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RESUMO 

Ações antrópicas e mudanças ambientes estão gerando modificações na estrutura 

populacional de espécies de interesse comercial e, infelizmente, ás normas existente que 

garantam a produção não tem efeito. Mais de dez anos, as Áreas Marine Protegidas (AMPs) 

surgiu como uma estratégia para manter a biodiversidade e apoiar a gestão das pescas. No 

entanto, seu planeamento (alvos de conservação) e monitorização deve ser apoiada por 

aspectos científicos, técnicos, sociais e económicos (linhas base) e atualmente, alguns 

esforços estão sendo feitos para garantir a permanência e estabilidade do recurso lagosta. 

Embora, na Colômbia processos de assentamento são mal compreendidos e em geral a 

ligação da microbiota com ele host lagosta e desconhecida. Este trabalho pretende gerar 

linhas base do processo de assentamento do puerulus de lagosta na costa Caribe 

colombiana, e valorar os potenciais efeitos do microbiota ao crescimento, ainda no 

planteados em lagostas espinhosas. Em geral o alvo e determinar se ele assentamento pós-

larval e a microbiota associada as lagostas som ferramentais útil para propor ações de 

conservação. Para isto eles realizaram amostragem de puerulus na costa colombiana e 

planteai um seguimento da estrutura populacional da comunidade bacteriana associada a 

dois tecidos de lagosta presentes nas costas do Brasil. 

 



INTRODUÇÃO 

O crustáceo Panulirus argus, comumente conhecido como lagosta espinhosa, é 

considerado um recurso de alto valor económico que suporta uma forte indústria alimentar 

nos países do Atlântico Ocidental Tropical (FAO, 2016). As estratégias da conservação se 

apoiam na restrição direta e indireta do recurso, bem como a criação de unidades de 

conservação. Não entanto, ainda existe uma forte preção no adultos de grande tamanho e 

juveniles, o que está gerando mudanças na distribuição, abundância e tamanho (idade) da 

espécie (SPANIER et al., 2015) que junto à alterações ambientais (PEARSON & 

EGGLESTON, 2006; PIÑEIRO et al., 2007), enfraquece sua persistência e rendimento nas 

áreas naturais, Embora, a criação de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) busca, restringindo 

pesca, fortalecer esses parâmetros: mas a seleção, planejamento e gestão destas áreas, deve 

ter apoio de argumentos científicos e técnicos (FAO, 2012). 

Devido ao complexo e longo ciclo ontogênico da lagosta, a conectividade é um fator 

relevante para garantir sua persistência (TRUELOVE et al., 2014). Embora, os processos de 

assentamento são igualmente importantes para assegurar a renovação e aumento dos 

animais removidos do sistema por pesca e morte natural, por tanto o entendimento de estes 

processos e relevante para seleção de AMPs. Infelizmente na costa Caribe colombiana as 

informações sobre os processos de assentamento som incipientes e continuam a incerteza 

das áreas de ocorrência, a magnitude, a variação em tempo ou espaço e sua relação com 

condições ambientais ou oceano-atmosférica, ainda se desconhecem as implicações de este 

processo na persistência das populações de lagosta na region. 

Por outro lado, o rendimento, é dizer a capacidade de melhorar a eficiência do um 

processo natural, reflexada por exemplo no aumento da densidade ou tamanho corporal, 

depende de fatores bióticos e abióticos como depredação, oferta alimentar, temperatura 

(BRIONES-FURZAN & LOZANO - ALVAREZ, 2003), bem como a capacidade da 

assimilação dos nutrientes (RODRIGUEZ - VIERA et al., 2014), Não entanto o 

crescimento pode ser ligada às comunidades microbianas simbiontes do host, relações ainda 

desconhecidos na lagosta espinhosa. Neste sentido evidências recentes mostram a 

importância das comunidades microbianas associadas aos organismos superiores; relações 

que estão intimamente ligados à saúde, sobrevivência, adaptação e evolução dos 

organismos superiores (teoria Hologenômica - ZILBER-ROSENBERG; ROSENBERG, 



2008; MUSHEGIAN & EVERT, 2015). Por tanto poder demostrar que existe uma 

microbiota associada na lagosta e que ela tem relação com o crescimento (idade), reforçara 

a ideia de estabelecer alvo de conservação mais representativos, que neste caso seria o 

holobionte lagosta como unidade ecológica é dizer a lagosta mais a microbiota associada. 

Neste contexto é relevante, tendo em conta o longo e complexo ciclo de vida da lagosta, a 

diversidade de habitat onde mora, o fluxo gênico existente entre locais distantes e sua 

capacidade adaptativa de curto espaço de tempo (GEORGE 2005; BUESA 2007; 

BOLAÑOS-CUBILLOS et al., 2016). Diante da realidade exposta, este trabalho tem a 

finalidade de determinar se os processos de assentamento pós-larval e a microbiota 

associada á lagosta som ferramentais útil para propor ações de conservação. Esta espécie 

tem status de vulnerável (GARCIA & DÍAZ, 2002; SANTANA et al., 2016). 

 

  



CAPÍTULO 1 

 

Objetivo Geral 

Integrar em uma revisão o estado-da-arte de processos de assentamento pós-larval, 

comunidades simbiontes associadas e estratégias de conservação do recurso lagosta 

espinhosa (Panulirus argus). 

 

Metodologia 

Pesquisa e análises de informações secundárias que permitam apresentar um panorama 

detalhado sobre o estado atual do tema proposto. 

 

CAPÍTULO 2 

 

ASSENTAMENTO DE PUERULUS DE LAGOSTA ESPINHOSA (Panulirus argus) NA 

COSTA CARIBE COLOMBIANA. [2016 - Crustaceana 89 (9): 1057-1081] 

 

Objetivo Geral 

Determinar a variabilidade espaço-temporal do assentamento de pós-larvas de 

Panulirus argus na região costeira de Caribe colombiano. 

Hipóteses 

(i) O assentamento de pós larval de lagostas do Caribe colombiano apresenta uma alta 

variação em seus padrões espaço-temporais. 

(ii) Condições oceano atmosféricas locais e de grande escala, influenciam na 

magnitude do assentamento. 

 

Material e Métodos 

Variação espaço-temporal do assentamento 

Com base nos trabalhos realizados por CÓRDOBA (1997) e JAIMES (2002), junto 

com informações oceanográficas (ANDRADE 2001), e cartas náuticas de navegação 

(batimetria), foram selecionadas cinco localidades na zona centro do Caribe colombiano 



(Departamento de Magdalena) para determinar as variações espaço-temporal do 

assentamento de puerulus de lagosta. Nestas áreas foram escolhidas três localidades com 

condições hidrológicas locais distintas. A tomada de dados foi realizada entre dezembro de 

2002 e março de 2004 (15 meses). As localidades foram Bahia de Taganga (BT) com duas 

estações (E1, E2), Ilha Pelícano (IP) com uma estação (E3) e setor de Pozos Colorados 

(PC) com duas estações (E4, E5). (Figura 1). Em cada estação foram instalados quatro 

coletores modificados tipo GuSi (GUTIÉRREZ et al., 1992) à uma profundidade entre 10 e 

11 m (Figura 2), totalizando 20 unidades de amostragem. 

A frequência das amostragens foi mês lunar (lua nova), no qual contava e 

classificava as pós-larvas por coletor (CRUZ, 2000), registrando a temperatura, salinidade e 

transparência, bem como o comprimento de cefalotórax (Lc). Também foram realizados, 

consultas de dados de pluviosidade e velocidade do vento da estação meteorológica de 

Aeroporto Simon Bolívar no período do estudo. 

Para análises de condições oceanográficas da grande escala no Caribe, foram 

realizados levantamentos de dados da direção da corrente superficial (entre 0 a 100 m de 

profundidade), consultando o “Global Hybrid Coordinate Ocean Model/Navy Coupled 

Ocean Data Assimilation (HYCOM + NCODA) experiment 19.1 (http://hycom.org). ”. Este 

modelo tem uma resolução horizontal 1/12 ° com intervalos diários-mês e valores médios 

estacionais do ano de 2002, 2003 e 2004. 



 

Figura 1. Área e estações de amostragem da Costa Caribe colombiana.  

 

Figura 2. Representação esquemática da disposição dos coletores (1) e método de 

amostragem (2). Transporte e área de trabalho (A), mergulho e alistamento de coletores (B 

e C), e extração de post-larvas (D e E), respectivamente 

 

 



Análise dos dados 

Variação espaço-temporal do assentamento 

As variáveis para comparação da variação espaço-temporal do assentamento de 

lagostas utilizados na presente pesquisa foram: (i) Índice de assentamento Ip (variável 

dependente) por (ii) coletor (#C), (iii) estação (E1 – E5), (iv) localidade (BT, IP, PC) e, (v) 

tempo de amostragem (16 meses) (variável independentes).  

As análises da variabilidade anual do assentamento foram estimadas calculando a 

relação entre a maior e pior classe anual. Os dados do Índice de assentamento (Ip) se 

transformaram (ln), para satisfazer normalidade e continuidade em a variável. De posse dos 

dados, foram realizados análise de variância (ANOVA) para comparar os tratamentos 

testados. . O Índice de assentamento é calculado de acordo com a seguinte formula: 

 

 

  



CAPÍTULO 3 

 

ECOLOGIA DOS PUERULUS DA LAGOSTA (Panulirus argus): PROFUNDIDADE, 

INTENSIDADE DE ASSENTAMENTO E MORFOMETRIA 

[para Ecological Indicators] 

 

Objetivo Geral 

Determinar características ecológicas e biológicas da fase puerulus da lagosta 

(Panulirus argus) do Caribe colombiano. 

Hipóteses 

(i) A intensidade assentamento pós-larval de P. argus na zona costeira de Santa 

Marta, é menor em baixa profundidade. 

(ii) As caraterísticas da zona de assentamento não são determinantes na chegada 

massiva de pós-larval. 

(iii) A intensidade na chegada de pós-larval e suas caraterísticas morfometrias, bem 

como as características da zona de assentamento condição a seleção nas áreas 

alvo de conservação. 

 

Profundidade do assentamento 

Estas variáveis foram analisadas a partir de dados obtidos entre abril de 2006 - 

janeiro de 2007 (10 meses), e agosto de 2009 - julho de 2010 (12 meses), na localidade de 

Bahia de Taganga (BT) mediante coletores tipo GuSi, Coluna, tubo e bentônicos (Figura 3), 

instalados entre 1 e 15 metros de profundidade. 

A estação de amostragem foi uma longa linha (‘long line’) no qual os coletores 

foram alocados em diferente profundidade e as amostragens foram realizadas de forma 

similar ao desenvolvido nos anos de 2002 – 2004 (Figura 2). As figuras 4, 5, 6 e 7 

representam os esquemas finais da estação e as particularidades de cada coletor. 

A frequência das amostragens foram mês lunar (lua nova), no qual as pós larvas 

foram contadas e classificadas (CRUZ, 2000), sendo registrado o comprimento do 

cefalotórax (Lc), comprimento total (Lt), peso seco (gr), temperatura e salinidade 



superficial da água. 

 

 

Figura 4. Representação esquemática das longas linhas (‘Long line’) instaladas na Bahia de 

Taganga no período de abril de 2006 - janeiro de 2007 para captura das lagostas.  

 

 

Figura 5: Desenho finai dos Coletor Coluna (A e B); Coletor GuSi (C); Método coleta (D e 

E). Período de abril de 2006 - janeiro de 2007. 

 



 

Figura 6. Esquema ilustrativo das longas linhas (‘Long line’) e a profundidade dos 

coletores instalados na Bahia de Taganga no período de agosto de 2009 - julho de 2010. 

Superfície (S);: Fundo (F); e: Bentônico (B). 

 

 

Figura 7. Desenho finai dos Coletor GuSi (A e B); Coletor Tubo (C, D); Coletor Bentônico 

(E e F). Agosto de 2009 - julho de 2010. 

 

 

Características morfometrias e intensidade de assentamento. 

As variáveis para comparação das características ecológicas, biológicas e 

profundidade dos assentamentos utilizadas foram: (i) Índice de assentamento (Ip) e (ii) 

abundância (Ar) como variável dependentes por tipo de coletor (iii) (#C), (iv) profundidade 



(P1, P2, P3) e, (v) tempo de amostragem (16 meses) como variáveis independentes. As 

análises estatísticas serão realizadas mediante análise de variância (ANOVA) 

Foram avaliadas as características gerais das lagostas em fase de pós larvas, 

considerando as seguintes características (i) comprimento do cefalotórax (Cc), (ii) 

comprimento total (Ct), (iii) peso (w), e, (iv) a correlação entre estas variáveis (Ct-Cc; Cc-

w). O índice de assentamento (Ip) e o Índice de abundância (Ar) é calculado de acordo com 

a seguinte fórmula: 

,  

Onde: 

Ip = Índice de assentamento 

Ar = Índice de abundância 

Será realizado Análises de Componentes Principais (PCA) para relacionar dados 

ambientais com índices de assentamento das lagostas em fase pós-larval. 

 

  



CAPÍTULO 4 

 

ESTRUTURA DE COMUNIDADES E DIVERSIDADE DOS MICROORGANISMOS 

INTESTINAIS E EPITELIAIS ASSOCIADOS À LAGOSTA ESPINHOSA  

(Panulirus argus) 

 

Objetivo Geral 

Caracterizar a microbiota presentes em dois tecidos de lagosta e determinar sua relação 

com a idade. 

Hipóteses 

(i) As populações bacterianas existentes no hepatopâncreas e exoesqueleto de lagosta 

espinhosa diferem estruturalmente. 

(ii) São evidenciadas mudanças na estrutura populacional de bactérias nestes dois 

tecidos como resposta a variações na idade. 

 

Material e Métodos 

 

Amostragem 

Área de trabalho e tempos de coleta 

A área de trabalho, foram estabelecidos de acordo com os trabalhos desenvolvidos 

por CRUZ et al. (2011; 2013), SILVA et al. (2013), CRUZ et al. (2014; 2015) que 

descrevem a (i) movimentação, (ii) distribuição, e, (iii) abundância de lagostas na costa do 

Brasil e informação de batimétrica e oceanográfica do Nordeste do Brasil (IBGE, 2011; 

CALMON et al., 2013; ALDEIMA et al., 2015), para determinar um ponto de amostragem 

entre os estados da Bahia, Espírito Santo, e sul do Rio Paraguaçu (Figura 8).  

Considerando as temporadas de chuvas que caracterizam a costa nordeste e sudeste 

do Brasil, serão realizadas dois amostragens em um ano nos períodos de (Dez. – Mai.), 

(Jun.– Nov.). Importante salientar que a época de restrição na pesca de lagosta cobre os 

meses de (Jan – Abr) (NEGREIROS, 2013).  



As características a serem avaliadas dos espécimes são: 1) comprimento do 

cefalotórax < 16 mm, 16 – 75 mm e ≥ 75 mm.; 2) ser de um sexo, 3) apresentar apêndices 

completos e, 4) não ter ecdises. Para avaliação das características citadas acima, serão 

utilizadas, no mínimo, cinco lagostas por cada tamanho, totalizando 15 lagostas. 

 

Seleção de unidades amostrais 

Para a seleção das unidades amostrais, será necessário fazer um reconhecimento da 

zona de desembarque das lagostas, com a finalidade de: 1) determinar a forma de seleção 

das espécimes, e, 2) determinar a logística necessária para as coletas e transporte. Em cada 

momento de amostragem ainda será selecionado ao acaso as lagostas dos pescadores. 

Também serão realizados levantamentos sobre os locais de desembarque, área de pesca, 

tempo estimado de captura e data de captura, seguindo todos os métodos de conservação 

mesmo depois da captura e isolamento.  

Serão amostrados três amostras por tecido, feitas de forma similar em todas as 

lagostas (MERES et al., 2012). 

 



Figura 8. Costa do Brasil com áreas entre 0 e 100 metros de profundidade onde existem 

populações de lagosta (P. argus) sob baixa pressão da pesca. Fonte: Retirado e modificado 

de Cruz et al. (2011). Área de amostragem (A)..: Foz Rio Paraguaçu (RP). 

 

Separação de tecidos e identificação de Unidades taxonômicas operacionais 

(UTOs) 

Após as lagostas coletadas, estas foram embarcadas e refrigeradas, sendo 

posteriormente encaminhadas para o laboratório de microbiologia da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) para serem analisadas seguindo as recomendações sugeridas por 

TRUJILLO et al. (2009). Posteriormente, iniciaram-se os procedimentos de assepsia, 

dissecações, retirada dos tecidos e seleção (SHILDS et al., 2014). Após a separação 

tecidual, será realizado a identificação e quantificação da diversidade bacteriana presente 

nos tecidos. A diversidade fenotípica existente por espécie de bactérias será realizada 

mediante análise da Unidade Taxonômica Operacional – UTOs (HILL et al., 2003).  

Análises moleculares 

Método independente de cultivo 

Os protocolos para separação, quantificação e identificação de UTOs, tem como 

recomendações os trabalhos de  (SUZUKI et al., 1998; COLE et al., 2009; MERES et al., 

2012; WHITTEN et al., 2014) que relatam as especificações para a retirada de tecido, 

extração de DNA, amplificação de genes 16s rDNA (PCR), sequenciamento, e alinhamento 

das sequências utilizando como referência sequências depositadas no GenBank (BLAST) 

(Figura 9). 



 

Figura 9. Estrutura metodológica de isolamento UTOs. Método independente de cultivo. 

 

Método dependente de cultivo 

Apoiado aos procedimentos anteriormente citados, e informação das análises de 

bactérias cultiváveis, será realizado a retirada dos tecidos e iniciará os procedimentos para o 

isolamento de bactérias in vitro, as quais serão purificadas para iniciar a extração de DNA 

bacteriano. Mediante técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) da região 16s rDNA de 

bactérias, e, por fim, realizar o sequenciamento das amostras. Estes procedimentos serão 

realizados seguindo o proposto por (TUBIASH, 1975; LARIA et al., 2006; IMMANUEL et 

al., 2006; IGARASH & KOBAYASHI, 2010). 

Pré- separação de tecidos e análises das amostras 

Com a finalidade de testar, ajustar e validar a técnica de extração do material, 

separação e quantificação da UTOs associados nos tecidos das lagostas, é necessário uma 

série de procedimentos de pré-amostragem o qual contempla desde a compra das lagostas 

até o alinhamento das sequências (GenBank – BLAST). 

 

 

 

 



Análise dos dados 

As métricas de comparação serão a (i) Riqueza, (ii) Diversidade (α, β, Γ) e (iii) 

abundância relativa de UTOs e composição, como variáveis dependentes, por (iv) tecido, e 

por (v) tamanho como variável independente. 

Para as análises da estrutura das comunidades de micro-organismos associadas a 

lagosta serão utilizados os seguintes estimadores: (i) Diversidade (α): abundância - 

dominância índices de Simpson, e abundância - equidade de Shannon-Weaver. Para e 

cálculo de (ii) diversidade (β) será utilizado o índice de Jaccard. Para (iii) Diversidade (Γ) 

se trabalhará com Simpson e Shannon-Weaver. Estes estimadores serão trabalhados de 

acordo com as recomendações de (HILL et al., 2003). 

Para correlacionar as possíveis mudanças estruturais entre os tecidos e tamanho 

corporal uma PERMANOVA é proposta.  



CAPÍTULO 5 

 

GESTÃO DE AMPs: AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIOS OPERACIONAIS E 

ECOLÓGICOS DE ASSENTAMENTO PÓS-LARVAL E MICROBIOTA ASSOCIADA. 

 

 

Objetivo Geral 

Determinar quais métodos e procedimentos som mais adequados e pertinente para o 

estudo do assentamento de pós-larval e análises da microbiota associada ao hospedeiro 

lagosta. 

Hipóteses 

(i) Ele desenho, acompanhamento e efetividade de coletores som critérios importante na 

hora de propor metodologias de investigação cujo alvo seja o assentamento pós-larval 

de lagosta.  

(ii) O método dependente de cultivo para a identificação de bactérias, é mais econômico 

e gera informações pertinente da microbiota associada a lagosta. 

 

Material e Métodos 

As informações necessárias para fazer este tipo de análises serão obtidas de duas 

maneiras: 1) Coleta de dados técnicos e financeiros entre os anos de 2002 e 2010, período 

no qual foi realizado estudos sobre os processos de assentamento, e, 2) trabalhos de 

laboratório que foram desenhados para as análises da microbiota associada no hospedeiro 

lagosta. Com estes dados, serão realizados as Análises técnicos e Análises Custo Eficiência 

(ACE). 

 

 

 

  



IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

 

1.Como as questões de conservação estão sendo abordadas ou endereçadas 

As questões sugeridas nesta pesquisa relacionadas com padrões de assentamento, 

crescimento, e pertinência da criação de técnicas e seguimento de AMPs, são abordadas 

desde uma perspectiva observacional e analítica, com amostragem periódica, no qual é 

quantificado uma série de índices que caracterizam as populações e sua variação de forma 

natural em tempo e espaço e suas técnicas requeridas. 

 

2. forma as questões respondidas pela pesquisa contribuirão na conservação da 

biodiversidade 

O estudo permitirá:  

1) A identificação de áreas com interesse ecológico. 

2) Mais fundamentação para propostas de Áreas Marinhas de Manejo e Proteção. 

3) Gerar estratégias de conservação e recuperação mais apropriadas de espécies 

marinhas sob pressão pesqueira, catalogadas como vulnerável, como no caso da lagosta 

espinhosa (P. argus). 

4) A compreensão de processos de assentamento e entendimento das influências dos 

parâmetros oceano-atmosféricos. 

5) A compreensão de processos adaptativos e flexibilidade nas associações que 

permitem ao hospedeiro lagosta acomodar-se à condições ambiente. 

De maneira geral, a compreensão deste tipo de relação pode gerar novos enfoques para 

gestão (prevenção, cultivo, estratégias de recuperação, etc.) e manejo das lagostas. 

Adicionalmente, estes padrões podem ser vistos como indicadores da estabilidade 

populacional e mecanismo de resiliência das lagostas à perturbações ambientais. 
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