp. d'Orbigny, 1841 3 0,16% 

Phrontis polygonata (Lamarck, 1822)  3 0,16% 

Anachis lyrata (G. B. Sowerby, 1832) 2 0,11% 

Calliostoma viscardii Quinn, 1992  2 0,11% 

Coralliophila aberrans (C. B. Adams, 1850) 2 0,11% 

Modulus modulus (Linnaeus, 1758)  2 0,11% 

Eulithidium affine (C. B. Adams, 1850)  1 0,05% 

Latirolagena smaragdulus (Linnaeus, 1758)  1 0,05% 

Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) 1 0,05% 

Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793)  1 0,05% 

Neritina virginea (Linnaeus, 1758)  1 0,05% 

  1896 100% 
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Figura 4. Conchas ocupadas pelos ermitões amostrados na praia da Lagoinha, 
Bombinhas, SC. 
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P. brevidactylus ocupou um número maior de conchas, totalizando 18 

espécies de conchas diferentes (Tabela 2). Fêmeas e fêmeas ovígeras ocuparam 

principalmente C. atratum (88,6%) e T. viridula (5,7%), e uma porcentagem baixa 

ocupou a concha M. nodulosa (3,3%). C. antillensis foi a segunda espécie a ocupar 

uma maior diversidade de conchas, ocupando 14 espécies de conchas (Tabela 3). 

Fêmeas e fêmeas ovígeras de C. antillensis ocuparam apenas a concha C. atratum, 

machos ocuparam 14 espécies de conchas, e intersexos ocuparam 9 espécies de 

conchas. Em terceiro, P. criniticornis ocupou 9 espécies de conchas (Tabela 4). A 

concha C. atratum demonstrou uma maior interação com essas três espécies, 

seguido por T. viridula. C. tibicen ocupou 7 espécies (Tabela 5). C. vittatus ocupou 

apenas S. haemastoma e P. tortugae ocupou C. atratum.  

 

Tabela 2. Abundancia de conchas ocupadas por Pagurus brevidactylus na praia da 
Lagoinha, SC. M: machos; F: fêmeas; FO: fêmeas ovígeras.  

  Pagurus brevidactylus   

 

M   F % FO % Total %  

Cerithium atratum 323 
 

108 
 

79 
 

510 79,19% 

Tegula viridula 65 
 

9 
 

3 
 

77 11,96% 

Morula nodulosa 8 
 

2 
 

5 
 

15 2,33% 

Astralium latispina 10 
 

2 
 

  
 

12 1,86% 

Stramonita sp. 7 
 

  
 

  
 

7 1,09% 

Aurantilaria aurantiaca 4 
 

  
 

  
 

4 0,62% 

Littoraria flava 2 
 

  
 

1 
 

3 0,47% 

Pisania pusio 3 
 

  
 

  
 

3 0,47% 

Anachis lyrata   
 

2 
 

  
 

2 0,31% 

Calliostoma viscardii 2 
 

  
 

  
 

2 0,31% 

Leucozonia nassa  2 
 

  
 

  
 

2 0,31% 

Buccinanops sp. 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Coralliophila aberrans 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Eulithidium affine 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Latirolagena smaragdulus 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Modulus modulus 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Neritina virginea 1 
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Phrontis polygonata  1           1 0,16% 

Total 433 67% 123 19% 88 14% 644 100% 
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Tabela 3. Abundancia de conchas ocupadas por Clibanarius antillensis na praia da Lagoinha, 
SC. M: machos; F: fêmeas; FO: fêmeas ovígeras; IS: intersexos. 

  Clibanarius antillensis     

Espécies Conchas M   F   FO   IS   Total % 

Cerithium atratum 146 
 

35 
 

190 
 

16 
 

387 63,13% 

Tegula viridula 133 
 

  
 

  
 

19 
 

152 24,80% 

Stramonita sp. 25 
 

  
 

  
 

2 
 

27 4,40% 

Leucozonia nassa 12 
 

  
 

  
 

2 
 

14 2,28% 

Gemophos auritulus  10 
 

  
 

  
 

1 
 

11 1,79% 

Pisania pusio 5 
 

  
 

  
 

2 
 

7 1,14% 

Astralium latispina 4 
 

  
 

  
 

  
 

4 0,65% 

Siratus tenuivaricosus 2 
 

  
 

  
 

1 
 

3 0,49% 

Buccinanops sp.  1 
 

  
 

  
 

1 
 

2 0,33% 

Phrontis polygonata  1 
 

  
 

  
 

1 
 

2 0,33% 

Aurantilaria aurantiaca 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Littoraria flava 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Monoplex parthenopeus 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Morula nodulosa 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,16% 

Total 343 56% 35 6% 190 31% 45 7% 613 100% 

 

Tabela 4. Abundancia de conchas ocupadas por Pagurus criniticornis na praia da Lagoinha, 
SC. M: machos; F: fêmeas; FO: fêmeas ovígeras; IS: intersexo. 

  Pagurus criniticornis   

Espécies Conchas M   F   FO   IS   Total % 

Cerithium atratum 336 
 

105 
 

138 
 

1 
 

580 96,67% 

Tegula viridula 8 
 

1 
 

  
 

  
 

9 1,50% 

Stramonita sp. 3 
 

  
 

  
 

  
 

3 0,50% 

Littoraria flava 2 
 

  
 

  
 

  
 

2 0,33% 

Siratus tenuivaricosus 2 
 

  
 

  
 

  
 

2 0,33% 

Astralium latispina 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,17% 

Coralliophila aberrans 1 
 

  
 

  
 

  
 

1 0,17% 

Mitrellaocellata   
 

1 
 

  
 

  
 

1 0,17% 

Modulus modulus   
 

1 
 

  
 

  
 

1 0,17% 

Total 353 58,80% 108 18% 138 23% 1 0,20% 600 100% 

 

Tabela 5. Abundancia de conchas ocupadas por Calcinus tibicen na praia da Lagoinha, SC. 
M: machos; F: fêmeas; FO: fêmeas ovígeras.  

  Calcinus tibicen     

 Espécies Conchas M   F   FO   Total % 

Tegula viridula 8 
 

6 
 

1 
 

15 41,67% 

Stramonita sp. 10 
 

2 
 

  
 

12 33,33% 

Leucozonia nassa 2 
 

1 
 

  
 

3 8,33% 

Gemophos auritulus  1 
 

1 
 

  
 

2 5,56% 

Pisania pusio 1 
 

1 
 

  
 

2 5,56% 

Astralium latispina 1 
 

  
 

  
 

1 2,78% 

Siratus tenuivaricosus 1 
 

  
 

  
 

1 2,78% 

Total 24 67% 11 31% 1 3% 36 100% 
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A análise NMDS agrupou P. brevidactylus e C. antillensis como as espécies 

que dividiram mais espécies de conchas em comum, quanto à presença e ausência 

de ocupação (Figura 5). A análise de cluster suportou esses dados, agrupando P. 

brevidactylus e C. antillensis com similaridade de 52% quanto a ocupação das 

conchas, seguido por C. tibicen que obteve 38% de similaridade com essas espécies. 

P. criniticornis com as espécies citadas anteriormente obteve apenas 35% de 

similaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. NMDS com sobreposição de Índice de Similaridade de Jaccard para as espécies de 
ermitões provenientes da praia da Lagoinha, Bombinhas, SC. CT: Calcinus tibicen; CA: 
Clibanarius antillensis; CV: Clibanarius vittatus; PB: Pagurus brevidactylus; PC: Pagurus 
criniticornis; PT: Paguristes tortugae.  

 

A rede de interação plotada com os dados de abundancia de ermitões e 

conchas ocupadas apresentaram uma rede generalista de acordo com os valores 

obtidos. A modularidade foi registrada com um valor baixo (M = 0,229). O valor do 

aninhamento foi elevado (NODF 2 = 681,701), indicando um bom aninhamento da 

rede, onde P. brevidactylus, C. antillensis e P. criniticornis que interagiram com mais 

espécies de conchas ficaram no topo da rede, e as espécies que interagiram com 

menor número de conchas estão na base da rede, como C. tibicen (Figura 6). Os 

valores do teste de especialização da rede foram reduzidos (H2 = 0,325), indicando 

ser uma rede tipo generalista. 
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Figura 6. Representação das interações entre as espécies de ermitões e espécies de conchas 
ocupadas na praia da Lagoinha, SC, de acordo com uma rede de interação e uma representação 
das interações por força de interação. 
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Morfometria dos Ermitões e das Conchas 
 

C. tibicen é a maior espécie de ermitão que ocorre nesta praia, já que possuiu 

a maior média para peso, comprimento e largura do escudo cefalotorácico para 

machos e fêmeas, comparado com as outras espécies amostradas. C. antillensis 

apresentou uma média de tamanho menor que C. tibicen. Os indivíduos classificados 

como intersexo de C. antillensis apresentaram valores mínimos e máximos de peso e 

comprimento do escudo cefalotorácico semelhantes aos machos e fêmeas (Tabela 

6). 

P. brevidactylus teve uma média menor para peso, e machos e fêmeas 

apresentaram médias de comprimento do escudo cefalotorácico maior quando 

comparados com P. criniticornis. P. criniticornis apresentaram médias maiores para 

largura do escudo cefalotorácico quando comparado com P. brevidactylus. Apesar 

das médias de P. brevidactylus e P. criniticornis serem próximas para peso, 

comprimento e largura do escudo cefalotorácico, houve diferença significativa em 

seus tamanhos (p < 0,01) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Variáveis obtidas das espécies de ermitões amostrados na praia da Lagoinha. M: Machos; F: Fêmeas; FO: Fêmeas Ovígeras; IS: 
Intersexos; CEC: Comprimento do Escudo Cefalotorácico; LEC: Largura do Escudo Cefalotorácico; n: número de conchas de gastrópodes 
ocupadas pelos ermitões; Min.: Valor da menor concha ocupada; Máx.: Valor da maior concha ocupada; DP: Desvio padrão calculado a partir 
da média obtida.   

 
 

       
    

Espécie Ermitão       Peso (g)   CEC (mm)   LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP   Min; Máx. Média ± DP 

Calcinus tibicen M 24 66,67% 0,0522; 1,5845 0,5567 ± 0,35 2,35; 6,76 4,81 ± 1,03   1,91; 5,62 4,01 ± 0,89 

 

F 11 30,56% 0,0499; 0,9096 0,4741 ± 0,24 3,78; 6,23 4,95 ± 0,73 
 

3,17; 5,03 4,06 ± 0,52 

  FO 1 2,78% 0,3813   4,64     3,6   

Total 
 

36 
         

            

Espécie Ermitão       Peso (g)   CEC (mm)   LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP   Min; Máx. Média ± DP 

Clibanarius antillensis M 343 55,95% 0,0015; 0,7575 0,2327 ± 0,15 0,83; 5,31 3,42 ± 0,86   0,55; 4,02 2,60 ± 0,63 

 

F 35 5,71% 0,0171; 0,1264 0,0742 ± 0,03 1,5; 3,14 2,42 ± 0,41 
 

1,34; 2,39 1,84 ± 0,27 

 

FO 190 31% 0,0115; 0,1896 0,1060 ± 0,02 1,95; 3,53 2,69 ± 0,22   1,6; 3,1 2,06 ± 0,16 

  IS 45 7,34% 0,0131; 0,5426 0,2529 ± 0,13 1,77; 4,92 3,67 ± 0,78   1,57; 3,59 2,78 ± 0,55 

Total 
 

613 
         

            

Espécie Ermitão       Peso (g)   CEC (mm)   LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP   Min; Máx. Média ± DP 

Pagurus brevidactylus  M 433 67,24% 0,0026; 0,2879 0,0554 ± 0,0309 1,04; 3,52 2,39 ± 0,41   0,72; 3,2 2,02 ± 0,35 

 

F 123 19,1% 0,004; 0,08 0,0280 ± 0,0178 1,17; 2,9 2,00 ± 0,42 
 

0,83; 2,44 1,65 ± 0,33 

  FO 88 13,66% 0,008; 0,1461 0,0392 ± 0,0257 1,15; 3,1 2,02 ± 0,42   1,05; 2,57 1,69 ± 0,33 

Total 
 

644 
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Tabela 6. Variáveis obtidas das espécies de ermitões amostrados na praia da Lagoinha. M: Machos; F: Fêmeas; FO: Fêmeas Ovígeras; IS: 
Intersexos; CEC: Comprimento do Escudo Cefalotorácico; LEC: Largura do Escudo Cefalotorácico; n: número de conchas de gastrópodes 
ocupadas pelos ermitões; Min.: Valor da menor concha ocupada; Máx.: Valor da maior concha ocupada; DP: Desvio padrão calculado a partir 
da média obtida.   

Espécie Ermitão       Peso (g)   CEC (mm)   LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP   Min; Máx. Média ± DP 

Pagurus criniticornis M 353 58,83% 0,0045; 0,717 0,0607 ± 0,0479 0,98; 3,25 2,42 ± 0,45   0,76; 3,23 2,07 ± 0,41 

 

F 108 18% 0,0035; 0,615 0,0384 ± 0,0704 1,2; 3,02 1,97 ± 0,45 
 

0,9; 2,57 1,66 ± 0,41 

 

FO 138 23% 0,01; 0,733 0,0611 ± 0,0604 1,6; 2,95 2,38 ± 0,24   1,34, 2,48 2,03 ± 0,21 

  IS 1 0,17% 0,0518   2,79     2,11   

Total  600          
 
 
 

Espécie Ermitão       Peso (g) CEC (mm) LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Min; Máx. Min; Máx. 

Paguristes tortugae M 1 50% 0,0513 2,88 2,25 

 

FO 1 50% 0,0797 3,07 2,33 

Total 
 

2 

     
 
 

 

 
 

    Espécie Ermitão       Peso (g) CEC (mm) LEC (mm) 

  Sexo n % Min.; Máx. Min; Máx. Min; Máx. 

Clibanarius vittatus F 1 100% 0,988 5,95 5,05 
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Os testes t de Student realizados mostraram que existem diferenças 

significativas para peso, comprimento e largura do escudo cefalotorácico entre as 

espécies de ermitões testados, conforme apresenta a tabela 7 (p < 0,05).  

 

Tabela 7. Teste t realizado para peso e variáveis morfométricas entre as espécies de 
ermitões amostrados na praia da Lagoinha, Bombinhas (SC). U: valor teste de Mann-Whitney 
para dados não paramétricos; t: valor do teste t de Student para dados paramétricos.  

Peso (g) Ermitão  C. tibicen C. antillensis P. brevidactylus P. criniticornis 

C. tibicen - p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

C. antillensis U = 2998 - p < 0,001 p < 0,001 

P. brevidactylus U = 522 U =2953 - p < 0,01 

P. criniticornis U = 620,5 U = 3199 U = 1708 - 

     
CEC (mm) Ermitão  C. tibicen C. antillensis P. brevidactylus P. criniticornis 

C. tibicen - p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 

C. antillensis U = 2003 - p < 0,0001 p < 0,0001 

P. brevidactylus t = 31,059 U = 591 - p < 0,01 

P. criniticornis U = 330,5 U = 638 U = 1734 - 

     
LEC (mm) Ermitão  C. tibicen C. antillensis P. brevidactylus P. criniticornis 

C. tibicen - p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,001 

C. antillensis U = 1227 - p < 0,001 p < 0,001 

P. brevidactylus t = 29,921 U = 9508 - p < 0,001 

P. criniticornis U = 451 U = 1135 U = 1634 - 

     A ANCOVA realizada mostrou que C. antillensis possui a forma do cefalotórax 

diferente significativamente das outras três espécies, onde a maior diferença foi com 

P. criniticornis (Tabela 8). C. tibicen apresentou a forma do cefalotórax diferente de 

P. criniticornis e C. antillensis, e não houve diferença significativa com P. 

brevidactylus (Figura 7). P. criniticornis e P. brevidactylus apresentaram diferença 

significativa entre a forma do cefalotórax. 

 

Tabela 8. Valor da ANCOVA entre espécies; F: valor das diferenças entre a variável 
comprimento regulado pela largura do escudo cefalotorácico.  

ANCOVA C. tibicen C. antillensis P. brevidactylus P. criniticornis 

C. tibicen - p < 0,0001 p > 0,05 p < 0,001 

C. antillensis F = 315,1 - p < 0,00001 p < 0,00001 

P. brevidactylus    F = 1,144 F = 325,3 - p < 0,001 

P. criniticornis F = 14,14   F = 589,3  F = 21,61 - 
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Figura 7. Análise de Covariância (ANCOVA) realizada entre as variáveis largura 
regulada pelo comprimento do escudo cefalotorácico de C. tibicen, C. antillensis, P. 
criniticornis e P. brevidactylus, provenientes da praia da Lagoinha, Bombinhas, SC. 

 
 

Machos e fêmeas de C. tibicen não apresentaram diferença significativa na 

forma do escudo (ANCOVA = 2,71; p > 0,05). Para C. antillensis machos e fêmeas 

ovígeras (ANCOVA = 70,42; p < 0,01), machos e fêmeas (ANCOVA = 4,59; p < 0,05), 

fêmeas e fêmeas ovígeras (ANCOVA = 6,739; p < 0,05), intersexos e fêmeas 

ovígeras (ANCOVA = 12,44; p < 0,001) e intersexos e fêmeas (ANCOVA = 7,746; p < 

0,01) diferiram quando a forma do escudo. Machos e intersexos não mostraram 

diferença significativa (ANCOVA = 0,0021; p > 0,05).  

Apenas machos e fêmeas de P. brevidactylus diferiram significativamente na 

forma do escudo (ANCOVA = 17,19; p < 0,001). Machos e fêmeas ovígeras 

(ANCOVA = 29,06, p > 0,05) e fêmeas e fêmeas ovígeras (ANCOVA = 3,319; p > 

0,05) não possuem diferença. Para P. criniticornis não houve diferença na forma do 

escudo para ambos os sexos (Machos x Fêmeas: ANVOCA = 2,663; Machos e 

Fêmeas Ovígeras: ANCOVA = 0,2413; Fêmeas x Fêmeas Ovígeras: ANCOVA = 

2,853; p > 0,05).  
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Quanto as variaveis das conchas ocupadas, Stramonita sp., Gemophos 

auritulus, Monoplex parthenopeus e Leucozonia nassa foram às conchas que 

apresentaram maiores valores da média para peso. Para comprimento da abertura 

da concha, a concha com maior comprimento foi Monoplex parthenopeus, seguido de 

Stramonita sp., Pisania pusio e Leucozonia nassa, e em largura de abertura a concha 

com maior largura foi Tegula viridula, seguida por Monoplex parthenopeus, Siratus 

tenuivaricosus e Astralium latispina. (Tabela 9).  

 C. atratum, a qual foi à concha mais ocupada pelas espécies de ermitões 

nesta praia, apresentou valores intermediários para essas médias em comparação 

com as métricas das outras espécies de conchas (Peso: 0,5855 g, CA: 4,86 mm, LA: 

3,16 mm). T. viridula a qual foi à segunda concha com maior porcentagem de 

ocupação, teve o maior valor para largura de abertura, e para peso e comprimento de 

abertura também apresentou valores intermediários quando comparada com as 

outras espécies de conchas de gastrópodes obtidas (Peso: 2,4974 g, CA: 7,77 mm, 

LA: 7,78 mm). 
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Tabela 9. Variáveis das conchas de gastrópodes ocupadas pelos ermitões. CA: Comprimento de Abertura da Concha; LA: Largura de Abertura 
da Concha; n: número de conchas de gastrópodes ocupadas pelos ermitões; Min.: Valor da menor concha ocupada; Máx.: Valor da maior 
concha ocupada; DP: Desvio padrão calculado a partir da média obtida.   

 

Espécies Conchas   
Peso (g) CA (mm) LA (mm) 

  n % Min.; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP Min; Máx. Média ± DP 

Cerithium atratum 1479 78,01% 0,0186; 2,448 0,5855 ± 0,31 0,88; 8,91 4,86 ± 1,44 0,73; 6,63 3,16 ± 0,85 

Tegula viridula 253 13,34% 0,0585; 8,3236 2,4974 ± 1,61 2,13; 12,64 7,77 ± 2,12 2,44; 12,6 7,78 ± 2,65 

Stramonita sp. 50 2,64% 0,264; 15,001 3,9282 ± 3,79 4; 22,85 12,51 ± 3,22 3,27; 10,66 6,39 ± 2,26 

Leucozonia nassa  19 1,00% 1,0962; 7,4235 3,6405 ± 1,62 5,54; 20,31 12,20 ± 4,07 3,3; 9,79 6,06 ± 1,45 

Astralium latispina 18 0,95% 0,0531; 11,4943 1,6022 ± 2,61 1,58; 13,19 5,89 ± 2,84 2,3; 12,33 6,51 ± 2,77 

Morula nodulosa 16 0,84% 0,4957; 2,1885 1,1403 ± 0,40 3,92; 6,93 5,37 ± 0,95 2,01; 3,35 2,50 ± 0,45 

Gemophos auritulus  13 0,69% 2,5039; 4,7643 3,7122 ± 0,60 8,85; 13,55 10,09 ± 1,66 4,99; 6,01 5,45 ± 0,35 

Pisania pusio 12 0,63% 1,9872; 5,216 3,3608 ± 0,89 10,12; 14,91 12,39 ± 1,46 4,94; 6,5 5,57 ± 0,43 

Littoraria flava 6 0,32% 0,2626; 1,7565 0,7742 ± 0,52 4,94; 8,19 6,37 ± 1,22 3,06; 5,82 4,54 ± 0,95 

Siratus tenuivaricosus 6 0,32% 0,5108; 6,3863 2,6296 ± 2,26 9,05; 14,37 11,46 ± 1,80 4,83; 9,31 7,25 ± 2,02 

Aurantilaria aurantiaca 5 0,26% 0,9961; 2,4159 1,5305 ± 0,54 5,17; 12,38 8,81 ± 2,58 3,52; 5,66 4,82 ± 0,89 

Phrontis polygonata  3 0,16% 0,8588; 0,9426 0,9053 ± 0,04 4,35; 5,01 4,57 ± 0,38 3,87; 6,95 4,94 ± 1,74 

Buccinanops sp. 3 0,16% 1,5337; 4,0499 2,53 ± 1,78 7,65; 14,03 10,87 ± 2,18 4,46; 6,95 5,64 ± 1,01 

Anachis lyrata 2 0,11% 0,0339; 0,7657 0,3998 ± 0,52 2,24; 4,57 3,41 ± 1,65 1,75; 1,91 1,83 ± 0,11 

Calliostoma viscardii 2 0,11% 0,1866; 0,3538 0,2702 ± 0,12 2,9; 3,92 3,41 ± 0,72 1,85; 4,01 2,93 ± 1,52 

Coralliophila aberrans 2 0,11% 0,0522; 0,369 0,2106 ± 0,22 3,18; 4,47 3,83 ± 0,91 1,42; 2,53 1,98 ± 0,78 

Modulus modulus 2 0,11% 0,0785; 0,348 0,2132 ± 0,19 2,83; 4,7 3,77 ± 1,32 3,2; 4,12 3,66 ± 0,65 

Eulithidium affine  1 0,05% 0,0358   1,89   1,69   

Latirolagena smaragdulus  1 0,05% 3,0703   11,01   5,72   

Mitrella ocellata  1 0,05% 0,0260   2,21   0,77   

Monoplex parthenopeus  1 0,05% 3,6531   14,90   7,56   

Neritina virginea  1 0,05% 0,2474   5,61   3,45   

  1896               
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Correlações entre Ermitões e Conchas 
 

 
As correlações foram testadas entre ermitões e as espécies de conchas mais 

amostradas (>0,65%). Para C. tibicen, foram realizadas correlações com T. viridula: 

15 conchas, Stramonita spp. 12 conchas e L. nassa: 3 conchas. Com a espécie C. 

antillensis testou-se as correlações com as seguintes espécies de conchas: C. 

atratum: 387 conchas, G. auritulus: 11 conchas, L. nassa: 14 conchas, Stramonita 

spp.: 27 conchas e T. viridula: 152 conchas. Para P. brevidactylus as correlações 

foram realizadas com C. atratum: 510 concha, T. viridula: 77 conchas, M. nodulosa: 

15 conchas e A. latispina: 12 conchas, 1,86%, e entre P. criniticornis e C. atratum: 

580 conchas e T. viridula: 9 conchas. 

Para C. vittatus e P. tortugae não realizou-se os testes de correlações devido 

ao baixo número amostrado. A única fêmea ovígera de C. tibicen encontada foi unida 

as demais fêmeas para as analises, e o único intersexo de P. criniticornis encontrado 

não foi inserido nas analises devido ao número amostral. 

 

Calcinus tibicen 

  

As análises de correlações testadas com todas as conchas ocupadas por C. 

tibicen foram mais fortes entre peso das conchas e peso dos ermitões, seguido pela 

relação entre largura e comprimento da abertura da concha com largura e 

comprimento do cefalotórax, respectivamente (Figura 88).  
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As correlações testadas entre as variáveis de Stramonita spp. e C. tibicen 

mostraram-se fortes e significativas (Figura 9). Para ambas as métricas utilizadas, os 

valores das correlações foram bastante altos, sendo o valor da correlação maior do 

que nove para ambas as correlações. Stramonita spp. apresentou uma média de 

peso e comprimento de abertura maior do que a maioria das outras conchas 

coletadas. C. tibicen também apresentou uma média maior dessas variáveis do que 

as outras espécies, incluindo, a largura do escudo cefalotorácico. 

Figura 8. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
todas as espécies de conchas 
ocupadas por Calcinus tibicen. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; 
CA: Comprimento abertura da 
concha; LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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As correlações entre as variáveis de T. viridula e C. tibicen mostraram-se mais 

fortes e significativas entre peso da concha e peso do ermitão e entre comprimento 

da concha e do escudo cefalotorácico (Figura 10). A correlação entre a variável 

largura da abertura da concha e do escudo cefalotorácico também apresentou um 

valor menor de correlação. Isso pode ser explicado devido ao fato de T. viridula ter 

apresentado a maior média para largura da abertura da concha.  

Figura 9. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Stramonita spp. e Calcinus tibicen. 
CEC: Comprimento escudo 
cefalotorácico; CA: Comprimento 
abertura da concha; LEC: Largura 
escudo cefalotorácico; LA: Largura 
de abertura da concha. 
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As variáveis da concha L. nassa não apresentaram correlações significativas 

com o a espécie C. tibicen. Para as variáveis peso e comprimento do escudo 

cefalotorácico, as correlações foram positivas, porém não significativas, assim como 

para largura do escudo cefalotorácico, a qual a correlação apresentou-se negativa 

(PE x PC: r = 0,56983, p > 0,05; CEC x CA: r = 0,61548, p > 0,05; LEC x LA: r = -

0,65665, p > 0,05). As correlações realizadas para machos e fêmeas de C. tibicen 

foram mais fortes e significativas entre machos e suas respectivas conchas ocupadas 

para todas as variáveis (PE x PC: r = 0,7887, g.l. = 22, p < 0,00001; CEC x CA: r = 

0,72416, g.l. = 22, p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,75472, g.l. = 22, p < 0,0001). Para as 

fêmeas, a correlação entre os pesos foi a única que mostrou uma correlação forte e 

significativa (r = 0,73869, g.l. = 10, p < 0,05). Para comprimento e largura do escudo 

cefalotorácico as correlações foram baixas, apresentando não significância nos 

resultados (CEC x CA: r = 0,38887, p > 0,05; LEC x LA: r = 0,38362 p > 0,05).  

Figura 10. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Tegula viridula e Calcinus tibicen. 
CEC: Comprimento escudo 
cefalotorácico; CA: Comprimento 
abertura da concha; LEC: Largura 
escudo cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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Clibanarius antillensis 
 
 
 As correlações testadas para C. antillensis e o total de conchas ocupadas 

mostraram-se positivas, bastante fortes e significativas para todas as variáveis. Peso 

apresentou um valor maior de correlação, seguido por largura e comprimento da 

abertura da concha (Figura 111).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
todas as conchas ocupadas por 
Clibanarius antillensis. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; 
CA: Comprimento abertura da 
concha; LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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C. antillensis apresentou uma correlação mais forte com a concha Stramonita 

spp.. A variável peso da concha com peso do ermitão apresentou um valor maior de 

correlação, comparado com o comprimento e a largura da concha com comprimento 

e largura do escudo cefalotorácico (Figura 122).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Stramonita spp. e Clibanarius 
antillensis. CEC: Comprimento 
escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo cefalotorácico; 
LA: Largura de abertura da concha. 
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C. antillensis também apresentou correlações significativas com C. atratum 

(Figura 133), T. viridula (Figura 144) e L. nassa (Figura 155), porém as correlações 

não apresentaram valores altos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Cerithium atratum e Clibanarius 
antillensis. CEC: Comprimento escudo 
cefalotorácico; CA: Comprimento 
abertura da concha; LEC: Largura 
escudo cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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Figura 14. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Tegula viridula e Clibanarius 
antillensis. CEC: Comprimento 
escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 

 

Figura 15. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Leucozonia nassa e Clibanarius 
antillensis. CEC: Comprimento 
escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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G. auritulus apresentou correlações fracas e não significativas com C. 

antillensis para todas as variáveis (PE x PC: r = 0,1285, p > 0,05; CEC x CA: r = -

0,23452, p > 0,05; LEC x LA: r = 0,44545, p > 0,05). Essa concha está entre as que 

apresentaram uma maior média para peso. 

As correlações realizadas para as variáveis morfométricas e peso dos 

machos, fêmeas, fêmeas ovígeras e intersexos de C. antillensis com as espécies de 

conchas ocupadas, tais correlações apresentaram-se significativas. Machos 

obtiveram correlações mais fortes com as conchas que estavam ocupando (PE x PC: 

r = 0,86446, g.l. = 341, p < 0,00001; CEC x CA: r = 0,80569, g.l. = 341, < 0,00001; 

LEC x LA: r = 0,81691, g.l. = 341, p < 0,00001), seguido pelos intersexos, que 

também apresentaram correlações positivas fortes entre peso e largura, seguido pelo 

comprimento (PE x PC: r = 0,82675, g.l. = 43, p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,65984, g.l. 

= 43, p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,70911, g.l. = 43, p <  0,0001). As fêmeas 

apresentaram um valor maior de correlação para peso, comparado com as outras 

variáveis (PE x PC: r = 0,64717, g.l. = 33, p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,53767, g.l. = 

33, p < 0,001; LEC x LA: r = 0,56656, g.l. = 33, p <  0,001), enquanto as fêmeas 

ovígeras não apresentaram fortes correlações com nenhuma das variáveis testadas 

com as conchas que estavam ocupando (PE x PC: r = 0,37594, g.l. = 188, p < 

0,00001; CEC x CA: r = 0,33945, g.l. = 188, p < 0,00001; LEC x LA: r = 0,36991, g.l. 

= 188, p <  0,00001). 
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Pagurus brevidactylus  
  

 As correlações testadas para P. brevidactylus considerando todas as espécies 

de conchas ocupadas foram bastante significativas. A variável comprimento de 

abertura da concha com comprimento do escudo cefalotorácico apresentou uma 

correlação maior (Figura 166), seguido pela correlação realizadas entre peso dos 

ermitões e das conchas ocupadas.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
todas as conchas ocupadas por 
Pagurus brevidactylus. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; 
CA: Comprimento abertura da 
concha; LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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A concha que apresentou uma maior correlação com P. brevidactylus foi A. 

latispina. A correlação com peso do ermitão e peso da concha e largura do 

cefalotórax e largura de abertura da concha obtiveram valores de correlações mais 

fortes. A correlação entre comprimento de abertura concha e comprimento do 

cefalotórax do ermitão também obtiveram valores positivos (Figura 177).   

 

 

 

 

  

A correlação de P. brevidactylus com a concha C. atratum também foram fortes 

e significativas, levando em consideração o número de ermitões que ocupavam essa 

espécie de concha e a significância da análise (Figura 188). 

Figura 17. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso Pagurus 
brevidactylus e Astralium latispina. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; 
CA: Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo cefalotorácico; LA: 
Largura de abertura da concha. 
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As correlações testadas entre P. brevidactylus e a espécie de concha M. 

nodulosa apresentaram correlações fortes e significativas para peso do ermitão e 

peso da concha, e comprimento do escudo cefalotorácico e comprimento de abertura 

da concha (Figura 199). A correlação entre largura do escudo cefalotorácico e largura 

de abertura da concha apresentou uma correlação fraca e não significativa (LEC x 

LA: r = 0,33035, g.l. = 13, p > 0,05). 

As correlações testadas entre P. brevidactylus e T. viridula apresentaram-se 

significativas. A correlação mais forte foi entre comprimento do escudo cefalotorácico 

e comprimento de abertura da concha, seguido pelas variáveis peso do ermitão e 

peso da concha (Figura 2020). Entre largura do escudo cefalotorácico e largura de 

abertura da concha, a correlação também foi significativa, porém com o valor um 

pouco menor. 

Figura 18. Correlações entre as variáveis 
morfométricas e peso de Pagurus 
brevidactylus e Cerithium atratum. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; LEC: 
Largura escudo cefalotorácico; LA: 
Largura de abertura da concha. 
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Figura 19. Correlações entre as variáveis morfométricas e peso de Pagurus brevidactylus 
com as conchas Morula nodulosa. CEC: Comprimento escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha. 

 
 

 

 

Figura 20. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Pagurus brevidactylus e Tegula 
viridula. CEC: Comprimento escudo 
cefalotorácico; CA: Comprimento 
abertura da concha; LEC: Largura 
escudo cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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 As correlações testadas para os sexos apresentaram-se significativas. As 

fêmeas ovígeras obtiveram uma correlação mais forte com as conchas para ambas 

as variáveis testadas (PE x PC: r = 0,82517, g.l. = 86, p < 0,0001; CEC x CA: r = 

0,73021, g.l. = 86, p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,81713, g.l. = 86, p <  0,0001). Por 

segundo, foram as fêmeas que apresentaram maiores correlações com as conchas 

(PE x PC: r = 0,7164, g.l. = 121, p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,65054, g.l. = 121, p < 

0,0001; LEC x LA: r = 0,64053, g.l. = 121, p <  0,0001). Os machos de P. 

brevidactylus apresentaram correlações mais fracas com as conchas ocupadas, 

quando comparados com as fêmeas dessa espécie (PE x PC: r = 0,61596, g.l. = 431, 

p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,65616, g.l. = 431, p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,5529, g.l. 

= 431, p <  0,0001). 
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Pagurus criniticornis 
 

 A espécie P. criniticornis apresentou valores positivos para todas as 

correlações testadas com as variáveis das conchas ocupadas no total, sendo a 

variável peso da concha a qual apresentou uma correlação mais forte com peso dos 

ermitões (Figura 21). As variáveis largura e comprimento de abertura da concha 

também apresentaram fortes correlações com a largura e o comprimento do 

cefalotórax dos ermitões, respectivamente.   

 

 

As correlações testadas entre P. criniticornis e as espécies de conchas C. 

atratum e T. viridula mostraram-se fortes e significativas. Com a espécie T. viridula, 

as correlações entre ermitões e conchas foram mais fortes (Figura 22) embora 

menos significativas do que com C. atratum, sendo essa ultima a concha mais 

ocupada por P. criniticornis. (Figura 233). 

Figura 21. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
todas as conchas ocupadas por 
Pagurus criniticornis. CEC: 
Comprimento escudo cefalotorácico; 
CA: Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo cefalotorácico; 
LA: Largura de abertura da concha. 
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Figura 22. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Pagurus criniticornis e Tegula 
viridula. CEC: Comprimento 
escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 

 
 

Figura 23. Correlações entre as 
variáveis morfométricas e peso de 
Pagurus criniticornis e Cerithium 
atratum. CEC: Comprimento 
escudo cefalotorácico; CA: 
Comprimento abertura da concha; 
LEC: Largura escudo 
cefalotorácico; LA: Largura de 
abertura da concha. 
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 As correlações realizadas para machos, fêmeas e fêmeas ovígeras com suas 

respectivas conchas ocupadas foram significativas. As fêmeas de P. criniticornis 

obtiveram uma correlação maior, quando comparado com machos e fêmeas 

ovígeras, entre suas variáveis e as variareis das conchas que ocupavam (PE x PC: r 

= 0,8345, g.l. = 106, p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,85067, g.l. = 106, p < 0,0001; LEC x 

LA: r = 0,83844, g.l. = 106, p <  0,0001). As correlações testadas entre machos e as 

conchas que ocupavam também foram fortes (PE x PC: r = 0,79195, g.l. = 351, p < 

0,0001; CEC x CA: r = 0,73059, g.l. = 351, p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,75994, g.l. = 

351, p <  0,0001), enquanto a correlação entre as fêmeas ovígeras e suas conchas 

foram menores (PE x PC: r = 0,42009, g.l. = 136 (com outlier); r = 0,63786, g.l. = 135 

(sem outlier), p < 0,0001; CEC x CA: r = 0,56223, g.l. = 136 (com outlier); r = 

0,59282, g.l. = 135 (sem outlier), p < 0,0001; LEC x LA: r = 0,5493, g.l. = 136 (com 

outlier) r = 0,54916, g.l. = 135 (sem outlier), p <  0,0001).  
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Discussão 
 

 A fauna de ermitões existentes na Praia da Lagoinha em Bombinhas foi 

numericamente dominada por P. brevidactylus, seguido por C. antillensis e P. 

criniticornis, diferindo de outros locais já estudados na costa brasileira. Mais ao norte, 

na Praia da Fortaleza, em Ubatuba (SP), a espécie dominante foi P. criniticornis 

(PEREIRA; JUNIOR; JACOBUCCI, 2009), enquanto mais ao sul, no litoral de Rio 

Grande (RS), as espécies dominantes foram Dardanus insignis e Loxopagurus 

loxochelis (AYRES-PERES et al., 2008). Tal diferença pode estar relacionada à 

metodologia de coleta, cujo neste trabalho utilizou-se o mergulho livre, que alcança 

apenas as áreas mais rasas, enquanto outros trabalhos utilizam o mergulho 

autônomo e barco de arrasto. 

Todas as espécies de ermitões amostradas nessa pesquisa são de ampla 

distribuição no litoral brasileiro, sendo encontradas na região intertidal, sobre rochas, 

algas, recifes, e ambientes com ação de ondas, também podendo ocorrer em fundos 

de areia ou lama, a até 50 metros de profundidade (MELO, 1999; MANTELATTO; 

GARCIA, 2002). Certamente a diversidade de habitats na Praia da Lagoinha favorece 

a ocorrência dessas três espécies em simpatria, uma vez que a ocorrência de 

diferentes tipos de substratos permitem a coexistência dessas espécies pelo uso 

diferencial do nicho (MELO, 1999). Ao mesmo tempo em que algumas espécies de 

ermitões usam o substrato como abrigo, outras podem usá-lo para forrageamento, o 

que diminui a competição entre as espécies (MANTELATTO; GARCIA, 2002).  

As espécies coletadas mostraram sobreposição na ocupação das conchas de 

C. atratum e T. viridula, sendo tais conchas as que apresentaram maior abundancia 

de ocupação. Em outras pesquisas realizadas no litoral Brasileiro, essas espécies de 

conchas também são bastante ocupadas pelas espécies de ermitões estudadas 

nessa pesquisa (ver LEITE; TURRA; GANDOLFI, 1998; MANTELATTO; GARCIA, 

2002; LIMA et al., 2014;MARCONDES; FERNANDES; COBO, 2018). T. viridula 

apresentou-se como a concha com maior largura de abertura. Essa espécie de 

concha é globular, com espira baixa e abertura grande (FLOETER et al., 2000). 

Quando comparada com C. atratum, ela ainda mostrou-se mais pesada e com o 

comprimento de abertura maior.  

C. atratum apresentou a média das variáveis menor quando comparada com 

as outras conchas mais ocupadas. Porém, essa concha é mais alongada, com espira 
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alta e abertura pequena, o que pode funcionar como um reservatório de água, 

favorecendo os ermitões em períodos da variação da maré, reduzindo o estresse 

térmico e também maior proteção contra predadores que podem atacar através da 

abertura (BERTNESS, 1981b; FLOETER et al., 2000; LIVELY, 1988). 

A rede de interações apresentou um valor baixo para modularidade, indicando 

que não existem espécies de ermitões ocupando conjuntos particulares de conchas. 

O valor alto do NODF 2 indica um bom aninhamento da rede e um padrão de 

ocupação dos ermitões pelas conchas, apontando uma rede tipo generalista: quanto 

maior o valor do aninhamento significa que as espécies generalistas estão 

interagindo com espécies generalistas e especialistas, e que as espécies 

especialistas não estão interagindo entre si (ALMEIDA-NETO et al., 2008). Os 

resultados obtidos não indicam que cada espécie de ermitão aqui estudada é 

generalista na ocupação das conchas quanto as variáveis que as conchas 

apresentam. C. tibicen, P. tortugae e C. vittatus, classificadas como especialistas, 

estão interagindo com conchas que foram agrupadas como generalistas, porém é 

necessário novos estudos com essas espécies e plotar novas redes de interação 

devido ao baixo número amostral das espécies P. tortugae e C. vittatus. 

C. tibicen foi registrado ocupando um conjunto de 7 conchas. Os indivíduos de 

C. tibicen apresentaram-se maiores que as outras espécies aqui estudadas e 

ocuparam conchas que se apresentaram mais pesadas, como Stramonita spp. e G. 

auritulus. Quanto às correlações testadas, essa espécie mostrou uma correlação 

biométrica mais forte com o peso das conchas quando avaliado com todas as 

conchas ocupadas. Foram encontrados mais indivíduos ocupando a espécie T. 

viridula, a qual se apresentou com maior largura de abertura. Porém, a correlação 

realizada entre T. viridula e C. tibicen, foram menores do que as correlações 

realizadas com Stramonita spp. As correlações entre C. tibicen e Stramonita spp 

foram bastante fortes, para peso, comprimento e largura de abertura da concha, 

demonstrando a seleção dessa espécie por conchas que são mais pesadas. A 

seleção dessa espécie por conchas mais pesadas pode estar fortemente relacionada 

com o fato de serem ermitões intertidais (GARCIA; MANTELATTO, 2001) submetidos 

a forte ação das ondas, assim conchas mais pesadas iriam protegê-los da ação 

mecânica da água, evitando com que fossem carregados pelas ondas. Experimentos 

realizados por Garcia e Mantelatto (2001) em laboratório mostraram que C. tibicen 

passou a ocupar conchas que eram mais pesadas em relação às outras que estavam 
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demonstrando a seleção de conchas mais pesadas pela espécie. 

As correlações realizadas para machos de C. tibicen e suas conchas foram 

fortes e significativas para todas as variáveis, porém para as fêmeas a única 

correlação significativa foi com o peso da concha. Machos obtiveram correlações 

significativas com comprimento e largura de abertura da concha, por alcançarem 

tamanhos maiores de cefalotórax do que as fêmeas (MANTELATTO; GARCIA, 

2000), e as conchas ocupadas por C. tibicen também apresentaram valores maiores 

de comprimento e largura de abertura. Diferentemente das outras espécies 

amostradas, C. tibicen foi a única que não ocupou a concha C. atratum.  

 C. antillensis ocupou um conjunto de 14 conchas, apresentando correlações 

fortes com todas as variáveis avaliadas. Dessa forma, não podemos inferir que 

ocorra uma seleção pela concha somente com os dados tomados neste trabalho. 

Floeter et al. (2000) testou em laboratório a ocupação de conchas por C. 

antillensis avaliando o volume interno da concha e apresenta que tal espécie passou 

a ocupar conchas com um volume interno maior dais quais ocupavam antes. Nesse 

trabalho não se testou a correlação entre volume interno da concha e tamanho total 

do ermitão, porém são variáveis a se levar em consideração uma vez que as 

variáveis analisadas aqui para C. antillensis ambas obtiveram valores altos para as 

correlações. 

Várias pesquisas destacam a plasticidade de C. antillensis quanto à ocupação 

de conchas, a qual varia de acordo com as espécies de conchas disponíveis em 

cada local de ocorrência (LEITE; TURRA; GANDOLFI, 1998; ARGÜELLES; 

ÁLVAREZ; ALCARAZ, 2009; AR et al., 2017;).   

C. atratum, a qual foi a espécie de concha mais ocupada por C. antillensis, 

seguido por T. viridula, não apresentaram valores fortes para as correlações, porém 

essa espécie de ermitão é comumente registrada ocupando essas espécies de 

concha em diversas regiões do Brasil (AR et al., 2017; FLOETER et al., 2000; LEITE; 

TURRA; GANDOLFI, 1998), o que pode estar relacionado com a disponibilidade 

dessas espécies de conchas. Quando analisada com Stramonita spp., a espécie não 

apresentou fortes correlações, assim como as correlações testadas para L. nassa. 

Outros estudos verificaram que C. antillensis selecionavam as conchas mais leves 

disponíveis (ARGÜELLES-TICO; ÁLVAREZ; ALCARAZ, 2010; TURRA; LEITE, 

2001), o que pode explicar as correlações fracas com essas conchas que 

apresentaram as maiores valores de médias para peso, pois mesmo os indivíduos 
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mais pesados de C. antillensis podem estar ocupando conchas mais leves. A seleção 

de conchas mais leves pelo ermitão pode reduzir o gasto energético quanto à 

locomoção (ARGÜELLES-TICO; ÁLVAREZ; ALCARAZ, 2010), visto que C. 

antillensis se locomove no limite superior da região intertidal, ficando muitas vezes 

exposto a estresse físico durante períodos de maré baixa (BERTNESS, 1982) e 

conchas mais leves facilitariam o deslocamento fora da água. 

 Os machos de C. antillensis apresentaram médias de peso, comprimento e 

largura do escudo cefalotorácico maiores do que as fêmeas e as fêmeas ovígeras, 

como já evidenciado em outros estudos para essa espécie (AR et al., 2017; 

ARGÜELLES; ÁLVAREZ; ALCARAZ, 2009). Machos alcançam tamanhos maiores, 

pois durante o crescimento as fêmeas gastam mais energia para o desenvolvimento 

das gônadas (DÍAZ; CONDE, 1989), visto que os machos maiores possuem mais 

chances de vencer combates interespecíficos e conquistar fêmeas para copular 

(CHRISTY; SALMON, 1984).  

Machos tiveram correlações mais fortes com as conchas ocupadas quando 

comparado com as correlações testadas para as fêmeas. As fêmeas de C. antillensis 

ocuparam apenas conchas C. atratum, enquanto machos e intersexos ocuparam 

mais espécies de conchas. Os intersexos mostraram-se correlacionados com ambas 

as variáveis testadas, visto que as suas médias de comprimento e largura do escudo 

e peso, foram maiores que as médias de tamanho dos machosDas seis espécies de 

ermitões coletados, P. brevidactylus ocupou uma diversidade maior de conchas, 

sendo 18 táxons, porém a maioria ocupava C. atratum e T. viridula. P. brevidactylus 

foi registrado com um menor valor médio de peso, comprimento e largura do escudo 

cefalotorácico para machos, fêmeas e fêmeas ovígeras, quando comparada com as 

outras espécies. Diferentemente de outros trabalhos (MANTELATTO; DE 

MEIRELES, 2004), nesse estudo, os machos de P. brevidactylus ocuparam uma 

quantidade maior de conchas de T. viridula do que as fêmeas, o que mostra uma 

diferença no padrão de utilização das conchas para essa espécie.  

Quanto às correlações entre P. brevidactylus e todas as conchas ocupadas, a 

espécie apresentou uma correlação forte com peso da concha, comprimento e 

largura de abertura. As correlações testadas com as conchas com maior 

porcentagem de ocupação mostrou uma maior correlação entre P. brevidactylus e a 

concha A. latispina, porém o numero de ermitões amostrados ocupando essa concha 

foi baixo, quando comparados com C. atratum e T. viridula. A. latispina é uma concha 
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cônica, com espira baixa, abertura oval e com espinhos nas margens, sendo uma 

espécie proporcionalmente mais comprimida (PILSBRY; SHARP; TRYON, 1879). 

A maioria dos indivíduos dessa espécie foram encontrados ocupando C. 

atratum, incluindo machos e fêmeas. As correlações testadas entre C. atratum e P. 

brevidactylus foram mais fortes entre largura e comprimento do cefalotoráx e 

comprimento e largura da concha. A correlação testada para peso também foi forte, 

porém menor quando comparada com as outras variáveis. M. nodulosa apresentou 

correlações mais fortes do que C. atratum, quanto às variáveis comprimento e peso. 

Porém, largura da concha e largura do cefalotórax não se correlacionaram. Estudos 

registraram P. brevidactylus ocupando essas duas espécies de conchas na mesma 

proporção (LEITE; TURRA; GANDOLFI, 1998; MANTELATTO; DE MEIRELES, 2004; 

SANT’ANNA et al., 2012), diferentemente dessa pesquisa, onde essa espécie de 

ermitão ocupou 79,2% de C. atratum e apenas 2,3% de M. nodulosa. 

As correlações testadas para a classificação quanto ao sexo, mostraram que 

as fêmeas possuem uma correlação mais forte com as conchas ocupadas do que os 

machos, os quais apresentaram correlações baixas. As fêmeas ovígeras também 

obtiveram correlações mais fortes, quando comparadas com os machos. Machos 

ocuparam uma diversidade maior de conchas (17 espécies de conchas), enquanto 

fêmeas e fêmeas ovígeras ocuparam um total 6 espécies de conchas, selecionando 

as conchas C. atratum, T. viridula e M. nodulosa em maior abundancia.    

Machos ocuparam conchas maiores e por consequência conchas mais 

pesadas, enquanto as fêmeas ocuparam conchas menores e mais leves. Isso pode 

explicar o motivo das correlações entre fêmeas e suas conchas terem sido maiores, 

pois fêmeas menores estão ocupando conchas menores, enquanto machos menores 

(de acordo com os valores médios de peso obtidos) estão selecionando conchas 

maiores. O dimorfismo sexual em relação ao tamanho é comum em crustáceos, onde 

machos normalmente são maiores (ABRAMS, 1988). Assim ficou evidente a seleção 

que machos possuem por conchas maiores para essa espécie. 

P. criniticornis ocupou um conjunto de 9 espécies de conchas no total. Quando 

correlacionados com total as conchas ocupadas, demonstraram fortes correlações 

com ambas variáveis, porém peso ainda obteve uma correlação mais alta. Essa 

espécie ocupou principalmente a concha C. atratum. T. viridula obteve um percentual 

baixo de ocupação nesse estudo, porem em outras pesquisas, juntamente com C. 

atratum essas duas espécies de conchas são bastante ocupadas por P. criniticornis 
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(LEITE; TURRA; GANDOLFI, 1998; SANT’ANNA et al., 2012).  

P. criniticornis é proporcionalmente mais abundante em substratos não 

consolidados, diferentemente de P. brevidactylus que é uma espécie encontrada em 

rochas (SANT’ANNA et al., 2012). Essas duas espécies coexistem entre esses 

microhabitats, podendo haver competições por recursos. Essa competição pode 

aumentar na falta de conchas, visro que essas espécies ocuparam principalmente a 

espécie C. atratum nessa pesquisa, mesmo P. brevidactylus ocupando uma 

diversidade maior de conchas, como a espécie T. viridula. 

As correlações entre as variáveis de T. viridula e P. criniticornis foram 

expressivas, sendo mais fortes do que com a concha de C. atratum. Entretanto, o 

número amostrado de ermitões ocupando T. viridula foi menor, e a significância da 

correlação foi menor. As correlações entre C. atratum e P. criniticornis foram um 

pouco menores, porém ainda fortes significativas. Os machos de P. criniticornis 

também ocuparam uma diversidade de conchas maior do que as fêmeas. A maioria 

das fêmeas (98,78%) ocupou apenas C. atratum, enquanto que os outros 1,22% 

ocuparam outras conchas. Estudos realizados por Meireles, Biagi e Mantelatto (2008) 

em laboratório, analisaram a seleção da concha por P. criniticornis. A espécie foi 

submetida a diversas conchas vazias de C. atratum e de M. nodulosa, na mesma 

quantidade, e em 100% dos ermitões ocuparam a concha C. atratum, mesmo 

existindo outra espécie de concha disponível no ambiente. Nessa pesquisa 96,7% 

dos ermitões de P. criniticornis ocuparam C. atratum, porém existiu a seleção de 

outras espécies de conchas também, em menor abundancia. Isso indica que a 

ausência de conchas selecionadas primariamente pelos ermitões, podem leva-los a 

escolha de uma concha secundariamente adequada, ou seja, existe um trade-off 

entre tamanho da concha e espécie da concha, ou seja, o ermitão pode encontrar 

uma espécie de concha a qual ele “prefere”, porém se a concha não for de tamanho 

adequado, ele não irá ocupa-la, e assim procurar uma segunda espécie de concha, a 

qual pode não ser sua espécie “preferida”, porem de tamanho adequado (YOSHINO; 

GOSHIMA; NAKAO, 1999) 

 Foi observado que fêmeas de P. criniticornis e suas respectivas conchas 

ocupadas apresentaram uma maior associação das variáveis, onde as correlações 

foram mais fortes quando comparado com machos e fêmeas ovígeras. As 

correlações entre machos e suas conchas ainda foram fortes, porém as fêmeas 

ovígeras apresentaram correlações fracas com as conchas que estavam ocupando. 
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As variáveis medidas das fêmeas ovígeras e machos apresentaram uma média 

maior do que as variáveis das fêmeas. As correlações fracas entre fêmeas ovígeras 

e suas respectivas conchas podem ocorrer devido apresentarem uma média de peso 

mais elevada (mais alta que machos, pois a fêmea está carregando uma massa de 

ovos), e valores de comprimento e largura do escudo cefalotorácico altos também, e 

terem ocupado apenas C. atratum, a qual não apresentou valores altos para essas 

variáveis, ou seja as fêmeas apresentaram-se menores, assim como a concha C. 

atratum, isso explicaria o fato das fortes correlações. Diferentemente dos machos e 

das fêmeas ovígeras, que apresentaram tamanhos maiores, porém mesmo assim 

estavam ocupando C. atratum Estudos evidenciaram que as fêmeas ovígeras são 

maiores do que fêmeas não ovígeras nessa espécie de ermitão, pois as fêmeas 

atingem a maturidade sexual morfológica quando alcançam um tamanho médio 

maior do escudo cefalotorácico (AYRES-PERES; MANTELATTO, 2008; MEIRELES; 

BIAGI; MANTELATTO, 2008). Nota-se uma forte seleção de P. criniticornis pela 

concha C. atratum, pois mesmos os machos e as fêmeas ovígeras com tamanhos 

maiores ocuparam uma concha, que de acordo com as correlações testadas, não 

mostrou-se adequada ao seu tamanho.  

Para as espécies estudadas nessa pesquisa, machos apresentam uma 

diversidade maior quanto à ocupação de conchas. Fêmeas de C. antillensis, P. 

brevidactylus e P. criniticornis ocuparam com maior frequência a concha C. atratum. 

Porém, machos mesmo com uma diversidade maior de conchas ocupadas, ainda 

foram registrados ocupando em maior quantidade C. atratum e T. viridula. Estudos 

relatam que machos menores e fêmeas são subordinados a machos maiores, os 

quais são mais agressivos (AR et al., 2017; BERTNESS, 1981b; HAZLETT, 1968), 

assim como espécies de ermitões maiores ou mais agressivos são capazes de 

subordinar outras espécies quando utilizam recursos em comum (HAZLETT; 

RITTSCHOF; BACH, 1996), como em estudos realizados por Bertness, (1981a), 

onde a espécie Calcinus obscurus subordinou Clibanarius albidigitus e Pagurus sp. 

quanto a escolha de conchas, e em estudos de Turra e Denadai (2004) onde 

demostraram que Clibanarius antillensis, quando submetido a conchas não 

adequadas, subordinavam Pagurus crinitinornis, sendo assim Clibanarius anillensis 

sendo considerado dominante sobre a outra espécie. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa fornecem dados importantes para a 

compreensão da ocupação de conchas pelos ermitões. Juntamente com estudos 



63 
 

futuros, será possível entender se essas espécies de ermitões aqui estudadas e 

machos/fêmeas subordinados ocupam C. atratum porque selecionam essa concha 

devido a sua morfometria ou peso, mesmo existindo outras espécies no ambiente, ou 

se essa espécie seria a única que está disponível, após os machos maiores e as 

espécies dominantes ocuparem as conchas consideradas melhores. 
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Considerações Finais 
 
 
 Os resultados obtidos nessa pesquisa, demonstraram que a seleção de 

determinadas espécies de conchas pelos ermitões é um fatos importante para a 

redução da competição interespecífica e intraespecífica. C. tibicen selecionou 

conchas mais pesadas, e nenhum indivíduo dessa espécie foi encontrado ocupando 

a concha C. atratum, que foi a concha mais abundantemente ocupada pelos ermitões 

neste local. A espécie C. antillensis não apresentou correlações fortes com a variável 

peso, pois mesmo os indivíduos possuindo uma média de peso maior, selecionaram 

conchas menores, como as fêmeas e fêmeas ovígeras que ocuparam apenas a 

espécie C. atratum. Assim como relatado na literatura, nessa pesquisa C. antillensis 

selecionou conchas mais leves. 

 P. brevidactylus ocupou uma maior diversidade de conchas e todas as 

correlações testadas foram elevadas, o que pode indicar uma espécie generalista 

quanto a ocupação de conchas e as variáveis que tais apresentam. As correlações 

com fêmeas e suas conchas ainda foram maiores do que as correlações testadas 

com machos, mostrando que as fêmeas tiveram uma maior associação com as 

conchas. 

 Os indivíduos de P. criniticornis ocuparam principalmente C. atratum, e as 

correlações com essas conchas foram altas para a espécie em geral. Quando 

avaliados separadamente, fêmeas ovígeras não demonstraram correlações fortes 

com as conchas que ocuparam, diferentemente das fêmeas que apresentaram 

correlações fortes com as conchas, demonstrando a seleção de conchas mais 

adequadas pelas fêmeas de acordo com as correlações testadas. A avaliação de 

outras características das conchas que foram selecionadas pelas fêmeas ovígeras de 

P. criniticornis poderia explicar a correlação entre ambas visto que nesse estudo não 

se obteve correlações elevadas..  

Verificou-se que C. antillensis, P. brevidactylus e P. criniticornis coexistem em 

abundâncias semelhantes na praia da Lagoinha, e que as competições entre essas 

espécies podem aumentar na ausência de conchas, principalmente visto que essas 

espécies ocuparam C. atratum e que estudos já demonstraram que Clibanarius sp. é 

uma espécie dominante sobre Pagurus sp., embora C. antillensis tenha ocupado T. 

viridula, e P. brevidactylus ocupado uma diversidade maior de conchas incluindo T. 

viridula e M. nodulosa.  
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Nesse estudo o peso foi o parâmetro que melhor explicou a variação na 

ocupação das conchas para C. tibicen e C. antillensis. P. brevidactylus e P. 

criniticornis correlacionaram-se bem com ambas as variáveis testadas com todas as 

espécies de conchas ocupadas.  

Esse estudo apresentou a dinâmica de ocupação de conchas pelos ermitões 

na praia da Lagoinha em Bombinhas, Santa Catarina, contribuindo para o 

conhecimento da fauna litorânea brasileira e ajudando na compreensão da ocupação 

de conchas pelos ermitões. 
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