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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Os crustáceos da Ordem Decapoda Latreille, 1802 compreendem um grupo 

muito diversificado, tanto em forma quanto em hábitos de vida, com 

aproximadamente 17.600 espécies descritas (MARTIN; DAVIS, 2001, DE GRAVE 

et al., 2009). São caracterizados, entre outros aspectos, pela modificação dos 

primeiros três pares de apêndices torácicos como maxilípodos, cinco pares de 

apêndices torácicos remanescentes denominados pereiópodos e desenvolvimento 

de uma carapaça que protege as brânquias (câmaras branquiais) (MCLAUGHLIN, 

1980).  

Dentre grupos que compõem a Ordem Decapoda, está a infraordem 

Anomura (MacLeay, 1838), sendo considerado o grupo com maior diversidade e 

maior grau de disparidade morfológica (TSANG et al., 2011).  São caracterizados 

por uma extensa variação morfológica do abdome e do télson (MCLAUGHLIN, 

1980), mas compartilham uma característica comum que é a redução do quinto par 

de pereiópodos, que alguns casos, pode estar sob a carapaça ou dirigido 

dorsoventralmente (MELO, 1999). De acordo com McLaughlin, Lemaitre e 

Sorhannus (2007) e McLaughlin et al. (2010), para esta infraordem se conhece sete 

superfamílias: Hippoidea Latreille, 1825, Lithodoidea Samouelle 1819, Aegloidea 

Dana, 1852, Lomisoidea Bouvier, 1895, Chirostyloidea Ortmann, 1892, 

Galatheoidea Samouelle, 1819, e Paguroidea Latreille, 1803. Embora essa 

infraordem inclua 17 famílias, 335 gêneros e cerca de 2.500 espécies, 

aproximadamente 54% dos gêneros e 43% das espécies são Paguroidea (MARTIN; 

DAVIS, 2001, DE GRAVE et al. 2009; BRACKEN-GRISSOM et al., 2013).   

 Entre os Paguroidea, destacamos as famílias Paguridae (Latreille 1802) e 

Diogenidae (Ortmann, 1892). Paguridae é a primeira família mais diversificada, com 

75 gêneros e 542 espécies; Diogenidae com 20 gêneros e 428 espécies, tornando-

se a segunda mais diversificada família da Infraordem Anomura (MCLAUGHLIN et 

al., 2010; OLIVEIRA et al., 2018).   

Para a costa brasileira, Paguridae é representado por treze gêneros, 

correspondendo aos seguintes números de espécies (entre parênteses): 

Agaricochirus McLaughlin, 1981 (1); Anisopagurus McLaughlin, 1981 (1); 

Catapaguroides A. Milne-Edwards e Bouvier, 1892 (1); Catapagurus A. Milne-
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Edwards, 1880 (1); Goreopagurus McLaughlin, 1988 (1); Iridopagurus Saint 

Laurent-Dechancé, 1966 (3); Nematopaguroides Forest & Saint Laurent, 1968 (2); 

Pagurus Fabricius,  1775 (7); Phimochirus McLaughlin, 1981 (2); Propagurus 

McLaughlin & Saint Laurent, 1998 (1); Pylopagurus A. Milne-Edwards e Bouvier, 

1893 (1); Rhodochirus McLaughlin, 1981 (1); e Tomopagurus A. Milne-Edwards e 

Bouvier, 1893 (1), sumarizando um total de 23 espécies (NUCI; MELO,  2007, 

2011). Diogenídeos são encontrados oito gêneros: Calcinus Dana, 1851 (1); 

Cancellus H. Milne Edwards, 1836 (1); Clibanarius Dana, 1852 (5); Dardanus 

Paul’son, 1875 (3); Isocheles Stimpson, 1858 (1); Loxopagurus Moreira, 1901 (1); 

Paguristes Dana, 1851 (10); Petrochirus Stimpson, 1858 (1); totalizando de 23 

espécies (MELO, 1999).  

Os Paguroidea, são popularmente conhecido como “paguros”, “caranguejo 

da concha”, “caranguejo ermitão”, “caranguejo eremita” ou simplesmente 

“ermitões”, e são facilmente reconhecidos pelo seu abdome (pleon) completamente 

descalcificado e pela modificação e especialização dos urópodos, quarto e quinto 

pereiópodos (MCLAUGHLIN, 1983). Modificações dessas estruturas permitem que 

estes animais utilizem conchas de moluscos gastrópodes que estão disponíveis no 

ambiente, como proteção desta frágil parte de seu corpo (BATISTA-LEITE et al., 

2005; TSANG et al., 2011).   

No ambiente marinho, ocupam uma variedade de habitats, incluindo bancos 

de algas, recifes de corais, substratos arenosos, lodosos e rochosos, distribuídos 

desde a região do entremarés até grandes profundidades (PEREIRA, ZANCANER 

JUNIOR; JACOBUCCI, 2009; MATOS; COUTO, 2014). A maioria das espécies são 

detritívoras onívoras, porém Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) e a espécie 

terrestre altamente especializada como Birgus latro (Linnaeus, 1767) fogem do 

padrão básico de detritivoria, apresentando comportamento predatório ativo 

(HAZLETT, 1981).  A reprodução para algumas espécies é influenciada pelas 

variações sazonais, outras reproduzem-se quase que continuamente (HAZLETT, 

1981).  

O primeiro fóssil atribuído a Anomura remonta ao Triássico Superior, a 

Platykotta akaina (Withers, 1932), sendo considerado o mais antigo fóssil dos 

anomuros, o qual apresentava corpo semelhante a uma lagosta (CHABLAIS 

FELDMANN; SCHWEITZER, 2011). Análise evolutiva Bayesiana de reconstrução 
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ancestral confirmam que este clado provavelmente derivou dos caranguejos 

verdadeiros (Infraordem Brachyura) durante o Permiano Superior, 

aproximadamente, 259 milhões de anos (BRACKEN-GRISSOM et al., 2013). Uma 

das hipóteses mais aceitas para a evolução desses animais é o seu surgimento a 

partir de ancestrais habitantes de fendas, que gradativamente foram perdendo a 

calcificação, ficando com uma carapaça reduzida, corpo mole e vulnerável 

(MCLAUGHLIN, 1983). 

Assim, a associação entre e os ermitões e as conchas vazias de moluscos 

gastrópodes é bastante específica (PEREIRA; ZANCANER JUNIOR; JACOBUCCI, 

2009), visto que as conchas servem de abrigo para o seu abdome não calcificado 

e proteção aos embriões (AYRES-PERES et al., 2008). Desse modo, a concha do 

molusco desempenha um papel essencial para o crustáceo, fornecendo proteção 

contra predadores, contra outros ermitões e contra abrasões mecânicas causadas 

por ondas na zona de arrebentação da maré (MEIRELES; BIAGI; MANTELATTO, 

2008; PEREIRA; ZANCANER JUNIOR; JACOBUCCI, 2009). Essa associação é 

favorecida pela torção do abdome destes crustáceos e pela presença dos urópodes 

modificados, que permitem que os ermitões se prendam à columela da concha 

(HAZLETT,1981). 

Ermitões que enfrentam condições extremas de exposição ao ar atmosférico 

e sol, retraem-se na concha e mantêm um microclima úmido que possibilita a 

manutenção da temperatura corporal e o controle das taxas de evaporação e 

dessecação, principalmente em espécies com hábitos mais terrestres (MATOS; 

COUTO, 2014). A mobilidade e a proteção proporcionadas pelas conchas devem 

contribuir para o fato desses crustáceos serem encontrados em quase todos os 

ambientes, é umas das razões pelo sucesso evolutivo desses animais (HAZLETT, 

1981). 

A adaptação dos ermitões às conchas disponíveis no ambiente em que 

vivem envolve vários fatores, entre eles as características morfométricas das 

conchas, tais como: tamanho, forma, dimensão da abertura, peso e volume interno 

(MATOS & COUTO, 2014), coloração (MITCHELL, 1976; GARCIA; MATELATTO, 

2001), a disponibilidade de conchas vazias no ambiente (DOMICIANO; 

SANT’ANNA; TURRA, 2009; PEREIRA; ZANCANER JUNIOR; JACOBUCCI, 2009; 

BATISTA-LEITE et al., 2005), a localidade (área intertidal ou sublitoral, areia ou 
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rochas por exemplo) e a própria preferência do ermitão (AYRES-PERES et al. 

2008).  

A escolha da concha apropriada pelos ermitões pode estar relacionado a 

fatores, como por exemplo o estado de conservação da concha (MITCHELL, 1976; 

GARCIA; MATELATTO, 2001). Estes animais exibem um comportamento 

exploratório, com o auxílio dos quelípodos, giram a concha e analisam a abertura 

e o espaço interno, antes de efetivar a ocupação (BERTINI; FRANSOZO, 2000). 

Podem ainda, selecionar conchas de acordo com o seu próprio peso, distinguindo 

o peso entre conchas da mesma espécie (DOMICIANO; SANT’ANNA; TURRA, 

2009).  

Os ermitões passam por cinco estágios larvais, sendo quatro estágios de 

zoea, caracterizadas pela ausência de pleópodos e por movimento de propulsão 

pelos últimos apêndices torácicos (maxilípedes) e quinto estágio de Decapodito 

(também chamado de Glaucothöe) (HAZLETT, 1981). Nesse último estágio, o 

ermitão já possui a capacidade de natação e já está apto a encontrar pequenas 

conchas para sua proteção após a última metamorfose (HAZLETT; 

PROVENZANO, 1965). Quando o ermitão em estágio de decapodito não encontra 

nenhuma concha disponível no ambiente, estes são capazes de retardar sua 

metamorfose por certo tempo (HARVEY, 1996), evidenciando que a ausência de 

conchas é um importante fator limitante para as populações (HALPERN, 2004; 

OBA; GOSHIMA, 2004).   

A aquisição de novas conchas ocorre ao longo da ontogenia dos ermitões, 

pois, à medida que eles crescem, precisam de conchas cada vez maiores, o que 

torna constante a atividade de busca por conchas adequadas (REESE, 1962; 

BATISTA-LEITE et al., 2005).  O tamanho corpóreo dos ermitões faz com que a 

disponibilidade de conchas no ambiente para cada espécie não seja a mesma, e a 

competição intra e interespecífica se intensifica (PEREIRA; ZANCANER JUNIOR; 

JACOBUCCI, 2009; BATISTA-LEITE et al., 2005).  A ausência de conchas vazias 

no ambiente influencia na mobilidade, agressividade, no tamanho do paguro, 

crescimento, na seleção de substrato e no tamanho do quelípodo dos ermitões. 

Pode ainda influenciar na atividade reprodutiva (número de fêmeas ovígeras 

presentes) de uma população, consequentemente, afetando o sucesso reprodutivo 

da espécie (BATISTA-LEITE et al. 2005). 
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O complexo padrão de ocupação de conchas por ermitões é de interesse de 

muitas pesquisas nos últimos anos. No entanto, no Brasil muitas das pesquisas 

estão restritas a regiões do sudeste (NEGREIROS-FRANSOZO; FRANSOZO 

(1992), PINHEIRO; FRANSOZO; NEGREIROS-FRANSOZO (1993), MARTINELLI; 

MANTELATTO (1999), MANTELATTO; GARCIA (2000), BERTINI; FRANSOZO 

(2000), GARCIA; MANTELATTO (2001) MANTELATTO et al. (2001), 

MANTELATTO; MEIRELES (2004), AYRES-PERES et al. (2008), PEREIRA; 

ZANCANER JUNIOR; JACOBUCCI (2009), MATOS; COUTO (2014), LIMA et al. 

(2014), FRAMESCHI et al. (2015), RIBEIRO et al. (2015), PÉREZ-MIGUEL et al. 

(2016), LIMA; ALVES; COBO (2018) e PERES; FERREIRA; LEITE (2018)). Diante 

do exposto, destacamos a importância de se realizar estudos em outras regiões, 

visto que cada espécie responde de forma distintas pressões seletiva associadas 

a diferentes habitats.  

 

 

Área de Estudo  

 

O presente estudo foi realizado na Praia da Sepultura (27°08’28.67”S e 

48°28’41.41”O), localizada no município de Bombinhas, Santa Catarina (Figura 1). 

A temperatura média do ar é de 20.0 °C, com pluviosidade média anual de 1590 

mm (CLIMA-DATA). Segundo Köppen-Geiger (2006), o clima é classificado clima 

temperado úmido com verão quente (Cfa).  

 A Praia da Sepultura tem, aproximadamente, 95 metros de extensão e está 

abrigada por dois costões rochosos em forma “U”, sendo denominada como 

enseada.  De acordo com a morfodinâmica praial, no local predominam condições 

de ondas refletivas, sendo classificada como praia intermediária com baixa energia 

de ondas (baixo hidrodinâmismo) e abundância de areia fina (CALLIARI et al., 

2003). Tais características permitem que o local de estudo apresente água calma 

e com boa transparência, muito popular como ponto turístico regional (Figura 2).  

O infralitoral, região que se estende a partir da linha da maré baixa e que 

permanece submersa (STEPHENSON; STEPHENSON, 1972), apresenta uma 

ampla variedade de substratos, caracterizada principalmente por bancos de areia 

e blocos de rochas, recobertas por macroalgas marinhas, predominantemente 
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Sargassum C.Agardh, 1820 e o cnidário Palythoa caribaeorum (Duchassaing & 

Michelotti, 1860) (Observação pessoal). A zona costeira sofre influências das águas 

quentes da Corrente do Brasil com as águas frias da Corrente das Malvinas. Essas 

características oceanográficas favorecem uma alta biodiversidade marinha 

(SOUZA JUNIOR et al., 2013).  

 

Figura 1. Mapa de localização da Praia da Sepultura, Bombinhas/SC. 

 
 

Figura 2. Detalhes da área de coleta dos ermitões na Praia da Sepultura, Bombinhas/SC. 
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III. RESUMO 

 

Os ermitões são crustáceos decápodes que ocupam conchas como proteção para 
seu abdômen descalcificado. A distribuição e a sobrevivência destes animais é 
determinada pela disponibilidade de conchas no ambiente. Sendo a assim, a 
ocupação de conchas de moluscos gastrópodes por diferentes espécies de 
ermitões, na praia da Sepultura, Bombinhas, SC, foi investigada. Foram 
identificadas as espécies de ermitões e as conchas que cada um ocupava, bem 
como os percentuais dos tipos de conchas que foram ocupadas e as relações 
morfométricas entre os crustáceos e conchas, a partir de quatro coletas ao longo 
de um ano. Os indivíduos foram identificados e classificados em Machos, Fêmeas, 
Fêmeas ovígeras e Intersexos, pesados (PU- peso úmido) e mensurados em 
relação ao comprimento (CEC) e largura (LEC) do escudo cefalotorácico. As 
conchas foram identificadas, mensuradas em relação à largura da abertura (LAC), 
comprimento da abertura (CAC) e peso seco (PC). Foi elaborada uma rede de 
interação entre as espécies ermitões e conchas. Um total de 1.328 ermitões foram 
coletados, das espécies: Pagurus bravidactylus (1.021), Pagurus criniticornis (243), 

Dardanus insignis (19), Calcinus tibicen (18), Paguristes tortugae (15) e Clibanarius 

antillensis (12). Os ermitões ocuparam conchas de 26 espécies de moluscos 
gastrópodes. Cerithium atratum e Morula nodulosa foram as mais utilizadas por P. 
brevidactylus e P. criniticornis. Dardanus insignis ocupou Astralium latispina. 
Pisania pusio foi a espécie mais ocupada por C. tibicen. Paguristes tortugae habitou 
com frequência Leucozonia nassa. Clibanarius antillensis foram encontrados 
ocupando C. atratum. Os coeficientes de determinação (r2) variaram entre as 
espécies de ermitões e as conchas ocupadas, que é uma importante indicação de 
que espécies diferentes ocuparam conchas adequadas a seu tamanho. A rede de 
interação entre os ermitões e as conchas ocupadas, mostrou-se generalista. O 
elevado número de espécies de conchas utilizadas e a relativa plasticidade no 
padrão de seleção de conchas pelos indivíduos indicaram que a ocupação é 
influenciada pela disponibilidade de conchas e melhor adequação corporal dos 
ermitões. 

 

 

Palavras- chave: Conchas. Diogenidae. Diversidade. Gastropoda. Paguridae. 
Rede de interação.   
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IV. ABSTRACT 

 

The hermits are decapod crustaceans that occupy shells as protection for their 
decalcified abdomen. The distribution and survival of these animals is determined 
by the availability of shells in the environment. Thus, the occupation of gastropod 
mollusc shells by different species of hermitages, on the beach of La Sepultura, 
Bombinhas, SC, was investigated in the present study. The species of hermits and 
the shells that each one occupied were identified, as well as the percentages of the 
types of shells that were occupied and the morphometric relationships between the 
crustaceans and shells, from four collections over a year. The individuals were 
identified and classified into males, females, ovigerous and intersex females, 
weighed (WW= wet weight) and measured in relation to the length (SL) and width 
(SW) of the cephalothoracic shield. The shells were identified, measured in relation 
to the width of the aperture (SAW), length of the aperture (SAL) and dry weight 
(DW). An interaction network between hermit species and shells was elaborated. A 
total of 1,328 hermits were collected from the species: Pagurus bravidactylus 
(1,021), Pagurus criniticornis (243), Dardanus insignis (19), Calcinus tibicen (18), 
Paguristes tortugae (15) and Clibanarius antillensis (12). The hermitages occupied 
shells of 26 species of gastropod molluscs. Cerithium atratum and Morula nodulosa 
were the most commonly used by P. brevidactylus and P. criniticornis. Dardanus 
insignis occupied Astralium latispina. Pisania pusio was the species most occupied 
by C. tibicen. Paguristes tortugae frequently inhabited Leucozonia nassa. 
Clibanarius antillensis were found occupying C. atratum. The coefficients of 
determination (r2) varied between the species of hermits and the occupied shells, 
which is an important indication that different species occupied shells appropriate to 
their size. The network of interaction between the hermits and the occupied shells, 
was generalist. The high number of species of shells used and the relative plasticity 
in the pattern of selection of shells by the individuals indicated that the occupation 
is influenced by the availability of shells and better corporal adequation of the 
hermits. 

 

Keywords: Diogenidae. Diversity. Gastropoda. Interaction network. Shell. 

Paguridae.  
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V. INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes marinhos nos trópicos, apresentam uma alta biodiversidade 

na zona bentônica próxima a costa, já que há maior variedade de habitats. No 

entanto nessas regiões, as perdas da diversidade são mais elevadas, em grande 

parte como resultado de usos conflitantes de habitats costeiros (GRAY, 1996).  

Sabe-se que nestes ambiente, os ermitões são considerados importantes 

representantes da cadeia trófica nas comunidades intermareais e de profundidades 

moderadas (MEIRELES et al., 2011). Hazlett (1981) sugeriu que os ermitões 

representam um bom exemplo de organismos detritívoros bentônicos uma vez que 

o grupo adotou com sucesso um ampla gama de hábitos alimentares, reprodução, 

e ocupação de conchas.  

Para a costa brasileira são descritas 48 espécies de ermitões, pertencentes 

a três famílias, sendo elas Diogenidae, Paguridae e Parapaguridae, que podem ser 

encontrados explorando regiões intertidais e sublitorâneas, de substratos 

consolidados e não consolidados (NUCCI; MELO, 2007). Esses organismos 

possuem um importante papel ecológico, devido ao seu habito detritívoro que 

contribui para a ciclagem de nutrientes nos ciclos biogeoquímicos (RODRIGUES et 

al., 2016).  

A dinâmica populacional destes organismos está fortemente ligada às 

espécies de gastrópodes existentes em seu habitat (MANTELATTO; GARCIA, 

2000). Onde a disponibilidade de diferentes tipos de conchas na natureza é 

determinada pela abundância relativa de diferentes gastrópodes vivos e sua 

mortalidade (MEIRELES; BIAGI; MANTELATTO, 2008). Os ermitões são 

conhecidos por apresentam uma forte relação com conchas de gastrópode e esta 

estrutura é fundamental para sua sobrevivência (DOMICIANO; SANT’ANNA; 

TURRA 2009). No entanto, mecanismos e padrões de seleção e ocupação de 

conchas por ermitões são determinados por fatores como competição intra e 

interespecífica, o tipo de concha, o tamanho da abertura, arquitetura, o volume 

interno e a disponibilidade de conchas no ambiente (HAZLETT, 1981; GARCIA; 

MANTELATTO, 2001).  Além disso, a adequação dos ermitões a uma determinada 

concha pode não ser a mesma para diferentes espécies, refletindo assim em 

pressões de seleção distintas (BERTNESS, 1981). 
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Estudos de composição de comunidades dos ermitões podem revelar o 

verdadeiro estado de conservação e possíveis mudanças que podem ocorrer no 

ambiente marinho, uma vez que a permanência desses animais em um local é 

determinada por relações intra e interespecíficas, bem como por sua interação com 

fatores ambientais (BAUER, 1985; FRANSOZO et. al, 1998; MEIRELLES; BIAGI; 

MANTELATTO, 2003; FRAMESCHI et. al, 2014).  

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo investigar a composição 

da comunidade de ermitões do infralitoral, litoral do norte de Santa Catarina, 

avaliando os índices ecológicos das espécies de ermitões presentes e das conchas 

de gastrópodes ocupadas; compreendendo a organização e o padrão de ocupação 

de conchas pelos ermitões coletados na Praia da Sepultura, Bombinhas-SC.  
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VI. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo, ermitões foram coletados na Praia da Sepultura 

(27°08’28.67”S e 48°28’41.41”O), localizada no município de Bombinhas, Santa 

Catarina, nos meses de Maio, Agosto e Outubro (2017) e Março (2018) em 

condições de maré baixa diurnas de sizígia, por mergulho livre, com esforço 

amostral de dois coletores por uma hora de coleta.  Amostragem consistia na busca 

de ermitões sobre rochas submersas e substrato não-consolidado.  

Após coletados, os ermitões foram previamente triados de acordo com a 

espécie e acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e 

anestesiados por congelamento, antes de serem conservados em álcool a 70%. 

Em seguida, foram encaminhados para o laboratório Experimental de Biologia 

Aquática (UNICENTRO) para análises. 

 

Procedimentos de laboratório  

 

Os ermitões foram descongelados em temperatura ambiente, em seguida 

foram delicadamente removidos de suas conchas com auxílio de pinças finas. 

Quando necessário, as conchas foram quebradas com morsa de mão. Para as 

mensurações de comprimento e largura do escudo cefalotorácico (CEC e LEC), 

respectivamente (Figura 3), foi utilizado paquímetro digital (0,01 mm); também foi 

verificado o peso úmido (PE) de cada indivíduo em balança eletrônica (precisão 

0,01 g).  

Sob estereomicroscópio foram identificados quanto à espécie de acordo com 

Melo (1999) e contabilizados. Para a determinação do sexo dos ermitões foi 

considerado a posição dos gonóporos nas bases dos pereiópodos (na base do 5º 

par, para machos (M); na base do 3º par, para fêmeas (F)). Indivíduos que 

apresentaram as duas aberturas foram classificado como intersexo (INTER). A 

presença de fêmeas ovígeras (FO) (ovos fecundados exteriorizados nas cerdas 

pleopodiais) foi contabilizada.  

As conchas ocupadas por cada ermitão foram identificadas ao nível de 

espécie segundo Rios (2009). O comprimento e largura da abertura das conchas 

(CAC e LAC) (Figura 4) foram medidos com a utilização do paquímetro digital (0,01 
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mm). Em seguida, as conchas foram secas em estufa a 40º C por 24h, e 

posteriormente, pesadas (peso seco- PC) sob a balança eletrônica (precisão 

0,01g). 

Após os procedimentos de identificação e mensurações, os animais foram 

preservados em álcool 70% e depositados no laboratório de Biologia Aquática, no 

Centro de Desenvolvimento Educacional e Tecnológico de Guarapuava 

(CEDETEG), da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), para 

estudos posteriores. 

 

Figura 3. Dimensões mensuradas nos ermitões. Cor cinza representa o escudo cefálico; LEC= 

largura do escudo cefalotorácico; CEC= comprimento do escudo cefalotorácico. 

 

   Fonte: Adaptado de Olguín, 2012.  
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Figura 4. Dimensões mensuradas nas conchas. LAC= largura da abertura; CAC= comprimento da 
abertura. 

 

 

 

Analise estatísticas  

 

Para testar a razão sexual entre machos e fêmeas de cada espécie de 

ermitão coletado foi utilizado teste de Qui-quadrado (X2). Os índices de 

diversidades usados para analisar a estrutura e dinâmica da comunidade dos 

ermitões foram riqueza (S), diversidade alfa (α) utilizando o Índice de Shannon-

Wiener (1949), Dominância (D) e equitabilidade (J).   

A riqueza (S') foi representada pelo número de espécies presentes na 

amostra (KREBS, 1989). A diversidade (H’) dos ermitões foi estimada através do 

índice de Shannon-Wiener (Pielou, 1969), expresso pela equação: H'. = ΣSi = 1 (Pi) 

(log.Pi), tendo em conta a riqueza e abundância relativa das espécies, onde Pi é o 

resultado do número de indivíduos de espécies "i" na amostra, dividido pelo número 

total de indivíduos. A Dominância foi determinada pelo índice de Simpson 

(MAGURRAN, 2011). Equitabilidade (J’) foi estimada pela equação: J' = H' / log2s 

indicados por Pielou (1975), onde “s” é número total de espécies.  

Para descrever como as espécies de ermitões estão organizadas e com 

quais espécies de conchas de moluscos gastrópodes eles estão interagindo, uma 

rede de interações quantitativa bipartida foi construída. Pretendeu-se identificar 
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quais ermitões são generalistas e quais são especialistas quanto à utilização das 

conchas, por meio do índice de especialização. Para isso, estimamos o grau de 

especialização ou de particionamento, entre duas partes da rede, utilizando-se o 

índice H2 (BLÜTHGEN; MENZEL; BLÜTHGEN, 2006), que varia de 0 (altamente 

generalista) a 1 (altamente especializado) (ARAUJO; FAGUNDES; ANTONINI, 

2018). O aninhamento da rede foi determinado usando a métrica NODF2 

(ALMEIDA NETO et al., 2008), os valores dessa métrica variam de 0 (não aninhado) 

a 100 (aninhado perfeitamente) (CHACOFF, 2011; ARAUJO; FAGUNDES; 

ANTONINI, 2018). Também foi estimado o grau de conectividade (pacote Bipartite) 

e modularidade (pacote Igraph), que varia entre 0 (rede aleatória sem módulos) a 

1 (máxima modularidade) (CHACOFF, 2011). Todas as análise foram realizadas no 

Programa R studio 1.1.456. 

Uma análise de agrupamento (Cluster) usando os coeficientes de Bray-

Curtis, foi empregada para verificar a similaridade de ocupação de conchas de 

gastrópodes pelas espécies dos ermitões. Esses índices foram calculados pelo 

software PAST (versão 3.16) (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001).   

 O teste de normalidade Shapiro-Wilk (p<0,05) foi empregado para testar a 

normalidade da distribuição dos dados. Teste t foi empregado para testar se houve 

diferença no tamanho do escudo cefatorácico e peso entre machos, fêmeas e fê-

meas ovígeras de cada espécie de ermitão. Para avaliar as relações entre as 

variáveis das conchas ocupadas (variável independente: LAC, CAC, PC) com o 

tamanho dos ermitões (variável dependente: CEC, LEC e PE) foi utilizada 

regressão linear (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). Para averiguar possíveis 

diferenças entre as variáveis analisadas das conchas ocupadas, entre o sexo e o 

estado reprodutivo das fêmeas dos ermitões, foi aplicado o teste não paramétrico 

de Mann- Whitney (p<0,05) (ZAR, 1996).  
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VII. RESULTADOS  

 

Foram coletados 1.328 ermitões na Praia da Sepultura, apresentando um 

índice de diversidade Shannon-Wiener de 0,72 e riqueza de seis espécies de 

ermitões (Tabela 1) (Figura 7-Apêndice I).  

 

Tabela 1. Abundância e índices ecológicos para as assembleia de ermitões coletados na Praia da 

Sepultura, Bombinhas-SC. 

FAMÍLIA  GÊNERO  ESPÉCIE ABREVIAÇÃO N 

Diogenidae 
Ortmann, 1892 

Calcinus  Calcinus tibicen  
(Herbst, 1791) 

C. tibicen 18 

 Clibanarius  Clibanarius antillensis 
Stimpson,1859 

C. antillensis  12 

 Dardanus  Dardanus insignis  
(de Saussure, 1858) 

D. insignis 19 

 Paguristes  Paguristes tortugue 
Schmitt, 1933 

P. tortugae 15 

Paguridae 
Latreille, 1803 

Pagurus Pagurus brevidactylus 
(Stimpson, 1859) 

P. brevidactylus 1021 

  Pagurus criniticornis  
(Dana, 1852) 

P. crinitticornis 243 

Riqueza  Diversidade  Dominância   Equitabilidade  

6 0,72 0,62  0,40 

 

 

As espécie de ermitão mais abundantes foram P. brevidactylus e P. 

criniticornis, as demais espécies apresentaram menores porcentagem de 

ocorrência ao longo das quatro coletas (Tabela 2). Para as espécies P. 

brevidactylus e P. criniticornis não houve diferença significativa na proporção de 

machos para fêmeas (p>0,05), contudo, nas demais espécies a proporção total de 

machos e fêmeas diferiu significantemente da taxa esperada de 1:1 (p<0,05) 

(Tabela 3).  
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Tabela 2.  Abundância e valores da razão sexual para as espécies de ermitões coletados na Praia 

da Sepultura, Bombinhas-SC. 

Espécie  N % Proporção de ♂; ♀ Qui-quadrado (X2) 

Pagurus bravidactylus  1.021 76,88 1,03; 0,97 X2= 0,16; p>0,05 

Pagurus criniticornis  243 18,30 1,11; 0,90 X2= 0,70; p> 0,05 

Dardanus insignis  19 1,43 1,37;0,73 X2= 3,42; p<0,05 

Calcinus tibicen  18 1,36 0,5;2 X2= 9,23-13; p<0,05 

Paguristes tortugae  15 1,13 0,25: 4 χ2 =10,2; p < 0,05 

Clibanarius antillensis  12 0,90 1,2: 0,83 χ2 =5,54; p < 0,05 

 

 

Os ermitões ocuparam 26 diferentes espécies de conchas de moluscos 

gastrópodes (Figura 8- Apêndice II), sendo Cerithium atratum (Born, 1778) e Morula 

nodulosa (Linnaeus, 1758), as que apresentaram maior frequência de ocorrência, 

correspondendo 84,71% das conchas ocupadas (Tabela 3).  

A rede de interação entre as espécies de ermitões e as espécies de conchas 

ocupadas se mostrou generalista (índice de especialização H2 = 0,24), obteve-se 

um baixo valor de conectância (0,33) e de modularidade (0,35). O valor de 

aninhamento (51,60) obtido indica que as espécies de ermitões e conchas estão 

quase todas interagindo entre si (Figura 5).  

Dois grupos foram determinados pelo teste de semelhança para a Praia da 

Sepultura. O grupo A ficou representado pelas espécies mais abundantes P. 

brevidactylus e P. criniticornis que apresentaram similaridade na ocupação de 

conchas acima de 40%. O grupo B as espécies P. tortugae, C. antillensis e C. 

tibicen apresentaram acima de 50 % de similaridade, já a espécie D. insignis 

apresentou a menor similaridade na ocupação de conchas no grupo (Figura 3). A 

semelhança entre os dois grupos (A e B) foi menor que 10% (Figura 6).  
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Tabela 3. Número de indivíduos e porcentagem das espécies de conchas de gastrópodes ocupadas pelos ermitões na Praia da Sepultura, Bombinhas-SC. 

Espécies C. 
antillensis 

% C. 
tibicen 

% D. 
insignis 

% P. 
brevidactylus 

% P. 
criniticornis 

% P. 
tortugae 

% Total % 

Anachis lyrata (Sowerby, 1832) - - - - - - 13 1,3 - - 1 6,7 14 1,1 
Astralium latispina (Philippi, 1844) - - - - 5 26,3 4 0,4 - - - - 9 0,7 
Cabestana felipponei (Ihering, 1907) - - - - - - 1 0,1 - - - - 1 0,1 
Cerithium atratum (Born, 1778) 5 41,7 1 5,6 - - 660 64,6 235 96,7 2 13,3 903 68,0 
Coralliophila aberrans (Adams, 1850) - - - - - - 8 0,8 - - - - 8 0,6 
Costoanachis sp. (d'Orbigny, 1839) - - - - - - 13 1,3 - - - - 13 1,0 
Epitonium novangliae (Couthouy, 
1838) 

- - - - - - 1 0,1 - - - - 1 0,1 

Favartia cellulosa (Conrad, 1846) -  - - -  2 0,2 - - - - 2 0,2 
Gemophos auritulus (Link, 1807) -  2 11,1 1 5,3 2 0,2 - - - - 4 0,3 
Goniofusus brasiliensis (Grabau, 
1904) 

- - - - 2 10,5 -  - - - - 2 0,2 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 2 16,7 2 11,1 1 5,3 14 1,4 - - 6 40 25 1,9 
Littorina flava (King, 1832) -  - - -  1 0,1 - - - - 1 0,1 
Mitrella dichroa (Sowerby, 1844) - - - - - - 3 0,3 - - - - 3 0,2 
Modulos módulos (Linnaeus, 1758) - - - - - - 2 0,2 - - - - 2 0,2 
Morula nodulosa (Linnaeus, 1758) - - - - - - 220 21,5 2 0,8 - - 222 16,7 
Phrontis alba (Say, 1826) - - - - - - 4 0,4 - - - - 4 0,3 
Pisania pusio (Linnaeus, 1758) 1 8,3 4 22,2 - - 4 0,4 - - 3 20 12 0,9 
Polinices uberinus (d'Orbigny, 1842) - - - - - - 1 0,1 - - -  2 0,2 
Siratus senegalensis (Gmelin, 1791) - - - - 3 15,8 -  - - - - 3 0,2 
Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 
1927) 

- - 2 11,1 1 5,3 -  - - - - 3 0,2 

Stramonita brasiliensis (Claremont & 
Reid, 2011) 

1 8,3 3 16,7 - - 30 2,9 1 0,4 -  35 2,6 

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 
1767) 

1 8,3 3 16,7 4 21,1 25 2,4 4 1,6 3 20 40 3,0 

Stramonita rustica (Lamarck, 1822) - - 1 5,6 -  -  - - - - 1 0,1 
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758) - - - - 2 10,5 -  - - - - 2 0,2 

Tegula viridula (Gmelin, 1791) 2 16,7 - - - - 11 1,1 1 0,4 - - 14 1,1 
Terebra taurina (Lightfoot, 1786) - - - - - - 2 0,2 - - - - 2 0,2 

Total 12 100 18 100 19 100 1021 100 243 100 15 100 1328 100 
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Figura 5.  Rede de interação entre as espécies de ermitões e conchas de gastrópodes ocupadas, 
na Praia da Sepultura, Bombinhas-SC. Faixa central (cinza claro) indica a interação entre os 
ermitões e as espécies de conchas de gastrópodes. 
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Figura 6. Dendograma de agrupamento (Bray-Curtis) em relação às conchas ocupadas por 

espécies de ermitões, coletados na Praia da Sepultura, Bombinhas- SC. 

 

Morfometria dos ermitões  

 

As espécies Pagurus brevidactylus e Pagurus criniticornis apresentaram os 

menores tamanhos de escudo cefalotorácico e peso comparado com as demais 

espécies. Enquanto, as espécies Dardanus insignis e Calcinus tibicen foram as que 

apresentaram as maiores médias de tamanhos do escudo cefalotorácico e peso 

(Tabela 4).    
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Tabela 4. Variáveis morfométricas mensuradas dos ermitões. N = total de indivíduos; M = machos; 
F = fêmeas; FO = fêmeas ovígeras; INTER = intersexo; CEC = comprimento do escudo 
cefalotorácico; LEC = largura do escudo cefalotorácico; min. = mínimo; máx. 

Espécies de 
ermitão 

N Peso (g)   CEC(mm)    LEC (mm)   

  min.; máx �̅�± Dp min.; máx �̅�± Dp min.;máx �̅�± Dp 

Pagurus 
brevidactylus 

       

                  M 504 0,01; 0,28 0,06±0,04 0,92; 4,12 2,48±0,51 0,81; 3,69 2,18±0,44 
                   F 222 0,01; 0,16 0,03±0,02 0,90; 3,15 2,15±0,46 0,62; 3,36 1,88±0,41 
                FO 295 0,01; 0,16 0,05±0,05 1,12; 3,41 2,28±0,58 1,01; 2,88 2,04±0,46 
Pagurus 
criniticornis 

       

                 M 128 0,01; 0,23 0,09±0,07 1,45; 3,99 2,94±0,48 1,30;3,78 2,59±0,43 
                 F 58 0,01; 0,14 0,07±0,03 1,36; 3,56 2,83±0,41 1,27; 3,52 2,54±0,36 
                FO 57 0,02; 0,13 0,07±0,02 2,00; 3,47 2,76±0,32 1,84; 2,91 2,47±024 
Dardanus 
insignis 

       

                 M 11 0,45; 4,20 2,02±1,32 4,37; 8,18 2,56±1,31 3,54; 7,26 5,26±1,27 
                 F 8 0,29; 3,63 1,22±1,23 3,86; 7,92 5,46±1,45 3,57; 8,30 5,08±1,77 
Calcinus 
tibicen 

       

                 M 6 0,52; 0,92 0,73±0,13 4,72; 5,72 5,28±0,33 4,22; 4,77 4,46±0,22 
                 F 11 0,23; 1,15 0,49±0,26 3,89; 6,06 2,57±0,66 3,19; 5,20 4,06±0,63 
                FO 1 -- 0,81 -- 5,24 -- 4,71 
Paguristes 
tortugae 

       

                M 3 0,18; 0,44 0,30±0,13 3,63; 5,46 4,51±0,92 3,15; 4,09 3,55±0,48 
                F 4 0,14; 0,37 0,21±0,15 2,23; 4,93 3,67±1,18 1,88; 3,99 3,07±0,94 
                FO 8 0,28; 0,41 0,34±0,05 4,13; 7,74 4,87±1,19 3,29; 3,81 3,47±0,16 
Clibanarius 
antillensis 

       

     M            6 0,17; 0,53 0,30±0,13 3,39; 4,71 3,78±0,49 2,48; 3,75 2,98±0,43 
                  F 5 0,10; 0,15 0,14±0,04 2,49; 3,49 2,57±0,42 2,06; 2,73 2,45±0,30 
          INTER 1 -- 0,1 -- 2,62 -- 2,24 

 

 

Para a espécie Pagurus brevidactylus, quanto ao comprimento e largura do 

escudo cefalotórax os machos foram significativamente maiores em comparação 

as fêmeas e fêmeas ovígeras (p< 0,05); fêmeas ovígeras apresentaram tamanho 

significativamente maior que as fêmeas não ovígeras (p< 0,001). Os machos foram 

significativamente mais pesados (p<0,05); as fêmeas foram mais leves comparadas 

com as fêmeas ovígeras (t= -6,25; p<0,05).  

Para a espécie Pagurus criniticornis não houve diferença no comprimento e 

na largura do escudo cefalotorácico entre machos e fêmeas (p>0,05); quando 

comparado com as fêmeas ovígeras, os machos apresentaram escudo 

cefalotorácico mais largo (p<0,05).  Fêmeas e fêmeas ovígeras quando 

comparadas apresentaram diferença apenas na largura do escudo cefalotorácico 
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(p<0,05). Quanto ao peso, as fêmeas ovígeras foram significativamente mais 

pesadas do que machos (t= 3,12; p<0,05) e fêmeas (t= -0,40; p<0,05). 

 Para Dardanus insignis não houve diferença significativa para o CEC e LEC 

entre machos e fêmeas (p>0,05). Quanto ao peso, machos foram significativamente 

mais pesados que as fêmeas (t= 1,71; p>0,05). Não houve diferença no 

comprimento e largura de escudo cefalotarácico em comparação a machos e 

fêmeas (p<0,05) para a espécie Calcinus tibicen. Quanto ao peso, machos foram 

significativamente mais pesados que as fêmeas (t= -2, 46; p<0,05).  

Paguristes tortugae não houve diferença significativa no CEC entre machos, 

fêmeas e fêmeas ovígeras (p>0,05), no entanto, fêmeas ovígeras apresentaram 

escudo cefalotórax mais largo comparado com fêmeas e machos (p<0,05). Em 

relação ao peso, não foram encontradas diferença entre os machos e as fêmeas 

(p>0,05). Porém, fêmeas ovígeras foram significativamente mais pesadas que 

fêmeas não ovígeras (t= -2,35; p< 0,05).  

Clibanarius antillensis os machos desta espécies, apresentaram maior de 

peso comparado com as fêmeas (t= 2,52; p<0,05). No entanto, para comprimento 

e largura do escudo cefalotorácico, não houve diferença significativa nos tamanho 

médios entre machos e fêmeas (p> 0,05).  

 

Morfometria e ocupação das conchas  

 

No geral, as espécies de ermitões coletados ocuparam 26 diferentes 

espécies de conchas de moluscos gastrópodes (Apêndice II), sendo Cerithium 

atratum (Born, 1778) e Morula nodulosa (Linnaeus, 1758), as que apresentaram 

maior frequência de ocorrência, correspondendo 84,72% das conchas ocupadas.  

 

Pagurus brevidactylus  

 

Estes ermitões ocuparam 21 espécies de conchas de gastrópodes. Machos 

ocuparam uma maior diversidade de conchas (20 espécies), fêmeas (15 espécies) 

e fêmeas ovígeras (12 espécies). Cerithium atratum e Morula nodulosa, foram as 

mais ocupadas, com 64,71% e 21,57%, respectivamente, seguida de Stramonita 
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brasiliensis 2,94%, Stramonita haemastoma 2,45%, Leucozonia nassa 1,39%, 

Anachis lyrata 1,27%, as demais espécies apresentaram valores inferiores a 1% de 

ocupação (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 
por Pagurus brevidactylus. M = machos; F = fêmeas; FO = fêmeas ovígeras. 

Espécie de gastrópode  
M  F  FO  Total  

N % N % N %  % 

Cerithium atratum (Born, 1778) 340 67,46 159 71,62 161 54,58 660 64,71 
Morula nodulosa (Linnaeus, 1758) 85 16,87 32 14,41 103 34,92 220 21,57 
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) 19 3,77 2 0,90 4 1,36 25 2,45 
Stramonita brasiliensis (Claremont & 
Reid, 2011) 17 3,37 3 1,35 10 3,39 30 2,94 
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 9 1,79 5 2,25 - - 14 1,37 
Anachis lyrata (Sowerby, 1832) 5 0,99 4 1,80 4 1,36 13 1,27 
Costoanachis sp.  (d'Orbigny, 1839) 3 0,60 7 3,15 3 1,02 13 1,27 
Tegula viridula (Gmelin, 1791) 7 1,39 - - 4 1,36 11 1,08 
Coralliophila aberrans (Adams, 1850) 1 0,20 4 1,80 3 1,02 8 0,78 
Pisania pusio (Linnaeus, 1758) 4 0,79 - - - - 4 0,39 
Astralium latispina (Philippi, 1844) 3 0,60 1 0,45 - - 4 0,39 
Phrontis alba (Say, 1826) 3 0,60 1 0,45 - - 4 0,39 
Mitrella dichroa (Sowerby, 1844) 1 0,20 1 0,45 1 0,34 3 0,29 
Modulos módulos (Linnaeus, 1758) 2 0,40  - - - 2 0,20 
Gemophos auritulus (Link, 1807) 1 0,20 - - 1 0,34 2 0,20 
Terebra taurina (Lightfoot, 1786) 1 0,20 - - 1 0,34 2 0,20 
Cabestana felipponei (Ihering, 1907) - - 1 0,45 - - 1 0,10 
Epitonium novangliae (Couthouy, 1838) 1 0,20 - - - - 1 0,10 
Favartia cellulosa (Conrad, 1846) 1 0,20 1 0,45 - - 1 0,10 
Littorina flava (King, 1832) - - 1 0,45 - - 1 0,10 
Polinices uberinus (d'Orbigny, 1842) 1 0,20 - - - - 1 0,10 

Total  504 100 221 100 295 100 1021 100 

 

Das conchas de gastrópodes ocupadas, a espécie Gemophos auritulus 

foram as mais pesadas e maiores, seguida de Pisania pusio. Já a espécie Mitrela 

dichroa apresentou as menores médias de peso e tamanho (Apêndice III, Tab. a). 

Houve diferença na ocupação de conchas entre os sexos. Machos ocuparam 

conchas com maior abertura e pesadas (p<0,05); fêmeas ovígeras habitou conchas 

mais pesadas e com maior abertura, comparada a fêmeas não ovígeras (p<0,05).    

Todas as regressões lineares entre as variáveis dependente dos 

caranguejos ermitão e as variáveis independentes das conchas ocupadas foram 

significativas (p< 0,05), quando as conchas de todas as espécies de gastrópodes 

foram analisadas conjuntamente (Tabela 11). Porém para as relações entre LEC x 
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LAC e CEC x LAC apresentaram maior percentual de explicação de uma variável 

em relação a outra.  

 

Pagurus criniticornis 

 

Estes animais ocuparam cinco espécies de conchas de gastrópodes, sendo 

a C. atratum a que apresentou maior porcentagem de ocorrência (96,71%), sendo 

ocupada tanto por machos, quanto por fêmeas e fêmeas ovígeras. Machos 

ocuparam quatro espécies de conchas de gastrópodes, enquanto que fêmeas e 

fêmeas ovígeras, ocuparam duas espécies (Tabela 6).  

 

 

Tabela 6. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 
por Pagurus criniticornis. M = machos; F = fêmeas; FO = fêmeas ovígeras. 

Espécies de gastrópodes   
M   F   FO   Total   

N % N % N % N % 

Cerithium atratum (Born, 1778) 122 95,31 57 98,28 56 98,25 235 96,71 

Stramonita haemastoma 
(Linnaeus, 1767) 

4 3,13 - - - - 4 1,65 

Morula nodulosa (Linnaeus, 
1758) 

- - 1 1,72 1 1,75 2 0,82 

Stramonita brasiliensis 
(Claremont & Reid, 2011) 

1 0,78 - - - - 1 0,41 

Tegula viridula (Gmelin, 1791) 1 0,78 - - - - 1 0,41 

Total  128 100 58 100 57 100 243 100 

 

Para as variáveis das conchas, S. haemastoma foi a concha que apresentou 

maiores medidas, PC (2,1±1,06g), CAC (10,95±2,07mm) e LAC (5,64±1,62), T. 

viridula foi a concha mais leve (0,70g) e M. nodulosa a que apresentou menor CAC 

(6,83±1,19mm) e LAC (2,75±0,76mm) (Apêndice III, Tab. b).  

Houve diferença nos tamanhos e pesos das conchas ocupadas quanto ao 

sexo e estado reprodutivo das fêmeas. Comparado aos machos e fêmeas, as 

fêmeas ovígeras ocuparam conchas menores e mais leves (p>0,05); fêmeas 

ocuparam conchas maiores e pesadas do aquelas as utilizadas pelas fêmeas 

ovígeras (p>0,05).  

Para esta espécie todas as regressões lineares entre as variáveis 

independente dos caranguejos ermitão (PE, LEC, CEC) e as variáveis dependentes 
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das conchas ocupadas (PC, LAC, CAC) foram significativas (p< 0,05). Onde 

coeficientes com maior percentual de explicação foram para as relações entre LEC 

x LAC e CEC x LAC (Tabela 11).  

 

Dardanus insignis 

 

Indivíduos desta espécie foram coletados ocupando oito espécies de 

conchas de gastrópodes no geral (Figura 7). A concha do molusco gastrópode 

Astralium latispina apresentou maior porcentagem de ocorrência (26,32%) no geral. 

Quando separado por grupo, os machos ocuparam A. latispina mais vezes 

(36,36%), já as fêmeas ocuparam S. haemastoma (25%) (Tabela 7).  

 

 

Tabela 7. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 
por Dardanus insignis. M = machos; F = fêmeas. 

Espécies de gastrópodes 
M  F   Total   

N % N % N % 

Astralium latispina (Philippi, 1844) 4 36,36 1 12,5 5 26,32 

Siratus senegalensis (Gmelin, 1791) 3 27,27 - - 3 15,79 

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) 2 18,18 2 25 4 21,05 

Fusinus brasiliensis (Grabau, 1904) 1 9,09 1 12,5 2 10,53 

Strombus pugilis (Linnaeus, 1758) 1 9,09 1 12,5 2 10,53 

Gemophos auritulus (Link, 1807) - - 1 12,5 1 5,26 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) - - 1 12,5 1 5,26 

Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927) - - 1 12,5 1 5,26 

Total  11 100 8 100 19 100 

 

Das conchas ocupadas por esta espécie, S. pugilis foi a mais pesada 

(28,00±12,43g) e teve maior média de CAC (33,05±7,87mm). Já a espécie S. 

haemastoma apresentou maior LAC (16,64±5,33mm). A concha mais leve foi S. 

springeri, com peso variando entre 5,10±0,08g. Gemophos auritulus, apresentou 

menores medidas de CAC (8,49mm) e LAC (5,86mm), sendo ocupada apenas uma 

vez (Apêndice III, Tab. c). Não houve diferença significativa entre os tamanhos e os 

pesos nas conchas ocupadas por machos e fêmeas (p>0,05).  
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As regressões lineares entre o tamanho dos ermitões (CEC, LEC e PE) com 

as variáveis PC e LAC conchas ocupadas foram baixas, porém significativas 

(P<0,05) (Tabela 11).  

Calcinus tibicen  

 

Estes animais foram coletados ocupando oito espécies de conchas de 

molusco gastrópodes, sendo a espécie Pisania pusio a concha que apresentou 

maior porcentual de ocupação com 23,53%. Com fêmeas ocupando todas as nove 

espécie de concha identificadas (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 
por Calcinus tibicen. M = machos; F = fêmeas. 

Espécies de gastrópodes  
M  F  Total  

N % N % N % 

Pisania pusio (Linnaeus, 1758) 2 33,33 2 9,09 4 5,88 
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) - - 3 9,09 3 11,76 
Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927) 1 16,67 1 9,09 3 11,76 
Gemophos auritulus (Link, 1807) 1 16,67 1 18,18 2 23,53 
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 1 16,67 1 9,09 2 11,76 
Stramonita brasiliensis (Claremont & Reid, 2011) - - 2 18,18 2 11,76 
Cerithium atratum (Born, 1778) - - 1 27,27 1 17,65 
Stramonita rustica (Lamarck, 1822) 1 16,67 - 0,00 1 5,88 

Total  6 100 11 100 17 100 

 

Das conchas ocupadas por esta espécie, Stramonita brasiliensis apresentou 

maior média de peso (6,64±3,34g), CAC (19,86±5,51mm) e LAC (10,51±3,34mm). 

A menor concha foi a Cerithium atratum, com peso (2,18g), CAC (8,36mm) e LAC 

(5,12mm), com apenas um registro, sendo esta ocupada por uma fêmea (Apêndice 

III, Tab. d). Não houve diferença entre peso e largura das conchas ocupadas pelos 

machos e pelas fêmeas (p>0,05). Porém, fêmeas ocuparam conchas com menor 

CAC (p<0,05).   

As regressões lineares entre o tamanho dos ermitões (CEC, LEC e PE) e as 

variáveis das conchas ocupadas foram significativas (P<0,05). Para PE x CAC e 

PE x PC, que apresentaram os coeficientes mais altos em comparação aos demais 

(Tabela 11).   
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Paguristes tortugae  

 

Neste estudo, Pagurus tortugae ocupou cinco espécies de conchas de 

gastrópodes, a que apresentou maior porcentagem de ocupação foi a Leucozonia 

nassa (40%), sendo ocupada por todos os grupos. Fêmeas ocuparam maior 

diversidade de conchas (04 espécies), enquanto que machos e fêmeas ovígeras 

duas espécies (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 
por Paguristes tortugae. M = machos; F = fêmeas; FO = fêmeas ovígeras. 

Espécies de gastrópodes  
M  F  FO  Total  

N % N % N % N % 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) - - 1 20 5 62,5 6 40,00 

Pisania pusio (Linnaeus, 1758) - - 2 40 1 12,5 3 20,00 

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) 1 50 - - 2 25 3 20,00 

Cerithium atratum (Born, 1778) 1 50 1 20 - - 2 13,33 

Anachis lyrata (Sowerby, 1832) - - 1 20 - - 1 6,67 

Total  2 100 5 100 8 100 15 100 

 

Das conchas ocupadas pelo ermitão P. tortugae, a que apresentou maior 

média de peso foi P. pusio (4,61±1,64), no entanto quem apresentou maior CAC e 

LAC foi S. haemastoma com (15,59±2,88mm) e (6,44±0,68), respectivamente 

(Anexo I, Tab. e). Não houve diferença significativa no peso, nem no tamanho das 

aberturas das conchas ocupadas por machos, fêmeas e fêmeas ovígeras (p>0,05).  

As regressões lineares entre o tamanho dos ermitões (CEC, LEC e PE) e as 

variáveis das conchas ocupadas foram significativas (P<0,05), quando analisadas 

conjuntamente. PE x PC e LEC x PC apresentaram maior valor de r2 em 

comparação aos demais (Tabela 11).  

 

Clibanarius antillensis  

 

 Está espécie ocupou no total seis espécies de conchas de gastrópodes.  As 

conchas que apresentaram maior porcentual de ocupação pertencem ao 
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gastrópode C. atratum (36,36%). Machos ocuparam maior diversidade de conchas 

(quatro espécie) comparado com fêmeas e intersexo (Tabela 10).  

 

 

Tabela 10. Número de indivíduos e porcentagem das espécies conchas de gastrópodes ocupadas 

por Clibanarius antillensis na Praia da Sepultura, Bombinhas/SC. M = machos; F = fêmeas. 

Espécies de gastrópodes  
M  F  Total  

N % N % N % 

Cerithium atratum (Born, 1778) - - 4 80 4 36,36 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 2 33,33 - - 2 18,18 

Tegula viridula (Gmelin, 1791)  2 33,33 - - 2 18,18 

Pisania pusio (Linnaeus, 1758) 1 16,67 - - 1 9,09 

Stramonita brasiliensis (Claremont & Reid, 2011) - - 1 20 1 9,09 

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) 1 16,67 - - 1 9,09 

Total  6 100 5 100 11 100 

 

Das conchas habitadas por C. antillensis, a que apresentou maior média de 

peso foi L. nassa (4,06±0,54g) e maior CAC (9,90±1,33mm). A espécie que teve 

maior LAC foi T. viridula, com (7,60±0,49mm) (Apêndice II, Tab. f).  

Observou-se diferença significativa no tamanho e peso das conchas 

ocupadas entre machos e fêmeas. Machos ocuparam conchas mais pesadas e com 

maior largura (p<0,05); não houve diferença para comprimento das conchas 

ocupadas por machos e fêmeas (p>0,05).  

As regressões lineares entre as variáveis dos ermitões PE, CEC e LEC e a 

variável PC das conchas, apresentaram maior coeficiente de explicação de uma 

variável em relação a outra (Tabela 11).
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Tabela 11. Equações de regressões para as relações entre os ermitões e as dimensões das espécies 
de conchas ocupadas na Praia da Sepultura, Bombinhas-SC. CEC = comprimento do escudo 
cefalotorácico; LEC = largura do escudo cefalotorácico; PE = peso dos e 

  Relação Equação Y=axb r2 r 

 Pagurus brevidactylus  PE x PC PC= -0,01 PE13,31 0,54* 0,75 
 PE x LAC LAC= 2,22 PE25,09 0,51* 0,76 
 PE x CAC CAC= 3,86 PE43,39 0,39* 0,70 
 LEC x LAC LAC= -2,06 LEC2,55 0,55* 0,78 
 LEC x CAC CAC= -5,94 LEC5,52 0,50* 0,72 
 LEC x PC PC= -1,65 LEC1,10 0,41* 0,75 
 CEC x CAC CAC= - 5,71 CEC4,78 0,47* 0,69 
 CEC x LAC LAC= -1,96 CEC2,06 0,56* 0,78 
 CEC x PC PC= -1,61 CEC0,95 0,39* 0,71 

Pagurus criniticornis PE x PC PC= 0,03 PE8,45 0,50* 0,70 
 PE x LAC LAC= 2,22 PE 25,09 0,51* 0,71 
 PE x CAC CAC= 3,46 PE 43,39 0,39* 0,58 
 LEC x LAC LAC= -2,30 LEC2,60 0,52* 0,68 
 LEC x CAC CAC= -4,08 LEC4,37 0,48* 0,62 
 LEC x PC PC= -1,27 LEC0,78 0,44* 0,65 
 CEC X CAC CAC= - 3,83CEC3,80 0,49* 0,58 
 CEC x LAC LAC= -1,89 CEC2,16 0,54* 0,68 
 CEC x PC PC= -1,65 CEC0,83 0,42* 0,65 

Dardanus insignis PE x PC PC=0,52 PE8,74 0,66* 0,90 
 PE x LAC LAC= 3,92 PE5,95 0,60* 0,80 
 PE x CAC CAC=-6,39 PE29,34 0,005 0,11 
 LEC x LAC LAC=-6,28 LEC3,46 0,24* 0,51 
 LEC x PC PC=-26,69 LEC7,71 0,41* 0,65 
 LEC x CAC CAC=-12,09LEC5,64 0,02 0,16 
 CEC x LAC LAC=-9,44 CEC3,74 0,37* 0,61 
 CEC x CAC CAC=17,24CEC6,09 0,01 0,15 
 CEC x PC PC= -33,73 CEC8,32 0,35* 0,67 

Calcinus tibicen PE x PC PC= -2,17 PE12,28 0,68* 0,82 
 PE x LAC LAC= 1,67 PE10,66 0,66* 0,81 
 PE x CAC CAC= 4,49 PE18,13 0,84* 0,92 
 LEC x LAC LAC= -12,23 LEC4,77 0,45* 0,67 
 LEC x PC PC= -18,23 LEC5,50 0,50* 0,71 
 LEC x CAC CAC=-19,19 LEC8,12 0,65* 0,80 
 CEC x LAC LAC= -14,55 CEC4,51 0,49* 0,70 
 CEC x CAC CAC=-23,14 CEC7,68 0,63* 0,79 
 CEC x PC PC= -20,90 CEC5,20 0,58* 0,76 

Paguristes tortugae PE x PC PC=-0,55 PE13,23 0.76* 0,87 
 PE x LAC LAC= 2,36 PE10,75 0,61* 0,59 
 PE x CAC CAC= 3,98 PE 29,46 0,50* 0,71 
 CEC x CAC CAC= 0,63 CEC2,73 0,38* 0,50 
 CEC x LAC LAC= 1,14 CEC0,90 0,40* 0,54 
 CEC x PC PC= -2,59 CEC1,21 0.36* 0,60 
 LEC x LAC LAC= -1,98 LEC2,24 0,65* 0,56 
 LEC x PC PC= -5,89 LEC2,75 0.72* 0,83 
 LEC x CAC CAC= -7,90 LEC6,12 0,52* 0,58 

Clibanarius antillensis PE x PC PC= 0,07 PE11,62 0,47* 0,80 
 PE x LAC LAC= 3,36 PE10,24 0,16 0,59 
 PE x CAC CAC= 4,64 PE21,84 0,12 0,47 
 CEC x CAC CAC= -4,93 CEC4,32 0,15 0,39 
 CEC x LAC LAC=-1,15 CEC2,02 0,34* 0,62 
 CEC x PC PC=-5,16 CEC2,30 0,59* 0,81 
 LEC x PC PC=-6,27 LEC3,24 0,49* 0,74 
 LEC x LAC LAC= -2,10 LEC2,86 0,38* 0,62 
 LEC x CAC CAC= -7,01 LEC6,09 0,09 0,62 
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VIII. DISCUSSÃO  

 

Este trabalho identificou seis espécies de ermitões, quatro espécies da família 

Diogenidae e duas espécies da família Paguridae, o que é bem menor do que aquelas 

registradas para todo o Estado de Santa Catarina (BOOS, et. Al, 2012). Porém, pelo 

pequeno tamanho da praia, a riqueza de espécies apresentada aqui torna-se um 

importante registro da carcinofauna local. Sabe-se que nestes ambientes, os ermitões 

são considerados importantes representantes da cadeia trófica nas comunidades 

intermareais e de profundidades moderadas (MEIRELES et al., 2011). 

Das espécies identificadas P. brevidactylus e P. criniticornis, foram as espécies 

numericamente dominantes na Praia da Sepultura. Ambientes marinhos 

heterogêneos, que oferecem diferentes tipos de habitat é um dos fatores que 

contribuem para a diversidade dos ermitões (FRAMESCHI et al. 2014. No entanto 

nessas regiões, as perdas da diversidade são mais elevadas, em grande parte como 

resultado de usos conflitantes de habitats costeiros (GRAY, 1996). De acordo com 

Mahiques et al. (1998), locais com baixa hidrodinâmica tendem a ter sedimentos mais 

finos, como apresentado na Praia da Sepultura. O tamanho da partícula influencia na 

porcentagem de matéria orgânica (BURONE et al., 2003), e esses fatores ambientais 

podem afetar diretamente a distribuição e ocorrência dos ermitões, como confirmado 

por Mantelatto, Martinelli e Fransozo (2004) e Fransozo et al. (2008). Segundo 

Negreiros-Fransozo et al. (1997), a textura do sedimento e o conteúdo associado de 

matéria orgânica são cruciais para o estabelecimento dos ermitões e favorece 

espécies que se alimentam principalmente de matéria orgânica (BERTINI; 

FRANSOZO, 1999; BRANCO; TURRA; SOUTO, 2002).  

A semelhança na ocupação de conchas pelas espécies P. brevidactylus e P. 

criniticornis, pode estar relacionada aos tamanhos corpóreos destas espécies, já que 

o tamanho do ermitão pode ser um fator que influencia na seleção da concha 

(SCULLY, 1983). As duas espécies do mesmo gênero coexistem em habitats, onde 

competições interespecíficas por conchas (SANT'ANNA et al., 2012), principalmente, 

pela Cerithium atratum, podem ser intensificada. Essas espécies apresentaram maior 

dominância, consequentemente, menor diversidade de conchas habitadas 

(MAGURRAN, 2011).  

Os ermitões da família Diogenidae, P. tortugae, C. tibicen e C. antillensis, foram 

mais similares, e tal proximidade pode ser devido as maiores porcentagens de 
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ocupação das conchas de S. haemastoma, P. pusio e L. nassa. Essas espécies 

apresentam tamanho corpóreo similar e podem ser encontradas nos mesmos habitats, 

favorecendo uma sobreposição de nicho e consequente particionamento de conchas. 

Dardanus insignis é uma espécie com tamanho corporal mais robusto, ocupou 

conchas maiores do que as demais espécies de ermitão. Diferença nos tamanhos dos 

ermitões é um fator que influência na escolha da concha, podendo reduzir a risco de 

competição intra e interespecífica por este recurso (FRAMESCHI et al., 2015).  

Para as espécies de ermitões e as conchas ocupadas, encontramos baixo valor 

de especialização. Podemos inferir que, no geral, as espécies de ermitões que 

habitam a praia da Sepultura são generalistas.  Quanto à dinâmica da ocupação de 

conchas parece ter mais a ver com a disponibilidade local de conchas do que qualquer 

outro fator, caracterizando um comportamento oportunista e generalista de ocupação 

(HAZLETT, 1981; PÉREZ-MIGUEL et al., 2015).  

Hazlett et al. (2005) sugere que os ermitões que utilizam, em sua maioria, uma 

determinada espécie de concha, são considerados especialistas. Tal especificidade 

permite uma maior eficácia no sucesso reprodutivo em comparação aos ermitões com 

padrões de ocupação generalistas. Pode-se argumentar que para espécies 

especialistas, a “preferência” por uma determinada espécie de concha de gastrópode 

pode ser desvantajosa quando as conchas estão ausentes, aumentando embates e 

comportamentos agonísticos (DOMINICIANO, SANT’ANNA; TURRA, 2009). 

De acordo com valor de aninhamento as espécies de ermitões e as espécies 

de conchas são fracamente aninhadas; isto é, quase todas as espécies de estão 

interagindo entre si. Esse baixo valor pode ter sido influenciado pela espécies C. 

tibicen, C. antillensis, P. tortugae, que estão interagindo com as mesmas espécies de 

conchas, implicando numa organização aleatória da rede.  Segundo Jordán, Liu e 

Davis (2006), uma rede altamente aninhada, significa que as espécies mais 

especializadas tendem a interagir apenas com subconjuntos apropriados dessas 

espécies que interagem com os mais generalistas. No entanto para se obter um 

aninhamento perfeito é necessário que haja uma maior complexidade (número de 

interações) da rede: para um dado número de espécies, comunidades com mais 

interações são significativamente mais aninhadas (BASCOMPTE et al., 2003).  

Para a modularidade, como destacado por Tylianakis et al. (2010), ela é maior 

se houver uma interação forte entre espécies de um compartimento, enquanto 

dificilmente interagem com espécies pertencentes a outros módulos. No presente 
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estudo, o valor de modularidade da rede de interação entre as espécies de ermitões 

e as conchas de gastrópodes, indica que a espécies de ermitões estão 

“compartilhando” conchas umas com as outras. A conectividade da rede é dada como 

número de interações envolvendo cada espécie, que também pode ser referida como 

o "grau" (TYLIANAKIS et al., 2010). A baixa conectância pode ter sido influenciada 

pela presença de espécies que interagiram com menos espécies de conchas de 

gastrópodes, como P. tortugue e C. antillesnis.  

Compreender o processo de escolha e troca da concha e dinâmica de 

ocupação é algo muito complexo. Pois, uma vez que uma concha vazia de um 

molusco gastrópode entra em uma população de ermitão, seu movimento entre os 

membros dessa população não é fácil de analisar em termos comportamentais ou 

ecológicos (HAZLETT, 1981). A dinâmica dessas interações, refletem na diversidade 

de espécies de ermitões, que pode ser afetada não apenas pela presença/ausência 

de gastrópodes que fornecem as conchas, mas está relacionada à distribuição 

latitudinal de outras espécies de ermitões que podem estar competindo por essas 

conchas (MANTELLATO; GARCIA, 2000).Os dados obtidos no presente estudo sobre 

a assembleia dos ermitões podem ser subsídios para implementações de estratégias 

de conservação da biodiversidade marinha, visto que a área de coleta sofre impactos 

causados pela ação antrópica, já que este é vinculado ao intenso turismo na região. 

O dimorfismo sexual apresentados pelos ermitões no presente estudo onde 

machos foram maiores que as fêmeas, é uma diferença que parece ser comum para 

os crustáceos decápodes (ABRAMS, 1988). Tal diferença pode ser interpretada como 

uma estratégia relacionada ao consumo de energia ao longo da ontogenia, onde 

machos investem mais energia em crescimento somático e fêmeas em crescimento 

das gônadas (MANTELATTO et al., 2010). Diferenças no tamanho também 

influenciam a ocupação de conchas. Machos ocuparam maior diversidade de conchas 

e conchas maiores e pesadas. A razão pela qual a ocupação da concha pode diferir 

entre os sexos pode ser devido a diferenças nas habilidades competitivas. Os 

indivíduos maiores teriam uma maior vantagem sobre as fêmeas menores durante 

uma luta, podendo remover as fêmeas de suas conchas (BERTNESS, 1981; GARCIA; 

MANTELATTO, 2000; MATELATTO et al., 2009). De acordo com Gherardi (1991), 

machos por estarem mais expostos à predação durante a competição por fêmeas, 

conchas mais pesadas e maiores serviriam como proteção adicional. 
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As espécies P. brevidactylus e P. criniticornis habitaram conchas de C. atratum 

e M. nodulasa em maiores porcentagens. Esse padrão de ocupação pode estar 

relacionado às abundâncias destes gastrópodes no local da coleta, já que tanto C. 

atratum quanto M. nodulosa são espécies amplamente distribuídas (RIOS, 2009).  São 

conchas pequena que variam entre 13 a 39 mm de comprimento (C. atratum) e de 18 

a 19 mm (M. nodulosa) (RIOS, 2009) que podem fornecer melhor ajuste ao tamanho 

corporal de ambas as espécies de ermitões. 

A ocupação de conchas por P. brevidactylus no presente estudo, não diferiu do 

padrão de ocupação conchas desta espécies em outros estudos como de Pezzuli et 

al. (2002) na Praia Preta, Canal São Sebastião, Mantellato e Meireles (2004) e Iossi, 

Biagi e Mantelatto (2005), na Ilha de Anchieta, Sant’anna et al. (2012) na Praia do 

Cabelo Gordo, localizada no litoral norte de São Sebastião e Lima et al. (2014) e Lima, 

Alves e Cobo (2018) na Ilha dos Couves. O mesmo padrão de ocupação de conchas 

por P. criniticornis foi registrada por Souza et al. (2015) em um estudo no Canal de 

São Sebastião, Região Sudoeste do Brasil e Mantelatto et al. (2016).  

A semelhança na ocupação de conchas entre P. brevidactylus e P criniticornis, 

pode ser devido a dimensões corporais muito semelhantes e estarem 

geograficamente próximos, favorecendo a sobreposição de nichos e a seleção de 

conchas de gastrópodes de forma comum, resultando assim em interações 

competitivas intensas entre estas espécies (PEREIRA, ZANCANER JUNIOR; 

JACOBUCCI, 2009). 

As espécies de conchas de gastrópodes A. latispina e S. haemastoma, são 

consideradas conchas grandes e podem ser encontradas em rochas intertidal perto 

de ostras, cracas e C. atratum (RIOS, 2009). A distribuição dessas espécies de 

conchas permite que elas sejam ocupadas pelo D. insignis.  Nesse estudo, a relação 

entre peso do ermitão e as variáveis peso e largura da abertura da concha, são as 

que melhor explicam a ocupação de conchas por esta D. insignis. Frameschi et al. 

(2015), em estudo com essa mesma espécie de ermitão no litoral de São Paulo, 

encontraram D. insignis, habitando Olivancillaria urceus (Roding, 1798) em maior 

porcentagem, que é uma concha de formato muito diferente da encontrada nesse 

estudo. No entanto, esse mesmo autor registrou que os maiores coeficientes de 

determinação (r2) foram registrados principalmente nas relações morfométricas entre 

CEC e PE contra LAC e volume interno.  
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Ayres- Peres et al. (2008) registraram em seu estudo na costa do Rio Grande, 

Rio Grande do Sul, D. insignis ocupando 13 diferentes espécies de conchas, sendo 

Buccinanops lamarckii (Kiener, 1834) a mais ocupada. Destaca ainda, que os 

melhores coeficientes de correlação (rs) obtidos foram entre PE x LAC, ou seja, a 

largura da abertura da concha demonstrando o maior ajuste ao tamanho e peso do 

ermitão. Dados que corroboram com os encontrados neste estudo, apesar de serem 

espécies de conchas diferentes.  

De acordo com Lima, Alves e Cobo (2018) em estudo de ocupação de conchas 

por C. tibicen, litoral de São Paulo, encontrou que C. atratum e Lithopoma olfersii 

(Philippi, 1846) foram as conchas mais ocupadas. Ribeiro et al. (2016) também ao 

estudarem ocupação de conchas por C. tibicen, descrevem T. viridula e S. brasiliensis, 

como sendo as conchas mais ocupada para região nordeste e sudeste, 

respectivamente, espécies diferentes das encontradas no presente trabalho.  Levando 

em conta que C. tibicen foi estudado em diferentes ambientes e de acordo com a 

região, a heterogeneidade espacial e as propriedades físicas e biológicas de cada 

habitat podem influenciar a ocupação de diferentes conchas pelas populações 

(DOMINCIANO; SANT’ANNA; TURRA, 2009; TEOH; HUSSEIN; CHONG, 2014). 

O peso do ermitão versus peso das conchas e comprimento da abertura, 

apresentaram melhores coeficientes de determinação (r2) e correlação. Tais variáveis 

influenciam na seleção de conchas por C. tibicen, embora Garcia e Mantelatto (2001), 

em experimento, revelaram que a “preferência” desta espécie estava fortemente 

associada ao peso da concha e ao volume interno, apesar de ter ocorrido boas 

correlações entre a largura da abertura da concha. 

Pezzuti et al. (2002), para litoral de São Paulo, ao descrever ocupação de 

conchas para P. tortugue, registrou a mesma espécie de concha encontrada no 

presente estudo.  Na Ilha dos Couves, no litoral de São Paulo, sudeste do Brasil, P. 

tortugae, ocupou uma grande variedade de conchas de gastrópodes, especialmente 

de G. auritulus e C. atratum (LIMA; ALVES; COBO 2018). 

Assim como P. brevidactylus e P. criniticornis, a concha mais ocupada por C. 

antillensis foi a C. atratum. A ocupação de C. atratum por estas três espécies, 

demonstram que ermitões pequenos tendem a preferir conchas alongadas, estreitas 

e com espira alta e abertura da concha menor, como as conchas do gênero Cerithium 

(OLIVEIRA, 2010). Essas características da concha amenizam os efeitos da 

dessecação e proporciona maior proteção contra estresse ambiental, visto que essa 
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espécies de ermitões que podem habitar a região do entremarés (FLOETER et al., 

2000). Ribeiro et al., (2016), também encontrou padrão semelhante de ocupação de 

conchas em estudo com C. antillensis coletado na Praia da Pedra Rachada, Paracuru 

(CE) e litoral de São Paulo, os ermitões ocuparam em maiores porcentagens C. 

atratum e T. viridula, respectivamente.  

A ocupação limitada de espécies de conchas por fêmeas ovígeras observadas 

em algumas espécies, sugere que a escolha é restrita pela necessidade de espaço 

para acomodar a massa de ovos (MANTELATTO; GARCIA, 2000) e, portanto, 

recursos de concha como volume interno e largura de abertura são muito importantes 

(MANTELATTO; GARCIA, 2000; FRAMESCHI et al., 2013).  

Segundo Reese (1969), ermitões que vivem em regiões intertidais, estão 

sujeitos a habitar conchas pesadas, como forma de proteção, tanto de predadores 

quanto do impacto e abrasão das ondas. Por exemplo a espécie Paguristes tortugae 

encontra-se sob rochas e corais, nas zonas de entremarés (RIOS, 1999) e 

possivelmente necessitam de conchas mais pesadas para aguentar impactos de 

ondas. 

Como mencionado por Hazlett, 1981, o peso das conchas é uma das 

características que mais influenciam na sua ocupação pelas espécies de ermitões.  

Em ambientes com alto fluxo, gerado pelo hidrodinâmismo das marés, conchas 

pesadas podem ajudar a evitar o seu deslocamento pelo substrato. Quanto mais 

tempo ele permanecer no mesmo lugar, mais acesso ele terá a alimentos trazidos pela 

água, sem gasto de energia com deslocamento para o forrageamento (GARCIA; 

MANTELATTO, 2001).  

Compreender o processo de escolha e troca da concha e dinâmica de 

ocupação é algo muito complexo. Pois, uma vez que uma concha vazia de um 

molusco gastrópode entra em uma população de ermitão, seu movimento entre os 

membros dessa população não é fácil de analisar em termos comportamentais ou 

ecológicos (HAZLETT, 1981). A dinâmica dessas interações, refletem na diversidade 

de espécies de ermitões, que pode ser afetada não apenas pela presença/ausência 

de gastrópodes que fornecem as conchas, mas está relacionada à distribuição 

latitudinal de outras espécies de ermitões que podem estar competindo por essas 

conchas (MANTELLATO; GARCIA, 2000).  

A seleção e ocupação de determinados tipos e espécies de conchas de 

gastrópodes pelos ermitões pode variar entre os indivíduos de uma mesma espécie e 
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entre suas populações. Assim, indivíduos de diferentes tamanhos e sexos buscam 

conchas que melhor se adequam à sua morfologia. O uso pode ser explicado pelo 

tamanho e pelos fatores físicos de cada ambiente, abundância dos gastrópodes vivos 

e suas taxas de mortalidade, qualidade e abundância das conchas disponíveis 

(SCULLY, 1979; HAZLETT, 1981; MEIRELES; BIAGI; MANTELATTO, 2008). 
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X. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
Na Praia da Sepultura das seis espécies de ermitões identificadas, quando 

analisadas conjuntamente apresentaram comportamento generalista na ocupação de 

conchas. Quando analisadas separadamente, as espécies Pagurus brevidactylus, 

Pagurus criniticornis, Clibanarius antillensis, ocuparam Cerithium atratum e Morula 

nodulosa com mais frequência, sendo melhor correlacionados com a largura da 

abertura das conchas ocupadas. A espécie C. antillensis esteve melhor 

correlacionado com o peso da concha. Assim, no contexto geral, a utilização de 

conchas por estas espécies de ermitões da praia da Sepultura parece seguir o padrão 

encontrado pelas mesmas espécies em estudos realizados em outros locais. 

A espécie D. insignis, ocupou com mais frequência a concha do gastrópode A. 

latispina. A ocupação desta espécie pode estar relacionada ao tamanho e largura da 

abertura das conchas, como mostrado pelos coeficientes.  

A espécie C. tibicen, ocupou nove espécies de conchas, porém, P. pusio foi 

mais frequente. A ocupação de conchas por estas espécies pode estar relacionadas 

ao comprimento da abertura da concha, visto que os valores de r e r2 foram mais altos 

para essa variáveis.  

 Para a espécie P. tortugue, foram identificadas cinco espécies de conchas 

gastrópodes ocupadas, sendo L. nassa com mais frequência. Diante das análises, 

pode-se inferir que a ocupação das conchas por P. tortugae está relacionado ao peso 

e comprimento das aberturas das conchas.  

Os estudos relacionados à ocupação de conchas pelos ermitões nos permite 

entender a dinâmica populacional, distribuição e sucesso evolutivo das espécies em 

cada local em particular, visto a sobrevivência deste organismo é dependente dessa 

estrutura (concha). Ainda, esta relação entre o crustáceo e a concha vazia de um 

molusco gastrópode, mostra um belo exemplo adaptação que precisa ser mais bem 

compreendido. 
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XI. APÊNDICE I 
 

Figura 7. Espécies de ermitões coletados na Praia da Sepultura, Bombinhas-SC. A- Pagurus 
brevidactylus; B- Pagurus criniticornis; C- Clibanarius antillensis; D- Paguristes tortugae; E- Calcinus 
tibicen; F- Dardanus insignis.  Linha preta à direita das fotos representa 1 cm.   
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XII. APÊNDICE II 
Figura 8. Conchas de moluscos gastrópodes ocupadas pelos ermitões na Praia da Sepultura, 
Bombinhas-SC. A- Anachis lyrata; B- Costoanachis sp; C- Mitrella dichroa; D- Epitonium novangliae; 
E- Terebra taurina; F- Coralliophila aberrans; G- Cerithium atratum; H- Morula nodulosa; I-  Phrontis 
alba; J- Littorina flava; K- Favartia cellulose; L- Gemophos auritulus; M- Pisania Pusio; N- Leucozonia 
nassa; O- Cabestana felipponei; P- Stramonita brasiliensis; Q- Stramonita haemastoma; R-
Stramonita rustica; S- Goniofusus brasiliensis; T- Siratus senegalensis; U- Siratus tenuivaricosus; 
V- Strombus pugilis; X- Modulus modulus; Y-Polinices uberinus; W- Tegula viridula; Z- Astralium 
latispina. Linha branca à direita de cada foto representa 1 cm. 
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XIII. APÊNDICE III 
 
Tabela 12. Pagurus brevidactylus. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura 

da concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécie de gastrópode Peso (g)     CAC (mm)     LAC (mm)  

 min.;máx.  �̅�± Dp   Min.;máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp 

Anachis lyrata  0,06; 1,13 0,48±0,42  2,65; 6,70 5,16±2,21  1,35; 2,35 1,98±1,06 

Astralium latispina  0,27; 1,04 0,62±0,43  3,18; 4,51 3,76±2,18  3,06; 5,48 4,48±1,04 

Cabestana felipponei  1,64   5,95   3,85 

Cerithium atratum  0,04; 1,82 0,56±0,41  1,04; 9,96 5,02±2,20  1,01; 6,69 3,26±1,07 

Coralliophila aberrans  0,16; 1,08 0,40±0,41  5,57; 9,29 6,44±2,16  2,34; 4,95 3,33±1,07 

Costoanachis sp. 0,05; 0,85 0,62±0,41  2,62; 7,24 5,44±2,17  1,02; 2,33 3,24±1,07 

Epitonium novangliae  0,18   3,64   2,55 

Favartia cellulosa  1,25; 2,13 0,73±0,51  6,03; 8,45 6,04±2,51  4,15;4,69 3,56±1,13 

Gemophos auritulus  4,64; 4,78 4,71±0,47  15,51;15,19 13;35±2,23  5,87; 6,66 6,26±1,09 

Leucozonia nassa 0,24; 2,21 1,10±0,45  2,63; 13,56 8,14±2,23  1,91; 5,79 3,84±1,07 

Littorina flava   0,83   5,46   4,18 

Mitrella dichroa  0,05; 0,12 0,08±0,41  2,22; 2,36 2,28±2,11  1,03; 1,09 1,06±1,01 

Modulos modulos 0,23; 0,32 0,28±0,52  3,93; 4,64 4,28±2,44  3,43; 3,45 3,44±1,14  

Morula nodulosa 0,08; 1,85 0,72±0,44  1,03; 10,28 6,06±2,20  1,12; 5,38 2,86±1,05 

Phrontis alba  0,17; 0,28 0,21±0,41  4,20; 5,49 4,66±2,09  2,26; 3,46 2,88±1,00 

Pisania pusio  0,73; 3,76 1,95±1,39  10,97; 13,81 12,36±1,21  4,24; 5,81 5,10±0,69  

Polinices uberinus  1,65   12,73   6,95 

Stramonita brasiliensis 0,08; 3,58 0,67±0,48  2,99; 14,89 7,85±2,31  1,91; 9,31 3,91±1,07 

Stramonita haemastoma  0,31; 3,26 1,20±2,49  4,40; 15,22 9,70±2,38  2,75; 6,94 4,61±1,10 

Tegula viridula 0,16; 1,64 0,76±0,51  1,09; 9,09 4,11±2,41  2,36; 5,47 3,90±1,10 

Terebra taurina  0,24; 0,43 0,34±2,46  3,08; 3,53 3,30±2,23  1,73; 2,39 2,06±1,09 
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Tabela 13. Pagurus criniticornis. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura da 

concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécies de gastrópodes  
Peso (g)     CAC (mm)     LAC (mm)  

min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp 

Cerithium atratum  0,07; 1,98 0,72±0,29  1,51; 11,1 7,01±1,57  1,21; 7,73 4,32± 0,95 

Morula nodulosa  0,62; 0,89 0,74±0,21  5,24; 8,42 6,83±1,19  2,15; 3,35 2,75±0,76 

Stramonita brasiliensis  0,16   6,85   2,89 

Stramonita haemastoma 1,16; 3,24 2,1±1,06  8,11; 13,03 10,95±2,07  4,03; 7,71  5,64±1,62 

Tegula viridula   0,70   4,83   4,93 

 

 
Tabela 14. Dardanus insignis. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura da 

concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécies de gastrópodes  
Peso (g)     CAC (mm)     LAC (mm)   

min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp    min.; máx. �̅�± Dp 

Astralium latispina  14,02; 34,47 25,82±13,34  12,35; 15,48 13,84±8,82  16,04; 19,95 18,20±5,02 

Fusinus brasiliensis  7,34; 15,28 11,31±13,01  20,24; 36,61 28,42±8,67  10,38; 11,96 11,17±4,50 

Gemophos auritulus   6,73   8,49   5,86 

Leucozonia nassa   8,15   18,66   9,26 

Siratus senegalensis  5,03; 17,85 9,34±7,36  9,98;17,24 12,59±4,03  7,04;24,00 12,97±9,55 
Siratus tenuivaricosus   8,20   28,80   11,63 

Stramonita haemastoma  3,47; 9,63 9,60±12,68  13,59; 1865 16,80±5,87  7,35; 12,66 16,64±5,33 

Strombus pugilis  12,12;43,89 28,00±12,43  32,25; 33,86 33,05±7,87  8,16; 8,90 8,53±5,38 
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Tabela 15. Calcinus tibicen. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura da 

concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécies de gastrópodes  
Peso (g)     CAC (mm)    LAC (mm)  

min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp 

Cerithium atratum   2,18   8,36   5,12 

Gemophos auritulus  5,04; 5,36 5,20±2,39  14,56;16,29 15,42±4,46  5,76; 8,71 7,23±2,46 

Leucozonia nassa  3,77; 5,13 4,45±2,29  10,93; 17,25 14,09±2,57  6,14; 7,35 6,74±2,35 

Pisania pusio  4,44; 5,91 4,96±2,27  12,06; 19,84 15,53±4,42  6,02; 9,13 7,41±2,41 

Siratus tenuivaricosus  2,71; 14,11 5,36±3,46  9,05;20,55 16,48±4,47  7,03;13,77 8,55±2,85 
Stramonita brasiliensis  2,74; 10,81 6,64±3,34  14,95;25,67 19,86±5,51  8,06; 14,98 10,51±3,34 

Stramonita haemastoma  2,18; 3,31 2,74±0,56  10,36; 14,16 12,29±1,90   6,78±1,57 

Stramonita rustica   5,23   18,28   8,48 

 
 
 
Tabela 16. Paguristes tortugae. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura da 

concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécie de gastropode  
Peso (g)     CAC (mm)    LAC (mm)  

min.; máx. �̅�± Dp   Min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp 

Anachis lyrata  -- 0,46  -- 6,26  -- 2,23 

Cerithium atratum  0,97; 1,49 1,23±1,17  8,47; 8,57 8,52±2,75  4,14; 5,37 4,75±0,68 

Leucozonia nassa 2,86; 4,53 3,73±0,98  9,89; 14,62 12,59±2,49  5,08; 6,26 5,75±0,69 

Pisania pusio  3,84; 5,36 4,61±1,64  14,30; 16,88 15,34±3,39  5,28; 7,20 6,08±1,34 

Stramonita haemastoma 3,06; 4,85 3,91±0,75  15,07; 16,10 15,59±2,88  6,34; 6,53 6,44±0,68 
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Tabela 17. Clibanarius antillensis. Variáveis morfométricas das conchas ocupadas. *CAC, Comprimento da abertura da concha; LAC, largura da abertura 

da concha; min., mínimo; máx., máximo; X ̅, média; Dp, desvio padrão. 

Espécies de gastrópodes  
Peso (g)    CAC (mm)    LAC (mm)  

min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp   min.; máx. �̅�± Dp 

Cerithium atratum  0,88; 1,35 1,10±0,18  7,43; 9,46 2,29±0,82  3,13; 5,86 4,77±1,06 

Leucozonia nassa  3,69; 4,44 4,06±0,54  8,96; 10,85 9,90±1,33  5,25; 6,54 5,89±0,91 

Pisania pusio  -- 4,41  -- 16,6  -- 6,44 

Stramonita brasiliensis  -- 2,40  -- 11,95  -- 4,82 

Stramonita haemastoma -- 1,58  -- 10,06  -- 5,27 

Tegula viridula  3,21; 4,47 3,83±0,89  6,34; 7,08 6,71±0,52  7,26; 7,95 7,60±0,49 

 


