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O objetivo desse trabalho é caracterizar a estrutura populacional dos siris Callinectes 

danae e Callinectes sapidus, explorados na pesca do Aviãozinho, no Sistema Estuarino de 

Laguna, SC, determinando a contribuição em termos de abundância (número e peso), proporção 

sexual e comprimento de primeira maturação (L50) de cada uma das espécies.  

 

Material e Métodos: Os siris Callinectes danae Smith, 1869 e Callinectes sapidus Rathbum, 

1896 foram coletados entre novembro de 2016 e março de 2017, oriundos da atividade pesqueira 

no Sistema Estuarino de Laguna (SEL), na modalidade “Aviãozinho”. Os indivíduos foram 

identificados, mensurados, divididos em classes de comprimento, classificados quanto ao sexo 

(machos e fêmeas), e quanto ao estágio maturacional, em: imaturo, rudimentar, em 

desenvolvimento, intermediário, desenvolvido e esgotado (para as fêmeas) e imaturo, rudimentar, 

em desenvolvimento e desenvolvido (para os machos). As gônadas foram classificadas 

macroscopicamente e o comprimento de primeira maturação (L50) foi calculado através de uma 

regressão logística da relação da frequência de indivíduos adultos (com gônadas em 

desenvolvimento, intermediárias e desenvolvidas) por classe de comprimento da carapaça (CC). 

Para determinar diferenças significativas no número e peso entre as espécies C. danae e C. 

sapidus foi realizada uma análise não paramétrica utilizando o teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

O mesmo teste foi utilizado para determinar diferenças significativas entre a proporção de 

machos e fêmeas, em relação à abundância total em número e peso, e também entre as classes de 

comprimento para as duas espécies.  

 

Resultados e Discussão: Durante o presente trabalho foram observadas diferenças significativas 

(p < 0,01) para o número total de indivíduos e para o peso total entre as duas espécies, com 2744 

indivíduos de C. sapidus (47,8Kg), e 133 indivíduos de C. danae (3,8Kg). Quando analisados por 

classe de comprimento, a maior parte dos indivíduos de C. sapidus se concentram entre 3,5cm e 

6,9cm, enquanto C. danae entre 5,3cm e 10,0cm (p < 0,01). O tamanho de primeira maturação 

(L50) para o C. danae foi 7,35cm para machos, e 6,35cm para fêmeas. Esses comprimentos são 

próximos aos encontrados por Araujo (2010) (7,05cm para os machos e 5,95cm para as fêmeas) 

para uma população de C. danae do litoral norte de Pernambuco. Para C. sapidus o L50 

encontrado foi de 7,86cm para machos e 7,96cm para fêmeas. Esses resultados diferem dos 

encontrados por Pereira et al. (2009) na Baia da Babitonga (SC) (9,0cm para machos e 10,2cm 

para fêmeas). As diferenças nos comprimentos de primeira maturação podem ter relações com 
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variações ambientais de cada região, ou ainda com a pressão de exploração da pesca sobre as 

populações de um determinado estoque. Comparando o número total de machos e fêmeas, 

observa-se que apenas C. sapidus apresentou diferenças significativas (p < 0,01), onde as fêmeas 

apresentaram um maior número de indivíduos, 1490, enquanto que o número de machos 

capturados foi de 1254 indivíduos. Analisando as classes de comprimento para machos e fêmeas 

observa-se que houveram diferenças significativas (p < 0,01) entre as classes de comprimento 

para as variáveis número de indivíduos e peso para ambas as espécies (Fig. 1). De acordo com o 

L50 obtido para C. sapidus observa-se que cerca de 69% de toda a captura esteve bem abaixo do 

L50, com uma grande parcela dos indivíduos entre 3 e 7cm de comprimento de carapaça. Para C. 

danae cerca de 70% dos indivíduos capturados estão acima do L50. A área de estudo é uma região 

que sofre uma menor influência marinha, com características oligohalinas à mesohalinas 

(salinidade entre 5 e 20) dependendo das condições de precipitação (Barletta et al. 2017). 

Segundo Willians (1984), após o desenvolvimento larval, os juvenis migram para o interior de 

estuários à procura de águas menos salinas, e após a cópula, as fêmeas saem da região estuarina 

para desovar em regiões com maior salinidade. Essas informações podem corroborar os 

resultados encontrados no presente trabalho, onde observa-se um elevado número de indivíduos 

juvenis (abaixo do L50), e a quase ausência de fêmeas ovígeras.    

 
Fig. 1 Gráficos do número total de indivíduos e peso total (g) por classe de comprimento para machos (barras cinza 

clara) e fêmeas (barras cinza escuro) para as espécies Callinectes sapidus (a, b) e Callinectes danae (c e d). A linha 

tracejada indica o L50 (Comprimento médio de primeira maturação), das espécies. Comprimento médio das classes 

para C.sapidus: 1 (1,5cm); 2 (2,7cm); 3 (3,9cm); 4 (5,1cm); 5 (6,3cm); 6 (7,5cm); 7 (8,7cm); 8 (9,9cm); 9 (11,1cm); 

10 (12,3cm); 11 (13,5cm); 12 (14,7cm);  e comprimento médio das classes para C. danae: 1 (2,0cm); 2 (3,3cm); 3 

(4,6cm); 4 (5,9cm); 5 (7,2cm); 6 (8,5cm); 7 (9,8cm); 8 (11,1cm). 

 

  


