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Resumo. A estrutura por classe de tamanho, a oscilação em densidade, a razão
sexual, a curva de sobrevivência, o potencial reprodutivo, o tempo de geração, a
capacidade suporte do ambiente, a taxa de crescimento intŕınseco per capita e a
probabilidade de extinção foram estabelecidos para uma população de Jassa slaterryi
associada a placas de substrato artificial de programa de monitoramento do Terminal
Petroĺıfero de São Sebastião. A amostragem foi feita mensalmente de março de 1997
a março de 1998. Ocorreram dois picos reprodutivos, um menor em maio e outro
cont́ınuo ao longo dos meses mais quentes do ano, de outubro a março, acarretando
uma sobreposição de gerações. Razão sexual média de 0,32, favorável às fêmeas, foi
registrado um padrão freqüente em organismos da epifauna. Jassa slatteryi parece ser
estrategista em r com fêmeas iteroparas e ciclo multivolt́ınico. O potencial reprodutivo
médio estimado foi de 9,9214 ind./ind.ano−1. A produção de ovos menores está ligada
a uma diminuição do tamanho da fêmea madura, o que permite a produção de um
maior número de ninhadas ao longo da vida. A estratégia reprodutiva está relacionada
ao habitat costeiro de alto risco, onde a espécie está exposta a variações de maré,
pressão osmótica e temperatura. A capacidade suporte do ambiente para a espécie
na ausência de impacto é de 5000 indiv́ıduos por 900 cm2. Não houve previsão de
extinção natural.
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1 Introdução

Os anf́ıpodes de vida livre são usados como indicadores de poluição ambien-
tal em programas de monitoramento marinho. A dinâmica populacional de Jassa
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slatteryi vem sendo usada no programa de monitoramento do terminal petroĺıfero
da Petrobrás no Canal de São Sebastião desde 1995 (Flynn et al., 2007, 2005). Este
programa envolve o uso de substrato artificial funcionando como ensaio de toxici-
dade in situ. As placas fundeadas e avaliadas ao fim de certos peŕıodos de imersão
servem para verificar o padrão temporal de recrutamento larval e o subseqüente
desenvolvimento da população de J. slaterryi.

O objetivo deste trabalho é fornecer parâmetros da dinâmica populacional
da J. slaterryi como estrutura por classe de tamanho, a razão sexual, a curva de
sobrevivência, o potencial reprodutivo, o tempo de geração, a capacidade suporte
do ambiente, a taxa de crescimento intŕınsico per capita e a probabilidade de ex-
tinção natural como subsidio para a avaliação de impacto por petróleo no terminal
petroĺıfero Almirante Barroso (SP).

2 Metodologia

Placas experimentais de plástico branco, com dimensão 30 X 30 cm, presa
a tubos plásticos com braçadeiras também plásticas foram fixadas a um metro de
profundidade ao ṕıer petroĺıfero do Terminal Almirante Barroso da Petrobras, em
São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, em três pontos próximos aos
difusores do emissário submarino, nas coordenadas 23o48,35’S e 45o23,1’W.

Figura 1: Mapa da região Figura 2: Placas experimentais
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Os pontos foram visitados regularmente de marco de 1997 a março de 1998.
As placas de cada ponto tiveram seus dois lados fotografados; e, em seguida uma
amostra de 150 cm2 era retirada de um dos lados da placa, sendo as placas fundeadas
novamente; todo o material colocado em recipientes com solução de formol a 4% para
transporte ao laboratório, sendo então transferido para álcool 70% neutralizado. A
análise dos organismos coletados em cada placa foi realizada sob lupa. Uma sub-
amostra foi retirada, correspondendo a 10% do volume total de cada amostra, para
a contagem de organismos muito numerosos. Os organismos da espécie J. slaterryi
foram contados, medidos e seus sexos identificados. O valor obtido foi extrapolado
de acordo com o volume total da amostra, obtendo-se a densidade dos mesmos nas
referidas placas.

Com esses dados, montou-se um gráfico de flutuação populacional. Estabeleceu-
se a capacidade suporte do ambiente para a espécie em placas. Em seguida, calculou-
se a razão sexual ou sex ratio para cada mês. Para o conhecimento do numero real
de fêmeas em cada mês, pois quando jovens não é posśıvel distinguir o sexo. O sex
ratio obtido em cada mês foi aplicado aos jovens contidos em cada classe etária, e
então se extraiu as fêmeas jovens. Para a construção das tabelas de vida, somente as
fêmeas foram consideradas. Com a soma das fêmeas jovens e adultas de cada classe,
calculou-se o Nx. Assim, obtém-se o numero real de indiv́ıduos potencialmente re-
produtivos. Por convenção, estipula-se um numero inicial de 1000 indiv́ıduos para a
obtenção de um Nx padronizado.

Alguns parâmetros demográficos foram usados para a construção da tabela de
vida. A taxa de sobrevivência (lx), o número de fêmeas de cada classe de compri-
mento x dividido pelo número de fêmeas na classe inicial:

lx =
Nx

N0

A fecundidade (mx) foi obtida da função-potência (Franz, 1988)

mx = NE = 0, 11× l3,25
mm

que relaciona o tamanho corporal da fêmea (mm) e o tamanho da ninhada, baseado
em dados obtidos em todas as estações do ano. Como a ninhada compreende machos
e fêmeas, o sex ratio foi ajustado ao NE, obtendo apenas o número de fêmeas dentro
da ninhada (m′

x).
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O potencial reprodutivo (R0) foi calculado pelo somatório do produto lx mx

de cada classe de comprimento, expressa pela equação:

R0 =
6∑

x=1

lxmx (1)

O tempo de geração (T ) foi estimado pela soma total de lxmxx dividido pelo
potencial reprodutivo:

T =

6∑

x=1

lxmxx

6∑

x=1

lxmx

(2)

A taxa intŕınseca de crescimento foi obtida pela aproximação:

r ≈ ln (R0)
T

(3)

Para quantificar a aleatoridade ambiental foi considerada a seguinte relação:
σ2

r > 2r.
A equação que mede o comportamento da variância da população ao longo do

tempo é:
σ2

Nt
= N2

0 e2rt
(
eσ2

r − 1
)

(4)

O crescimento populacional foi simulado a partir da curva loǵıstica

N(t) =
KN(0)ert

K + N(0) (ert − 1)
(5)

3 Resultados

Os organismos coletados em cada mês divididos em machos, fêmeas e jovens,
no peŕıodo de março de 1997 a março de 1998, estão listados na tabela 1.

A variação temporal da população de J. slatteryi no peŕıodo de coleta mostra
oscilações coincidentes no peŕıodo de 97 a 98 com as épocas reprodutivas (figura 3),
apresentando as maiores densidades no veranico de maio e peŕıodo de verão, e as
menores densidades na primavera. O mesmo padrão foi observado para os jovens,
as fêmeas e os machos.
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Tabela 1: Distribuição de indiv́ıduos de Jassa slatteryi por categoria do peŕıodo de
Março de 1997 a Março de 1998.

Meses Macho Fêmea Jovens Total

mar/97 115 210 1053 1378
abr/97 137 284 1762 2183
mai/97 589 2691 2001 5281
jun/97 127 356 798 1281
jul/97 75 392 1022 1489
ago/97 161 231 295 687
set/97 151 531 1560 2242
out/97 132 410 3078 3620
nov/97 70 410 3078 3558
dez/97 310 1331 3170 4811
jan/98 210 1766 3046 5022
fev/98 383 1519 2695 4597
mar/98 333 1491 3219 5043

Figura 3: Flutuação populacional de Jassa slatteryi

Machos e fêmeas apresentaram comprimento que variou entre 2 mm e 7 mm. A
razão sexual variou ao longo do peŕıodo estudado sendo, entretanto, sempre favorável
as fêmeas. Os valores médios do potencial reprodutivo (R0), tempo de geração (t)
e da taxa de crescimento intŕınseco (r) para cada mês estudado estão nas tabelas
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apresentadas nas figuras 4 e 5.

Figura 4: Tabelas de vida para cada mês.

As curvas de sobrevivência variaram mensalmente entre tipo I e II, com baixa
mortalidade em classes de menor tamanho, aumentando para classes de tamanho
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Figura 5: Tabelas de vida para cada mês.

4/5 mm (figura 6).

O tamanho da ninhada aumenta com o aumento do corpo da fêmea (figura 7).
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Figura 6: Curva de sobrevivência mensal para o peŕıodo de março de 1997 a março
de 1998.

Figura 7: Relação entre o numero de embriões e o comprimento do corpo da fêmea.

A variância da densidade populacional aumenta com o tempo de previsão
(figura 8), entretanto não atinge o dobro do valor da taxa de crescimento intŕınseco
(σ2

r = 0, 0149, r = 0, 4796). A incerteza na previsão do tamanho populacional
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aumenta com o tempo medido em números de gerações.

Figura 8: Relação entre a variância da densidade populacional e o tempo.

A curva loǵıstica representando hipoteticamente o crescimento da população
para o peŕıodo amostrado foi projetada considerando-se uma capacidade suporte do
ambiente (K) com valor de 5000 indiv́ıduos por placa (figura 8).

4 Discussão

O padrão populacional apresentado por Jassa slaterryi é consistente com o
comportamento oportuńıstico de espécies costeiras de ambientes fisicamente con-
trolados segundo a teoria da estabilidade-tempo de Sanders (1969). O ambiente
portuário costeiro permite a instalação de espécies com estratégias adaptativas como
reprodução cont́ınua e sobreposição de gerações, (van Dolah e Bird, 1980; Martin-
Smith, 1994). Os dados mostram flutuações naturais nas densidades populacionais
indicativas de intensa reprodução associadas à alta incidência de fêmeas em maio,
dezembro e janeiro. A razão sexual favorecendo fêmeas também é uma caracteŕıstica
comum em populações de amphipoda (Hastings, 1981; Dauvin, 1988; Valério-Berardo
e Flynn, 2002).
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Parâmetros como tempo de geração, fecundidade e taxa de sobrevivência dão
ind́ıcios da estratégia de vida utilizada por uma espécie (Valério-Berardo e Flynn,
2004). J. slaterryi é considerada como estrategista em r por minimizar o tempo
de geração e aumentar o potencial reprodutivo de maneira que r seja maximizado
(May, 1976). A curva de sobrevivência é consistente com alta sobrevivência de
indiv́ıduos sexualmente maduro, seguida por uma acentuada senescência nos adultos
mais velhos.

Populações em ambientes fisicamente controlados podem apresentar valores
para a taxa intŕınsica de crescimento r independente da densidade, o que significa
que o crescimento populacional não está diretamente correlacionado com as taxas
de natalidade e mortalidade, mas sim com o ambiente constantemente mutável ou
com a estocasticidade ambiental (Lewontin e Cohen, 1969). Para a população de
J. slaterryi a variância de r não ultrapassou o dobro da média de r, sugerindo
que não há chances de extinções locais devido à estocasticidade ambiental, e de
fato não houve previsão de extinções durante o peŕıodo. Em outra espécie costeira,
Hyale nigra, com comportamento reprodutivo muito semelhante, houve ocorrência
e projeção de extinção freqüentes (Flynn et al., 2007), sendo a variância neste caso
bastante superior a duas vezes a média de r . As extinções freqüentes neste caso
podem então estar associadas à alta estocacicidade ambiental decorrente de ambiente
litorâneo densamente ocupado em Ubatuba, São Paulo.

A previsão de comportamento da população analisada como ferramenta para
indicação de alterações ambientais perde precisão com a incerteza associada à deter-
minação do comportamento populacional à medida que se avança no tempo. Depois
da sétima geração ocorre um aumento exponencial da variância. O que significa
que não é posśıvel prever o crescimento da população ao longo do ano através de r

quando se projeta um tempo longo, mas que em curto prazo, a partir de uma pop-
ulação inicial é posśıvel avaliar alterações ambientais ao se distanciar de crescimento
populacionais previstos em modelos, enquanto a variância é relativamente baixa.
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Valério-Berardo, M. T. e Flynn, M. N. (2004). Population biology of hyale ni-
gra (haswell, 1879) (amphipoda, hyalidae) associated to bryocladia thyrsigera (j.
agardh) at peruibe, itanhaém beach, southeastern brazil. Nauplius, 12(1):1–10.
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