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Resumo 

Estressores múltiplos, decorrentes de atividades antropogênicas, podem gerar efeitos 

combinados em organismos marinhos. Efeitos da acidificação oceânica associados a outros 

impactos antrópicos são pouco compreendidos, especialmente em zonas costeiras. Nestas 

regiões, o sombreamento causado por infraestruturas, como portos, pode potencialmente 

interagir com a redução do pH da água do mar e afetar populações de crustáceos. O objetivo 

foi avaliar os efeitos de pH reduzido e sombreamento na mortalidade, crescimento, 

calcificação e respostas comportamentais de deslocamento a odores de predadores vivos (sinal 

de perigo) e gastrópodes mortos (sinal de recurso disponível) usando juvenis do ermitão 

Pagurus criniticornis, coletados na Baía do Araçá (São Paulo, SE Brasil). Após 98 dias de 

experimento, os estressores apresentaram interação significativa sobre a mortalidade dos 

organismos, além de efeito aditivo sobre o crescimento. A calcificação não diferiu entre 

tratamentos, indicando que indivíduos foram capazes de manter a calcificação em condições 

de pH reduzido. Quando expostos a odor de predadores, o deslocamento dos ermitões foi 

afetado somente pelo sombreamento. Entretanto, uma interação entre ambos os estressores foi 

observada para o odor de gastrópodes, causando a redução do deslocamento. Este estudo 

mostra como impactos locais podem amplificar efeitos de mudanças ambientais globais em 

populações de crustáceos do entremarés.  

Palavras-chave: pH, fotoperíodo, múltiplos estressores, Pagurus criniticornis, Baía do Araçá. 
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Abstract 

Multiple stressors due to anthropogenic activities may cause combined impacts in marine 

organisms. Effects of ocean acidification associated with other anthropogenic impacts are 

poorly understood, especially in coastal regions. In these areas, shading caused by 

infrastructure development, such as harbor construction, may potentially interact with CO2-

induced pH reduction and affect invertebrate populations. Here we evaluated reduced pH and 

shading effects on mortality, growth, calcification and displacement behavior to live predator 

(danger signal) and dead gastropod (resource availability signal) odors using juveniles of the 

hermit crab Pagurus criniticornis collected in Araçá Bay (São Paulo state, SE Brazil). After a 

98 days experiment period, both stressors had a significant interaction on mortality and an 

additive effect on total growth. No difference in calcification was recorded among treatments, 

indicating that individuals were able to maintain calcification under reduced pH. When 

exposed to odor of live predators, crabs’ responses were affected only by shading. However, 

an interactive effect between both stressors was observed in response to gastropod odor, 

leading to reduced displacement behavior. This study shows how local disturbance impacts 

may enhance effects of global environmental changes on intertidal crustacean populations.  

Keywords: pH, photoperiod, multiple stressors, Pagurus criniticornis, Araça Bay. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Desde o início da Revolução Industrial, as concentrações de dióxido de carbono (CO2) 

atmosférico têm se elevado rapidamente devido a atividades antropogênicas relacionadas à 

queima de combustíveis fósseis e uso da terra, como indústria, agricultura e desmatamento 

(Solomon et al., 2007; Feely et al., 2009). Estima-se que a concentração tenha aumentado de 

valores pré-industriais de 280 ppm (partes por milhão) para 405,75ppm ao início de 2017 

(NOAA/ESRL, 2017). Os atuais níveis de CO2 atmosférico representam a maior concentração 

registrada dos últimos 800 mil anos (Luthi et al., 2008), causando um aumento estimado em 

0,74±0,18ºC na temperatura global nos últimos 100 anos (Trenberth et al., 2007). As 

consequências do drástico aumento nas concentrações de CO2 na atmosfera, em conjunto com 

altos níveis de outros gases de efeito estufa, refletem um cenário de mudanças climáticas 

globais, em que são evidenciadas alterações nos padrões de temperatura, precipitação, nível 

do mar e intensificação de eventos extremos (e.g., secas, inundações, ondas de calor e 

furacões) (Trenberth et al., 2007).  

Sistemas naturais já têm sido afetados por tal cenário (Parmesan & Yohe, 2003; Root 

et al., 2003), com impactos na distribuição e abundância de espécies em algumas regiões 

(Parmesan & Yohe, 2003; Perry et al., 2005; Mieszkowska et al., 2006), na produtividade 

primária de fitoplâncton (Behrenfeld et al., 2006), alterações nas interações ecológicas (Yang 

& Rudolf, 2010; Lancaster et al., 2017) e extinção de espécies (Pounds et al., 1999; Wiens, 

2016), causando a redução da complexidade de hábitats (Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010; 

Murray et al., 2017). Tal cenário, ainda, já indica mudanças ambientais irreversíveis para o 

planeta, com intensificação de seus efeitos para as condições de emissões futuras (Solomon et 

al., 2009).  

Estima-se, ainda, que cerca de um terço do CO2 antropogênico produzido nos últimos 

200 anos tem sido absorvido pelos oceanos (Sabine et al., 2004), o que reduz 

significativamente os níveis de CO2 atmosférico e ameniza o aquecimento global (Feely et al., 

2009). Entretanto, esta absorção eleva a pressão parcial de CO2 na água do mar, condição 

conhecida como hipercapnia (Fabry et al., 2008), e induz o processo de acidificação oceânica 

(AO) (Caldeira & Wickett, 2003) devido a consequente redução do pH e alterações em 

balanços químicos da água do mar (Feely et al., 2009). Neste processo, como o CO2 é 

difundido passivamente na superfície da água do mar, ácido carbônico (H2CO3) é formado e 

rapidamente dissociado em íons de hidrogênio (H
+
) e bicarbonato (HCO3

-
). A redução do pH 

da água do mar, desta forma, é causada pela elevada concentração de H
+
 nestas condições. 
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Ainda, parte da concentração de H
+
 resultante reage com o carbonato (CO3

2-
) disponível na 

água, produzindo mais HCO3
-
 (Widdicombe & Spicer, 2008; Feely et al., 2009), o que reduz a 

concentração de íons carbonato e, consequentemente, seu estado de saturação (Ω) (Doney et 

al., 2009). O estado de saturação é um fator determinante para a formação e dissolução do 

CaCO3. Em equilíbrio, a concentração de Ca
2+

 multiplicada pela concentração de CO3
2-

 

definem a constante de produto de solubilidade aparente (K’sp= [Ca
2+

][ CO3
2-

]), que se refere 

ao equilíbrio total das concentrações de carbonato e cálcio em solução de água do mar 

saturada de CaCO3. Esta constante depende das condições locais de temperatura, salinidade e 

pressão e varia entre as diferentes formas de CaCO3. O estado de saturação do CaCO3 na água 

do mar, desta forma, é definido por Ω=[Ca
2+

]sw [CO3
2-

]sw/K’sp, onde Ω>1 representa condição 

de supersaturação e Ω<1, condição de insaturação (Zeebe & Wolf-Gladrow, 2001). Assim, o 

estado de saturação de formas minerais de CaCO3 (calcita e aragonita) podem ser 

influenciados pela adição de CO2 na água do mar. Estas substâncias são biologicamente 

importantes para a formação de estruturas de sustentação de organismos marinhos 

calcificadores, que geralmente ocorre quando Ω>1, enquanto sua dissolução ocorre quando 

Ω<1 (Orr et al., 2005; Doney et al., 2009).    

A absorção de CO2 pelos oceanos pode causar alterações significativas de pH ao longo 

dos próximos séculos, maiores do que em registros geológicos dos últimos 300 milhões de 

anos (Caldeira & Wickett, 2003). Desde a época pré-industrial, o pH médio dos oceanos 

reduziu cerca de 0,1 unidade (Orr et al., 2005; The Royal Society, 2005), o que representa 

30% de aumento na concentração de íons de hidrogênio (The Royal Society, 2005).  Modelos 

preveem redução de 0,3 unidade, para o melhor cenário de emissões de CO2 para 2100, até 

0,5 unidade para o pior cenário (Caldeira & Wicket, 2005), considerando dados do IPCC 

SRES (Intergovernmental Panel on Climatic Change, Special Report on Emissions 

Scenarios) (IPCC, 2000). Modelos indicam, ainda, a possibilidade de redução de 0,7 unidade 

no pH até 2250, devido à contínua liberação de CO2 na atmosfera resultante das atividades 

antropogênicas (Caldeira & Wickett, 2003). Por este motivo, a AO tem recebido grande 

atenção recentemente, se tornando um consenso a potencial ameaça deste processo aos 

ambientes marinhos. Desta forma, grande esforço tem sido feito pela comunidade científica 

nos últimos anos para a investigação dos possíveis efeitos da AO sobre os ecossistemas 

marinhos e sua biota.  

Organismos calcificadores marinhos são intensamente estudados neste contexto, uma 

vez que o processo de calcificação de suas estruturas de sustentação e proteção pode ser 
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severamente impactado pelas alterações na química do carbono (Gattuso et al., 1998; Kleypas 

et al., 2005; Langdon & Atkinson, 2005; Gazeau, 2007; Comeau et al., 2009). Corais, por 

exemplo, têm demonstrado elevada vulnerabilidade às alterações no estado de saturação do 

CaCO3, apresentando redução nas taxas de calcificação (Schneider & Erez, 2006; Marubini et 

al., 2003), seja em curta ou longa escala temporal (Langdon et al., 2000). A redução da 

calcificação em condições de hipercapnia pode ser resultado do aumento da dissolução das 

estruturas, não ocorrendo necessariamente perda da capacidade fisiológica de produzi-las 

(Nienhuis et al., 2010; Findlay et al., 2011). Entretanto, a taxa de dissolução é extremamente 

variável entre os organismos devido à mineralogia, estrutura e matrix inorgânica que compõe 

as estruturas calcárias (Findlay et al., 2011). Algumas espécies de crustáceos e equinodermos, 

por exemplo, tem demonstrado aumento ou manutenção da taxa de calcificação nestas 

condições de estresse (Wood et al., 2008; Ries et al., 2009; McDonald et al., 2009). Desta 

forma, organismos apresentam diferentes respostas e graus de vulnerabilidade no processo de 

calcificação quando expostos à hipercapnia (Ries et al., 2009).  

A variação de respostas encontradas para diferentes grupos de invertebrados marinhos 

também é explicada pela capacidade de compensação frente à distúrbios no balanço ácido-

base dos organismos (Pörtner, 2008; Whiteley, 2011). Algumas espécies apresentam maior 

habilidade em regular o pH interno e manter elevadas taxas de calcificação durante períodos 

de exposição à hipercapnia (Gutowska et al., 2010). Nestas condições, a hipercapnia interna, 

causada pelo aumento da concentração de íons H
+
 na hemolinfa é compensada a partir da 

troca de íons pelas brânquias (Cl
-
 por HCO3

-
 e/ou H

+
 por Na

+
) para que o excesso de H

+
 seja 

expulso para o ambiente, enquanto HCO3
- 
é acumulado, reduzindo a acidose interna (Truchot, 

1979; Wheatly & Henry, 1992; Pörtner et al., 2004). É sugerido que, neste processo, a troca 

de íons é acompanhada pelo fluxo de Ca
+
 para dentro do organismo (Wheatly & Henry, 

1992). Assim, invertebrados com maior habilidade regulatória se tornam menos susceptíveis 

aos efeitos da AO em relação aos processos que regulam a calcificação (e.g., crustáceos; 

Taylor et al., 2015). 

Contudo, a AO representa uma condição de elevado custo energético para os 

organismos, que são submetidos a trade-offs energéticos em função do estresse (Wood et al., 

2008). Nestas condições ambientais, organismos podem estar sujeitos à supressão metabólica 

como estratégia para sobrevivência em curto prazo e manutenção do balanço ácido-base 

(revisado por Fabry et al., 2008; Sokolova et al., 2012). Desta forma, o estoque energético é 

redirecionado, comprometendo a performance dos indivíduos e, consequentemente, processos 

biológicos essenciais para a sobrevivência e manutenção das espécies, como crescimento, 
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reprodução e comportamento (Pörtner, 2008; Whiteley, 2011). Alterações em vias 

metabólicas e redução da produção de proteínas decorrentes da realocação energética, por 

exemplo, apresentam potencial efeito de comprometimento nestes processos biológicos 

(Lanning et al., 2010; Langenbuch & Pörtner, 2003; Langenbuch et al., 2006). Organismos 

menos tolerantes, ainda, podem não suportar a depressão metabólica em exposições de longo 

prazo, sofrendo elevadas taxas de mortalidade, como demonstrado por Langenbuch & Pörtner 

(2004).   

Diversos aspectos relacionados ao sucesso reprodutivo podem ser comprometidos 

como consequência da exposição à hipercapnia, como redução de mobilidade de gametas e da 

fertilização (Havenhand et al., 2008), atraso no desenvolvimento das gônadas (Siikavuopio et 

al., 2007; Kurihara et al., 2013) e na desova (Kurihara et al., 2013). O desenvolvimento larval 

também pode ser diretamente afetado por estas condições (Kurihara et al., 2008; Kurihara & 

Shirayama, 2004; Dupont et al., 2008; Ellis et al., 2009; Talmage & Gobler, 2009). Assim, 

estágios larvais podem apresentar maior susceptibilidade à redução de crescimento e 

sobrevivência (Dupont et al., 2008; Watson et al., 2009; Talmage & Gobler 2010), além de 

atraso no desenvolvimento (Miller et al., 2016) devido à realocação energética em condições 

estressantes (Stumpp et al., 2011).  

Recentemente, alguns estudos têm evidenciado efeitos da AO em padrões 

comportamentais mediados por estímulos químicos ambientais, comprometendo tomadas de 

decisão (de la Haye et al., 2011; Watson et al., 2014) e, consequentemente, respostas a 

presença de odores de alimento (de la Haye et al., 2012; Dixson et al., 2015), presas (Cripps et 

al., 2011; Kim et al., 2016), predadores (Dixson et al., 2010; Manríquez et al., 2014; Watson 

et al., 2014), avaliação de recursos, como exploração de conchas em ermitões (de la Haye et 

al., 2011) e escolha e identificação de hábitats (Munday et al., 2009; Devine et al., 2012). É 

sugerido que o comprometimento nas respostas comportamentais possa ocorrer por 

interferências no funcionamento de neurotransmissores (Nilsson et al., 2012), alteração em 

características das moléculas e redução da afinidade de sua ligação com receptores (Roggatz 

et al., 2016) ou como consequência da depressão metabólica (de la Haye et al., 2012). 

Entretanto, pouco ainda é conhecido sobre os impactos da elevação de CO2 nos oceanos sobre 

o comportamento animal (Briffa et al., 2012; Clements & Hunt, 2015) e estudos que focam 

em como as alterações na capacidade quimio-sensorial afetam o comportamento de 

invertebrados são escassos (moluscos, Manríquez et al., 2013, 2014; crustáceos, de la Haye et 

al., 2011, 2012; Kim et al., 2016; Roggatz et al., 2016). 
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Apesar de a quimiorrecepção ser fundamental para impulsionar as estratégias de 

defesa e evitar o risco de predação, organismos podem se tornar vulneráveis a predadores, em 

alguns casos, devido ao enfraquecimento de suas estruturas calcificadas causado pelas 

condições hipercapnia (Amaral et al., 2012). Moluscos que produzem conchas mais espessas 

na presença de predadores, por exemplo, podem apresentar comprometimento desta estratégia 

anti-predatória em condições de pH reduzido (Bibby et al., 2007). Adicionalmente, o 

comportamento de forrageamento de predadores também pode ser alterado, diminuindo o 

consumo de presas, por exemplo, devido à redução do tempo de tentativa de predação e 

manuseio da presa (Dodd et al., 2016). No caso de crustáceos, a tentativa de predação pode, 

ainda, ser afetada pelo potencial enfraquecimento dos quelípodos se a dissolução das 

estruturas for elevada.  

Além disso, o aumento da concentração de CO2 pode gerar impactos diretos no fluxo 

energético em teias tróficas. A composição bioquímica de produtores primários pode ser 

alterada em resposta à AO, o que afeta sua qualidade nutricional para os consumidores 

(Rossoll et al., 2012; Duarte et al., 2016). Como consequência, o crescimento e o sucesso 

reprodutivo de consumidores podem ser prejudicados em função da alimentação (Rossoll et 

al., 2012). É possível, ainda, que impactos no fluxo energético se iniciem a partir de níveis 

tróficos mais elevados. Wood et al. (2008) sugerem que a perda de massa muscular no 

ofiuróide Amphiura filiformis, consequente da redução do pH, possa reduzir seu valor 

nutricional para os próximos níveis tróficos, transferindo os efeitos da AO ao longo da cadeia. 

Desta forma, alterações nas interações entre espécies e no fluxo energético ao longo dos 

níveis tróficos (Rossoll et al., 2012), bem como efeitos na abundância de espécies e interações 

competitivas podem provocar impactos dramáticos na dinâmica das comunidades, com 

mudanças em sua estrutura e composição (Kroeker et al., 2013; Crook et al., 2016).  

Embora mudanças ambientais, no geral, gerem efeitos que comprometem a 

performance dos indivíduos e a manutenção de populações, diversos taxa podem demonstrar 

respostas evolutivas às mudanças climáticas (Thomas, C. D. et al., 2001; Hoffmann & Sgrò, 

2011). Em relação à elevação dos níveis de CO2 nos oceanos, algumas espécies exibem 

capacidade adaptativa (Sunday et al., 2011; Lohbeck et al., 2012; Calosi et al., 2013) devido à 

variabilidade genética, que pode permitir características favoráveis à tolerância individual e 

resiliência de populações (Kelly et al., 2013; Pespeni et al., 2013). Alguns estudos têm 

demonstrado alterações fenotípicas na prole como resposta do estresse ambiental sofrido pela 

geração parental, ocorrendo, assim, um efeito de herança transgeracional (revisado por Ross 
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et al., 2016). Entretanto, respostas evolutivas  ainda permanecem desconhecidas para a 

maioria dos grupos de organismos marinhos (Sunday et al., 2014). 

Os efeitos da AO, desta forma, têm sido avaliados em diferentes escalas de 

complexidade ecológica, considerando desde respostas individuais de organismos (e.g., 

efeitos fisiológicos), até respostas em comunidades (e.g., diversidade de espécies e relações 

interespecíficas). Para isso, os experimentos são elaborados em diferentes escalas temporais, 

buscando avaliar efeitos agudos ou crônicos consequentes da exposição à hipercapnia. 

Experimentos de efeitos agudos têm sido usados, principalmente, para avaliação das respostas 

fisiológicas (Miles et al., 2007; Dupont et al., 2010; Spicer et al., 2007) e comportamentais 

(Cripps et al., 2011), fornecendo base para compreender a sensibilidade de diferentes taxa sob 

estas condições ambientais (Whiteley, 2011). Entretanto, por geralmente focarem em apenas 

um estágio de vida do organismo e/ou curto período de exposição (e.g., horas ou dias), estes 

experimentos não consideram a possibilidade de aclimatação dos indivíduos ou variações na 

sensibilidade ao longo do ciclo de vida, como ressaltado por Dupont et al. (2013) e Ross et al. 

(2016). Assim, estudos de médio a longo prazos são importantes para evidenciar, de forma 

mais realista, como os organismos respondem ao estresse (em semanas ou meses, por 

exemplo; Pörtner, 2008) e permite investigações de potenciais efeitos deletérios sobre 

importantes aspectos biológicos, como crescimento e reprodução (Langenbuch & Pörtner, 

2004), além de serem mais adequados para avaliação de efeitos letais (Shirayama & Thornton, 

2005; Dupont et al., 2013). Estudos de efeitos crônicos são essenciais para ampliar a 

compreensão sobre a capacidade evolutiva e adaptativa das espécies frente a cenários de 

elevadas concentrações de CO2 (Calosi et al., 2013), a partir de experimentos que investiguem 

o efeito do estresse em mais de uma geração (Pedersen et al., 2014) ou ao longo de vários 

estágios de vida dos organismos (Kurihara & Ishimatsu, 2008; Dupont et al., 2013), sendo 

necessário considerar a expectativa de vida das espécies modelo. Investigações de longo prazo 

(e.g., meses a anos), ainda, se tornam necessárias para ampliar a compreensão de como 

relações interespecíficas (e.g., competição e predação) podem ser afetadas pela diferença no 

potencial de aclimatação das espécies (Cripps et al., 2011). Desta forma, apesar da 

complexidade de fatores que influenciam os impactos a nível de ecossistema, previsões em 

longa escala temporal são possíveis a partir de estudos crônicos em populações ou 

comunidades, fornecendo informações úteis para estratégias de mitigação das mudanças 

ambientais (Doney et al., 2009). Hughes et al. (2003), por exemplo, ressalta a importância 

deste tipo de estudo para avaliar os impactos futuros em recifes de corais e auxiliar o manejo 
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do ecossistema, uma vez que as investigações até o presente têm focado em respostas de curto 

prazo.  

Apesar dos recentes avanços no conhecimento dos impactos da AO na biota marinha, 

este processo não está ocorrendo de forma isolada no ambiente. Grande parte dos oceanos está 

submetida a estressores antropogênicos múltiplos (Halpbern et al., 2008) e investigações 

sobre os efeitos combinados entre diferentes estressores são essenciais para ampliar a 

compreensão da magnitude dos impactos nos ecossistemas e sua biota, de forma mais 

comparável à realidade (Styf et al., 2013). No caso da AO, seus efeitos podem ser 

subestimados se uma interação entre diferentes variáveis ambientais não for considerada nos 

estudos (Przeslawski et al., 2005). Cole et al. (2016), por exemplo, demonstraram que o 

aumento do pCO2 como único estressor não causa impactos no desenvolvimento e 

sobrevivência de larvas de ostras Ostrea angasi. Entretanto, quando as larvas são expostas a 

múltiplos estressores (aumento do pCO2 e temperatura, redução de salinidade e de 

disponibilidade de alimento), apresentam atraso no desenvolvimento, menor crescimento 

aumento no número de indivíduos com anormalidades morfológicas. Por este motivo, estudos 

tem ressaltado a importância de experimentos multifatoriais controlados, que permitam a 

identificação de interações sinérgicas ou antagônicas entre os diferentes estressores 

antropogênicos que atuam no ambiente marinho (Harvey et al., 2013; Przeslawski et al., 

2015). Estressores ambientais combinados podem resultar em efeitos aditivos (i.e., induzem 

efeitos significativos, mas sem interação entre ambos) ou em interações significativas 

complexas com efeitos sinérgicos (i.e., intensificação dos efeitos, maior do que a soma dos 

efeitos dos estressores individualmente) ou antagônicos (i.e., redução do efeito, comparado 

aos efeitos dos estressores individuais) (Folt et al., 1999).  

Avaliações neste contexto podem ser realizadas em diversos níveis de complexidade 

ecológica e escalas temporais (Andersson et al., 2015). Mesocosmos, por exemplo, 

representam condições mais realistas para populações ou comunidades naturais, 

possibilitando avaliação de efeitos indiretos decorrentes dos estressores, como demonstrado 

em Riebesell et al. (2008), Jokiel et al. (2008) e Sala et al. (2016). Entretanto, experimentos 

de pequena escala (i.e., aquários) permitem maior grau de replicação e controle dos fatores, 

sendo adequados para avaliações de efeitos diretos (agudos ou crônicos) de forçantes 

múltiplas em nível de indivíduo (Andersson et al., 2015). Desta forma, o design experimental 

depende do tipo de abordagem proposta, considerando o tipo de estressores e o nível de 

complexidade ecológica (e.g., organismo, população, comunidade) a serem avaliados.  
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Ao considerar a interação entre mudanças globais decorrentes da atividade humana, 

por exemplo, é inevitável que a acidificação e o aquecimento dos oceanos ocorram 

simultaneamente. Assim, o número de estudos que testam as consequências desta interação no 

ambiente marinho e na biota tem aumentado expressivamente nos últimos anos (Przeslawski 

et al., 2015). Grande parte destas investigações demonstra os efeitos decorrentes da 

combinação entre acidificação e aquecimento da água do mar (revisado por Byrne & 

Przeslawski, 2013; Clements & Hunts, 2015; Przeslawski et al., 2015). Aspectos como 

calcificação, sobrevivência e reprodução dos organismos são geralmente prejudicados pela 

interação de estresse de temperatura e pH, enquanto a fotossíntese parece ser favorecida. 

Entretanto, organismos apresentam respostas amplamente variadas frente à interação destes 

estressores, devido a diferenças fisiológicas e ecológicas entre as espécies (Pörtner, 2008; 

Harvey et al., 2013).  

Estágios iniciais de desenvolvimento e juvenis, por exemplo, apresentam maior 

vulnerabilidade em relação a estas condições combinadas, o que foi observado em pólipos de 

corais (Anlauf et al., 2011), moluscos (Talmage & Glober, 2010), crustáceos (Findlay et al., 

2010a; b) e peixes (Nowicki et al., 2012). Parker et al. (2010) demonstram que ostras 

Saccostrea glomerata e Crassostrea gigas em condições de estresse de pH e temperatura 

sofrem efeitos deletérios na fertilização, desenvolvimento larval (e.g., aumento de 

anormalidades morfológias) e tamanho dos indivíduos. Entretanto, efeitos antagônicos 

relacionados ao crescimento (Sheppard Brennand et al., 2010; Ericson et al., 2011) e 

sobrevivência (Davis et al., 2013) podem ocorrer em outras espécies. Nestes estudos, o 

aumento da temperatura reduziu o efeito deletério causado pela redução de pH. Desta forma, 

interações entre mudanças climáticas apresentam importantes implicações na persistência e 

dinâmica das populações, devido aos seus potenciais efeitos em estágios iniciais de vida 

(Harvey et al., 2013).  

Entretanto, impactos na fase adulta dos organismos também podem representar 

ameaças à manutenção das populações. A distribuição geográfica das espécies pode ocorrer 

como consequência de mudanças na faixa de tolerância térmica dos organismos adultos, uma 

vez que a sensibilidade à temperatura pode ser intensificada em condições de hipercapnia 

(Metzger et al., 2007; Walther et al., 2009). Além disso, recifes de corais tem demonstrado 

elevada vulnerabilidade frente à combinação de estresse de temperatura e pH, sofrendo efeitos 

sinérgicos na redução da resiliência do ecossistema (Anthony et al., 2011, Pandolfi et al., 

2011) e no processo de branqueamento de corais (Anthony et al., 2008), além da redução nas 
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taxas de calcificação e crescimento dos organismos (Cooper et al., 2008). Portanto, a 

interação entre mudanças ambientais globais interfere nos ecossistemas marinhos de forma a 

afetar sua dinâmica, estrutura e biodiversidade devido a alterações na abundância, distribuição 

e interações entre espécies (e.g. competição e predação) (Hale et al., 2011). 

Além das consequências das mudanças climáticas, as atividades humanas induzem 

outras alterações ambientais, fazendo com que praticamente todos os organismos se 

encontrem em hábitats, às vezes, drasticamente modificados (Sih et al., 2011). Regiões 

costeiras são extremamente susceptíveis a ação humana devido ao seu importante uso para 

ocupação urbana e atividades socioeconômicas (Small & Nicholls, 2003; Martínez et al., 

2007). Estas regiões são densamente ocupadas por populações humanas e seus sistemas 

naturais têm sido alterados devido à exploração de seus recursos. O crescimento destas 

populações nas zonas costeiras acompanha o aumento de atividades de agricultura, indústria, 

pesca e comércio internacional (Vitousek et al., 1997), além de atividades de recreação e 

turismo (Davenport & Davenport, 2006). Tais atividades demandam a construção de diversos 

tipos de infraestrutura artificial (e.g., estradas, marinas, balsas, molhes, píeres, etc), que 

afetam a biodiversidade e causam a fragmentação e perda dos ambientes naturais devido às 

modificações na linha de costa (Bulleri & Chapman, 2010). Algumas destas infraestruturas, 

por exemplo, causam o sombreamento do ambiente, afetando a distribuição e diversidade de 

organismos (Sanger et al., 2004; Blockley, 2007). Além disso, o desenvolvimento urbano 

promove o aumento de iluminação artificial, potencialmente perturbando a orientação e 

comportamento de organismos que apresentam hábitos noturnos (Tuxbury & Salmon, 2005). 

Como consequência destes tipos de atividades, organismos marinhos que habitam estas 

regiões são comumente expostos a estressores como poluição por metais (Cabrini et al., 

2017), atividades de dragagem (Cooper et al., 2011), despejo de efluentes e excesso de 

nutrientes (Koop et al., 2001), eutrofização (Deegan et al., 2012), espécies invasoras (Bax et 

al., 2003), alteração da disponibilidade de luz (Burdick & Short 1999), além de ruídos 

(Codarin et al., 2009; Chan et al., 2010), ancoragem (Francour et al., 1999) e tinta anti-

incrustante (Thomas, K. V. et al., 2001) de embarcações.  

Embora escassas, investigações sobre os potenciais efeitos da AO associada a estes 

tipos de estressores antrópicos locais são essenciais para compreender as respostas da biota 

frente à interação entre mudanças ambientais globais e os impactos antropogênicos locais em 

ecossistemas costeiros. Os poucos estudos relacionados a esta abordagem demonstram 

aumento da sensibilidade de organismos marinhos à AO pela ocorrência de estressores 

tipicamente costeiros (Lewis et al., 2013; Vogel et al., 2015). Lewis et al. (2013), por 
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exemplo, indicam maior vulnerabilidade de larvas do poliqueto Pomatoceros lamarckii ao pH 

reduzido quando expostos a poluição crônica de metais (e.g. cobre), reduzindo a taxa de 

sobrevivência dos organismos.  

Adicionalmente, a descarga excessiva de nutrientes nestas regiões, advinda da 

agricultura e/ou centros urbanos, provoca o aumento da turbidez da água e redução na 

disponibilidade de luz (Fabricius et al., 2013), além de criar zonas de hipóxia (i.e., baixa 

concentração de oxigênio) (Rabalais et al., 2002). Espécies de corais tem demonstrado 

vulnerabilidade à redução de disponibilidade de luz, quando combinada à AO, o que causa 

efeitos aditivos na redução do crescimento e calcificação (Vogel et al., 2015). Similarmente, 

Suggett et al. (2013) demonstra que os efeitos deletérios da AO sobre a fotossíntese e 

calcificação dos corais são intensificados em condições de redução de disponibilidade de luz. 

Já a hipóxia, quando associada a acidificação, induz respostas variadas em bivalves, 

dependentes do estágio larval (Gobler et al., 2014). Neste estudo, uma interação sinérgica foi 

encontrada para juvenis, os quais apresentaram maior redução no crescimento quando 

expostos a estas condições. Ainda, ambientes tipicamente dominados por kelps ou algas 

coralinas podem sofrer com os efeitos combinados das elevadas concentrações de CO2 e de 

nutrientes, que favorecem o crescimento e predominância de algas filamentosas, naturalmente 

efêmeras e boas competidoras (Russell et al., 2009; Ghedini et al., 2013). Desta forma, a 

interação sinérgica entre estressores globais e locais tem potencial impacto na composição de 

espécies de ecossistemas costeiros (Russel et al., 2009). 

Claramente, os impactos das mudanças globais irão se manifestar em escala local, de 

forma a interagir com estressores típicos de cada localidade, sejam naturais ou antrópicos, e 

promover diferentes respostas e alterações nos sistemas naturais. A combinação destes 

estressores, então, deve ser avaliada considerando o contexto local das regiões costeiras para 

que os efeitos das mudanças climáticas não sejam subestimados nestas áreas (Russell et al., 

2009). Desta forma, a compreensão das possíveis interações entre estressores globais e locais 

é essencial para que a tomada de decisão em escala regional permita minimizar os impactos 

das mudanças climáticas sobre os ecossistemas costeiros (Ghedini et al., 2013).  

Estudos ressaltam a importância de ações de manejo que permitam a manutenção e 

estabilidade da resiliência de ecossistemas costeiros (Hughes et al., 2003; Lundberg & 

Moberg, 2003; Folke et al., 2004). Estratégias de gestão adequadas podem contribuir para 

evitar perda de biodiversidade e a degradação de hábitats nestas áreas (Bulleri & Chapman, 

2010), por exemplo, a partir de políticas que visem regular atividades de pesca e turismo, 
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proteção de áreas marinhas e redução de poluição e contaminação (Hughes et al., 2003; 

Ghedini 2013; Ruckelshaus et al., 2013). Em situações em que estressores globais e locais 

interagem sinergicamente e aceleram as modificações dos sistemas naturais, o manejo efetivo 

tem potencial de, gradualmente, minimizar estes efeitos e desacelerar as mudanças ambientais 

(Ghedini et al., 2013), ainda que a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas esteja além 

da capacidade de governança das autoridades regionais (Russell et al., 2009).  

Nesse contexto, o presente trabalho visou avaliar os potenciais efeitos da redução do pH 

da água do mar, decorrente do processo de AO, combinada ao sombreamento do hábitat, 

causado pela construção de infraestruturas na zona costeira, sobre aspectos biológicos de 

caranguejos ermitões da Baía do Araçá (São Sebastião, SP). A região do Araçá tem sofrido 

intervenções antrópicas há décadas, o que vem causando mudanças nas suas características 

originais, além de impactos sobre sua biota (Migotto et al., 1993; Amaral et al., 2010). A 

ampliação do Porto de São Sebastião, adjacente à Baía do Araçá, tem sido discutida há muito 

tempo, com a proposta de construção de uma laje de concreto que recobrirá parte da área com 

a justificativa de ampliar a capacidade do porto para suprir necessidades econômicas. Como 

consequência, a estrutura da expansão causará o sombreamento nesta área, o que apresenta 

potencial impacto nos organismos que habitam a Baía devido às alterações na disponibilidade 

de luz.  

Esta dissertação está estruturada em forma de um artigo científico independente, 

apresentado a seguir como um capítulo único. Este capítulo expõe informações mais 

detalhadas sobre o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, ressaltando a importância 

da avaliação dos impactos causados por infraestruturas e, principalmente, de se considerar a 

influência de mudanças ambientais globais sobre estes impactos na região. A partir de um 

experimento de design fatorial, utilizando diferentes níveis de pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo 

(12:12h e 0:24h), os objetivos deste artigo foram avaliar mortalidade, crescimento total, 

calcificação e respostas comportamentais do ermitão Pagurus criniticornis frente a estas 

condições ambientais. Desta forma, com os resultados deste trabalho, espera-se ampliar a 

compreensão e o conhecimento sobre como mudanças ambientais globais e impactos 

antrópicos locais podem afetar de forma interativa, ou não, organismos que habitam zonas 

costeiras. 
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2. CAPÍTULO 1 

Efeitos combinados da redução do pH da água do mar e sombreamento sobre variáveis 

ecológicas e fisiológicas de caranguejos ermitões  

 

2.1 Introdução  

 

Ecossistemas costeiros estão sujeitos a múltiplos estressores naturais (Gamito, 2006; 

Elliot & Quintino, 2007) e antropogênicos (Dolbeth et al., 2011; O’Gorman et al., 2012; 

Halpern et al., 2007), cujos efeitos combinados podem causar diversos tipos de impactos nos 

organismos marinhos (Przeslawski et al., 2005; Blake et al., 2010; Walther et al., 2010) e 

potencial alteração na estrutura das comunidades (Shears & Ross, 2010). A interação destes 

estressores ocorre de forma complexa e seus efeitos variam dependendo das condições 

ambientais locais (Range et al., 2014) e da biologia das espécies (Long et al., 2013), 

potencialmente amplificando os impactos esperados pela atuação de um único estressor 

(Queirós et al., 2015; Cole et al., 2016). Investigações de efeitos múltiplos estressores têm 

recebido atenção crescente nas últimas décadas ao considerar cenários relacionados a 

mudanças ambientais globais (Sala et al., 2000; Schweiger et al., 2010; Tanikawa et al., 

2017).  

Dentre estas mudanças ambientais, a acidificação oceânica (AO) é considerada uma 

ameaça aos ecossistemas marinhos, uma vez que os oceanos têm absorvido cerca de um terço 

de CO2 antropogênico nos últimos 200 anos (Sabine et al., 2004), levando à redução de 0,1 

unidade em seu pH médio (Orr et al., 2005), além de impactos drásticos nos organismos 

marinhos (Fabry et al., 2008; Doney et al., 2009; Kroeker et al., 2010; Hendriks et al., 2010; 

Range et al., 2014). Contudo, a acidificação não ocorre exclusivamente como consequência 

do aumento global de CO2 atmosférico (Provoost et al., 2010). Em regiões costeiras, a 

eutrofização provocada pelo aumento da concentração de nutrientes na água por despejo de 

efluentes reduz o pH devido a degradação bacteriana da matéria orgânica, que reduz os níveis 

de oxigênio e produz CO2 pela elevada taxa de respiração bacteriana (Cai et al., 2011; 

Melzner, 2013; Wallace et al., 2014). Assim, estas regiões podem ser particularmente 

vulneráveis à acidificação, considerando os diferentes processos que potencialmente geram 

essa mudança ambiental. 

Apesar do recente esforço para compreender efeitos interativos entre acidificação e 

aquecimento dos oceanos nos organismos (Paganini et al., 2014; Keppel et al., 2015; Zhang et 

al., 2015), pouco ainda se sabe sobre impactos induzidos pela redução do pH da água do mar 
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combinada com impactos antrópicos locais (Vogel et al., 2015). Algumas regiões costeiras 

têm sofrido progressivamente com a redução de pH (Waldbusser et al., 2011), que pode 

ocorrer simultaneamente ao sombreamento do ambiente consequente da construção de portos, 

marinas, píeres (Shaffer, 1999; Roca et al., 2014), pontes (Struck et al., 2004) e sistemas de 

aquicultura (ostras; Forrest et al., 2009; Bulmer et al., 2012). Distúrbios na disponibilidade de 

luz impactam drasticamente a estrutura das comunidades em zonas costeiras (Pardal-Souza et 

al., 2017), afetando não somente espécies fotossintetizantes (Benham et al., 2016), como 

também  a composição de espécies de invertebrados bentônicos (Glasby 1999; Struck et al., 

2004). Nestes ambientes, crustáceos apresentam importante papel ecológico nas teias tróficas 

(Shaffer et al., 1995; Laidre & Greggor, 2015) e no fluxo de energia do ecossistema 

(Robertson, 1986; Kristensen, 2008), sendo impactados por condições ambientais 

estressantes, que podem alterar aspectos fisiológicos (Vernberg & Vernberg, 1972; 

Dissanayake & Ishimatsu, 2011; Madeira et al., 2014) e comportamentais (Dissanayake & 

Ishimatsu, 2011).  

A interação de estressores múltiplos associados à redução de pH tem sido pouco 

explorada em crustáceos (Whiteley, 2011). Em ermitões, efeitos da hipercapnia tem sido 

avaliados isoladamente (de la Haye et al., 2011, 2012; Kim et al., 2016), considerando, 

principalmente, as alterações comportamentais que organismos marinhos apresentam em 

função do comprometimento da quimiorrecepção (Roggatz et al., 2016). Da mesma forma, a 

redução de disponibilidade de luz no ambiente aquático influencia respostas comportamentais 

nestes organismos devido à ausência de estímulos visuais (Díaz et al., 1994; 1995a, b). 

Entretanto, a integração de informações químicas e visuais é essencial para a tomada de 

decisão em ermitões (Hazlett & Herrnkind, 1980; Hazlett, 1982). Estes organismos dependem 

de complexos padrões comportamentais que envolvem, por exemplo, a exploração e 

identificação de novas conchas para a ocupação (Gherardi & Atema, 2006), ao serem atraídos 

pelo odor de gastrópodes mortos e/ou pistas visuais de conchas (Díaz et al., 1994; Chiussi et 

al., 2001), além de se orientarem e executarem estratégias anti-predatórias ao perceberem a 

presença de predadores (Kuhlmann, 1992; Rittschof & Hazzlett, 1997).  

O contexto de mudanças ambientais permite, ainda, uma avaliação de como 

estressores antrópicos podem influenciar síndromes comportamentais em populações (Sih, 

2013). Síndromes comportamentais são caracterizadas por diferenças consistentes entre 

indivíduos em suas respostas comportamentais em múltiplos contextos, o que reflete em uma 

correlação entre estas respostas (Sih et al., 2004). Frequentemente, autores se referem a estas 
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consistências individuais como “personalidade animal” (e.g., indivíduos agressivos ou 

ariscos) (Dall et al., 2004; Sih et al., 2004; Dingemanse et al., 2009). A existência de 

síndromes comportamentais em ermitões tem sido recentemente evidenciada e discutida 

(Briffa et al., 2008; 2009; 2013), mas não sob a perspectiva de mudanças ambientais por 

atividades antrópicas.  

Assim, mudanças ambientais que envolvam redução do pH e sombreamento do 

ambiente podem desencadear efeitos interativos em diferentes aspectos na vida destes 

organismos, como mortalidade, crescimento, calcificação e respostas comportamentais, que 

podem ser potencialmente prejudicados com a combinação de estressores. Visando investigar 

possíveis efeitos desta interação em populações de crustáceos de zonas costeiras, a espécie 

Pagurus criniticornis (Dana, 1852) foi adotada como modelo. Esta espécie habita regiões 

entremarés e infralitoral raso de ambientes tropicais (Melo, 1999), comumente ocupando 

conchas do gastrópode Cerithium atratum (Born, 1778) (Leite et al., 1998; Turra & Leite, 

2003). P. criniticornis é abundante no substrato lamoso da Baía do Araçá (Litoral Norte do 

Estado de São Paulo, Brasil), região onde está sendo discutida a ampliação do Porto de São 

Sebastião, cuja infraestrutura causará sombreamento de parte da baía. A proposta inicial do 

projeto de ampliação pretendia a construção de uma laje de concreto suspensa, recobrindo 

75% da área atual da Baía do Araçá (PIPC, 2011). Apesar de o projeto ter sido alterado 

durante o processo de licenciamento ambiental, reduzindo a área de recobrimento para cerca 

de 34% da Baía (CDSS, 2013), sua licença foi suspensa devido a necessidade de estudos 

relacionados aos efeitos cumulativos ou sinérgicos da ampliação com outros grandes 

empreendimentos da região. Desta forma, o caso da Baía do Araçá pode ser usado como 

exemplo para avaliar como impactos causados pela construção de infraestruturas (e.g., 

sombreamento) na zona costeira podem ser potencialmente intensificados por outras 

mudanças ambientais, sejam em escala local ou global, como a redução do pH pelo processo 

de acidificação. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da combinação da redução do 

pH da água do mar e sombreamento do ambiente sobre aspectos ecológicos e fisiológicos de 

juvenis de P. criniticornis. As hipóteses nulas testadas foram de que a exposição de longo 

prazo dos organismos à combinação dos estressores não causam alterações nas variáveis: 

mortalidade, crescimento total, calcificação e respostas comportamentais a odores de 

predadores (sinal de perigo) e gastrópodes mortos (sinal de disponibilidade de novas concha 

para ocupação). Embora este estudo investigue efeitos agudos, por não considerar vários 

estágios de vida e/ou gerações (Dupont et al., 2013), a exposição de longo prazo do 
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experimento (98 dias) permite a investigação em termos de efeitos letais (Kurihara et al., 

2008) e crescimento em estágios mais avançados de desenvolvimento (juvenis, Albright et al., 

2012; Range et al., 2014), aspectos que podem interferir na manutenção da população. Assim, 

o presente estudo busca compreender como a interação entre mudanças ambientais de 

diferentes escalas, globais ou locais, podem interagir e afetar organismos marinhos na região 

costeira.  

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Amostragem e desenho experimental 

Ermitões juvenis de P. criniticornis foram coletados ocupando conchas do gastrópode 

Olivella minuta (Link, 1807), para controlar o tamanho inicial dos indivíduos e experiência 

passada de ocupação de conchas ao início do experimento. Os ermitões foram coletados 

manualmente em outubro/2015 em período de maré baixa na Baía do Araçá (Figura 1).  

O experimento foi definido a partir de design fatorial, com dois níveis de pH (8,1 e 

7,6) e dois níveis de fotoperíodo (12:12h e 0:24h). Desta forma, os tratamentos utilizados 

foram pH=8,1 e fotoperíodo 12:12h (controle); pH=8,1 e fotoperíodo de 24h de escuridão 

(0:24h); pH=7,6 e 12:12h; pH=7,6 e 0:24h. O valor de pH considerado para os tratamentos 

acidificados foi definido com base nas previsões de cenários futuros de redução de até 0,5 

unidade para o ano de 2100 (Caldeira & Wicket, 2005). Os tratamentos de sombreamento, 

definidos como fotoperíodo 0:24h, foram estabelecidos considerando o recobrimento de parte 

do ambiente natural da Baía do Araçá pela construção da laje suspensa do Porto de São 

Sebastião. 

Um total de 48 indivíduos foi usado para cada combinação de tratamento, divididos 

em quatro aquários (n=12). Dois sistemas fechados (de recirculação de água) foram 

construídos, um para o tratamento acidificado (pH=7,6) e outro para o pH controle (pH=8,1). 

O sistema de pH reduzido foi mantido por adição de CO2 na água com válvula solenoide 

conectada a um controlador de pH (Aqua Medic; Bissendorf, Germany) para estabilizar os 

níveis de pH e bomba de circulação de água para garantir a mistura do CO2 no tanque 

(adaptado de Widdicombe & Needham, 2007; Suckling et al. 2014a). Os aquários dos 

tratamentos de 0:24h foram revestidos por papel adesivo preto. Todos os aquários dos 

diferentes níveis de fotoperíodo foram dispostos aleatoriamente nos sistemas de pH para 

garantir independência das amostras.  
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Figura 1: Baía do Araçá, localizada no município de São Sebastião (Litoral Norte do Estado de São Paulo, 
Brasil), com destaque para a área atual da infraestrutura do Porto de São Sebastião, a proposta inicial do projeto 

de expansão, cuja construção recobriria 75% da área da baía, e do projeto modificado durante o processo de 

licenciamento ambiental e atualmente proposto, com recobrimento de 34% da área da Baía. 

 

 Após serem aclimatados por três semanas antes do experimento, os organismos foram 

individualizados em potes plásticos para evitar interações agonísticas e permitir a coleta de 

exúvias. Os potes foram identificados e perfurados, para garantir a circulação de água. O 

experimento teve duração de 98 dias e foi mantido com água do mar artificial, assumindo a 

inexistência de material biológico que pudesse contaminar o experimento. As condições 

abióticas foram mantidas conforme a Tabela 1, sem diferença entre os dois sistemas para os 

parâmetros temperatura (Teste t de duas amostras: t=0,83; DF=162; p=0,41) e salinidade 

(Teste t de duas amostras: t=0,45; DF=81; p=0,65).   

Assumiu-se o valor de pH=7,63 como o valor representativo para o pH tratamento 

(condições 7,6/12:12h e 7,7/0:24h) e pH=8,06 para o pH controle (condições 8,1/12:12h e 

8,1/0:24h) (Tabela 1), uma vez que a média de pH obtida no experimento demonstrou 

diferença em relação aos valores pré-determinados como tratamento (pH=7,6: t=3,71; DF=76; 

p<0,001) e controle (pH=8,1: t=-10,79; DF=76; p<0,001) (Tabela 1). Tais diferenças foram 

evidenciadas, possivelmente, devido ao n elevado de mensurações e a baixa variabilidade 
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registrada, o que não necessariamente representa a ausência de condições controladas no 

experimento.  

 

Tabela 1: Dados de média e erro padrão (X±SE) e intervalo de confiança (IC 95%) dos parâmetros físicos (pH, 

salinidade e temperatura) controlados no experimento fatorial com indivíduos do ermitão Pagurus criniticornis 

mantidos em diferentes tratamentos de pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 0:24h) durante 98 dias.  

 

Parâmetro 
Tratamento Controle 

X±SE IC 95% X±SE IC 95% 

pH 7,626±0,007* 7,612 - 7,639 8,058±0,004** 8,050 - 8,066 

Salinidade 32,049±0,108 31,833 - 32,264 31,744±0,125 31,495 - 31,992 

tºC 25,665±0,177 25,313 - 26,016 25,449±0,191 25,069 - 25,828 

*Valor de pH assumido para pH=7,6 

  **Valor de pH assumido para pH=8,1 

   

Ao início do experimento, conchas pequenas, porém de tamanhos variados, do 

gastrópode C. atratum foram oferecidas aos indivíduos após o primeiro processo de muda 

para que não houvesse limitação de crescimento. Após a primeira muda realizada ocupando 

conchas de C. atratum, outras três conchas maiores de tamanhos variados da mesma espécie 

foram oferecidas e mantidas até o final do experimento. 

Durante todo o experimento, os organismos foram alimentados com ração peletizada 

de peixe específica para alimentação de crustáceos (dois pellets de ração por indivíduo com 

frequência de três vezes por semana). As exúvias foram retiradas diariamente e armazenadas 

em etanol 70% e o excesso de ração não ingerida era removido. Os valores de pH, salinidade 

e temperatura foram registrados diariamente em ambos os sistemas.  

As concentrações de amônia, nitrito e nitrato foram analisadas mensalmente por meio 

de kits de teste colorimétrico de amônia (NH3/NH4) e de nitrato/nitrito (NO3 e NO2) (Red Sea; 

Houston, U.S.A). Níveis de amônia foram mantidos abaixo de 0,2 ppm, enquanto níveis de 

nitrato/nitrito foram mantidos abaixo de 10ppm e 0,5ppm, respectivamente.   

 

 2.2.2 Mortalidade 

Os indivíduos mortos foram registrados diariamente ao longo do experimento. A 

mortalidade foi avaliada a partir da mortalidade média acumulada por período (em dias) entre 

os tratamentos. A hipótese nula testada foi de que não há variação na mortalidade entre os 

diferentes tratamentos da combinação entre redução do pH e sombreamento ao longo do 

tempo de experimento. Para isso, a mortalidade média acumulada, ao longo do período, entre 
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tratamentos foi avaliada por Análise de Covariância (ANCOVA), considerando pH e 

fotoperíodo como fatores categóricos e tempo (em dias) como covariável.   

 

2.2.3 Crescimento 

Fotografias da primeira exúvia e do corpo final de cada indivíduo foram registradas 

em estereomicroscópio e analisadas pelo software ImageJ para mensuração do comprimento 

dos escudos (mm). Assumindo que houve controle do tamanho inicial dos indivíduos entre os 

tratamentos (ANOVA de uma via: F=1,19; DF=3; P=0,31), o crescimento total foi 

considerado como a diferença de tamanho entre os escudos final e inicial de cada indivíduo. 

Exúvias com escudo danificado foram excluídas da análise e somente indivíduos que 

sobreviveram até o final do experimento foram considerados. Devido a elevada mortalidade 

no tratamento 7,6/0:24h, todos os indivíduos desta condição que permaneceram vivos ao final 

do experimento (n=17) foram considerados para a análise. Para os tratamentos 8,1/12:12h, 

8,1/0:24h e 7,6/12:12h, os indivíduos foram aleatoriamente selecionados para balancear a 

análise (n=17). A hipótese nula testada foi de que não há variação no crescimento total de 

indivíduos mantidos em diferentes condições de pH e fotoperíodo. Os dados foram testados 

para normalidade e homogeneidade de variâncias usando Shapiro-Wilk e teste Cochran e, 

para avaliar possíveis diferenças no crescimento total, Análise de Variância (ANOVA) de 

duas vias foi aplicada considerando os fatores pH e fotoperíodo e complementada pelo teste 

Tukey, assumindo nível de significância p<0,05.  

 

2.2.4 Calcificação 

A última exúvia gerada de cada indivíduo foi utilizada para a comparação de possíveis 

diferenças na calcificação entre os tratamentos (n=6). As amostras foram pulverizadas por 

carbono em revestidor de pulverização catódica (Balzers, BAL-TEC SCD 050) e analisadas 

por microscopia eletrônica de varredura equipada com Sistema de Energia Dispersiva (MEV-

EDS; FEI, Inspect F50/EDAX) para estimar a calcificação dos indivíduos, de forma similar a 

Taylor et al. (2015). Esta técnica permite uma análise semi-quantitativa do conteúdo dos 

elementos presentes na amostra a partir da porcentagem de peso. Para avaliar a calcificação 

entre os tratamentos, somente a porcentagem de peso de cálcio (%Ca) foi utilizada. 

Os dois quelípodos de cada indivíduo foram utilizados para essa avaliação por 

apresentarem importante papel em padrões comportamentais em ermitões relacionados à 

forrageamento (Schembri, 1982), disputas por conchas (Briffa & Dallaway, 2007), 

soterramento (Rebach, 1974), reprodução (Goshima et al., 1998; Turra, 2005) e investigação 
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em resposta a estímulos químicos (Rittschof et al., 1992). Além disso, as quelas dos 

crustáceos representam estruturas rígidas, geralmente com maiores concentrações de cálcio 

devido às suas funções (Greenaway, 1985), com maior chance permanecerem intactas após a 

liberação da exúvia pelo organismo.  

Uma área (300x400μm) foi selecionada em cada um dos artículos carpo e própodo em 

cada quelípodo da exúvia, totalizando quatro áreas por amostra a serem analisadas. A média 

de %Ca entre as quatro áreas mensuradas de cada exúvia foi utilizada para a comparação de 

calcificação entre os diferentes tratamentos. Optou-se pela utilização da média das quatro 

áreas de cada indivíduo porque, por não ser plana, a morfologia do quelípodo dificulta a 

replicação de áreas para avaliação em cada artículo, uma vez que a precisão da quantificação 

depende do ângulo em que o raio-X do sistema EDS atinge a amostra. Além disso, houve 

pouca variação entre os valores de %Ca entre estas quatro áreas analisadas. Por isso, apenas 

uma área por artículo foi delimitada e considerada representativa e suficiente para a análise. É 

importante ressaltar que a comparação entre tratamentos foi feita pela variação relativa de 

conteúdo de cálcio, não sendo possível uma avaliação de concentração absoluta do elemento 

presente nas amostras. 

A hipótese nula testada foi de que não há diferença na calcificação entre indivíduos 

mantidos em diferentes condições de pH e fotoperíodo, considerando %Ca como parâmetro 

de avaliação desta variável. Para isso, ANOVA de duas vias foi aplicada da mesma forma 

descrita para o crescimento total. 

 

2.2.5 Respostas comportamentais 

Ao final do experimento, os indivíduos foram aleatoriamente selecionados para 

avaliação das respostas comportamentais aos estímulos de predadores vivos (n=19) e de 

gastrópodes mortos (n=18). Os indivíduos foram mantidos 48h sem alimentação antes dos 

experimentos. Após o ensaio com odor de predador, os indivíduos foram alimentados e houve 

intervalo de 48h até a realização do ensaio com odor de gastrópode. Diferentes n amostrais 

foram usados devido à mortalidade entre um ensaio e outro. 

O siri predador Callinectes danae Smith, 1869 foi utilizado para os ensaios de odor de 

predador por representar um dos predadores naturais de P. criniticornis na Baía do Araçá 

(Turra et al., 2005). Assim, três indivíduos de C. danae foram mantidos vivos por duas horas 

em aquário com 10L de água do mar. Após esse período, 1mL da água foi utilizada como 

odor para cada ensaio com os ermitões. Para os ensaios de odor de gastrópodes mortos, 30 
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indivíduos de C. atratum foram congelados, macerados, misturados a 1L de água do mar e 

1mL da solução foi utilizada para cada ensaio. 

A avaliação das respostas comportamentais à presença de predadores e gastrópodes 

mortos foi adaptada a partir de Hazlett (1996) e Rittschof & Hazlett (1997), realizada pelo 

deslocamento dos indivíduos como resposta ao estímulo inserido. Para cada ensaio, os 

ermitões foram individualmente colocados em um aquário com papel divido em quadrados de 

1x1cm no fundo. O deslocamento foi avaliado a partir do número de linhas cruzadas após a 

inserção do odor. O aquário foi preenchido com 500mL de água do mar retirada do tratamento 

em que foram criados, para manter as condições de pH e salinidade do sistema, e 1mL do 

odor (predador ou gastrópode) foi introduzido.  

Ambos os experimentos foram realizados no escuro com luz vermelha para 

observação, para que as respostas comportamentais dos ermitões não fossem influenciadas 

por iluminação ambiente. O deslocamento de cada indivíduo foi filmado por 3 minutos e 

analisado posteriormente para contagem de linhas cruzadas com auxílio do software Kinovea. 

As hipóteses testadas, portanto, foram de que 1) não há variação no deslocamento 

entre indivíduos mantidos em diferentes condições de pH e fotoperíodo após serem 

estimulados com odor de predadores vivos, que indica sinal de perigo de predação; e 2) não 

há variação no deslocamento entre indivíduos mantidos em diferentes condições de pH e 

fotoperíodo após serem estimulados com odor de gastrópodes mortos, que indica sinal de 

possível disponibilidade de conchas novas para ocupação e, portanto, disponibilidade de 

recurso. As possíveis diferenças de respostas comportamentais foram avaliadas a partir de 

ANOVA de duas vias, complementada pelo Teste Tukey, conforme descrito anteriormente 

para avaliação de crescimento e calcificação. Neste caso, dados transformados para log (x+1) 

foram usados devido à heterogeneidade de variâncias (Teste Cochran: odor de predador: 

C=0,33; DF=3; p=0,04; odor de gastrópode: C=0,48; DF=3; p=0,01) e dados não normais 

(Shapiro-Wilk: odor de predador: W=0,84; p<0,001; odor de gastrópode: W=0,93; p<0,001). 

Os mesmos indivíduos de cada tratamento foram usados para avaliação do 

deslocamento em resposta aos diferentes odores, sendo possível testar a existência de 

consistências comportamentais (i.e., síndrome comportamental) nos indivíduos quando 

expostos aos diferentes odores. Assim, a hipótese nula testada foi de que indivíduos de P. 

criniticornis apresentam “tendências comportamentais” consistentes quando expostos ao odor 

de predador e gastrópode e que tais consistências não variam em função de estressores 

ambientais (variações de pH e fotoperíodo). Desta forma, a hipótese testada parte do princípio 

de que existe uma síndrome comportamental na população, com tendência de correlação entre 
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tipos de comportamento nos indivíduos e que tal tendência não é alterada pela exposição dos 

organismos a diferentes condições de pH e fotoperíodo. Para isso, correlação linear foi 

aplicada entre o deslocamento em resposta ao odor de predador e o deslocamento em resposta 

ao odor de gastrópode para cada tratamento separadamente, usando os dados não 

transformados.  

 

2.3  Resultados 

 

2.3.1 Mortalidade 

A interação significativa evidenciada entre os três fatores (pH*fotoperíodo*tempo) 

demonstra o efeito adicional que o fotoperíodo causou na condição acidificada ao longo do 

tempo (Tabela 2), o que reflete a mortalidade na condição combinada (7,6/0:24h), 

intensificada e antecipada em 56 dias, em relação aos outros tratamentos (Figura 2). Assim, 

um efeito sinérgico é evidenciado entre os estressores, considerando 67,4% das mortes do 

experimento correspondentes ao tratamento 7,6/0:24h, sendo oito indivíduos mortos antes do 

primeiro ciclo de mudas.  

 

Tabela 2: Análise de Covariância (ANCOVA) da mortalidade média acumulada dos indivíduos do ermitão 
Pagurus criniticornis em relação aos fatores pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 0:24h), em função do tempo 

de experimento (98 dias) como covariável.  

 

  GL QM F p 

Intercept 1 7,86 13,17 <0,001 

pH 1 5,92 9,92 <0,001 

Fotoperíodo 1 0,34 0,57 0,45 

Tempo 1 165,86 277,99 <0,001 

pH*Fotoperíodo 1 0,36 0,61 0,44 

Fotoperíodo*Tempo 1 39,25 65,79 <0,001 

pH*Tempo 1 112,18 188,01 <0,001 

pH*Fotoperíodo*Tempo 1 31,02 51,98 <0,001 

Erro 216 0,60     

 

O padrão de mortalidade no tratamento de pH reduzido (7,6/12:12h), apresentou 

tendência de aumento progressivo a partir da décima semana e, na 14ª semana demonstrou 

diferença comparada aos outros tratamentos (i.e., >8,1/12:12h e 8,1/0:24h; <7,6/0:24h; Figura 

2), representando 23,9% do total de mortes do experimento. Tal resultado está associado ao 

efeito dos fatores pH e tempo sobre a mortalidade (Tabela 2). Entretanto, o fotoperíodo não 
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demonstrou influência sobre a mortalidade, sem diferença entre o tratamento de 

sombreamento (8,1/0:24h) e controle (8,1/12:12h) ao longo de todo o período. Ambos os 

tratamentos representaram 6,5% (8,1/0:24h) e 2,2% (8,1/12:12h) do número total de mortes.  

 

 
Figura 2: Mortalidade de indivíduos de Pagurus criniticornis, representada pela média de mortes acumulada 

(X±SE) durante o experimento de 98 dias (i.e., média de mortes acumuladas ao longo do período entre cada 

tratamento), considerando os tratamentos de diferentes condições de pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 

0:24h). Letras diferentes representam diferença indicada pelo teste Tukey, entre os tratamentos para cada 
intervalo de tempo (7 dias) separadamente; ns = não significativo. 

 

2.3.2 Crescimento 

Os fatores pH e fotoperíodo apresentaram efeito sobre o crescimento dos indivíduos, 

mas a interação não foi significativa entre ambos (Tabela 3), evidenciando um efeito aditivo 

dos estressores. Indivíduos mantidos em condições de pH controle (tratamentos 8,1/12:12h e 

8,1/0:24h) demonstraram crescimento aproximadamente 27% maior do que indivíduos 

mantidos em pH reduzido (tratamentos 7,6/12:12h e 7,6/0:24h). Similarmente, indivíduos 

mantidos em fotoperíodo controle (tratamentos 8,1/12:12h e 7,6/12:12h) apresentaram 

crescimento aproximadamente 24% maior do que indivíduos mantidos em condições de 

escuro (tratamentos 8,1/0:24h e 7,6/0:24h).  

Assim, a condição de estressores combinados (7,6/0:24h) demonstrou os menores 

valores de crescimento ao final do experimento, 46% menor em relação a condição controle 

(Figura 3). Os tratamentos em que somente um fator foi atuante (pH reduzido ou 

sombreamento) apresentaram tendência intermediária na redução do crescimento total (Figura 
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3), aproximadamente 22% (7,6/12:12h) e 19% (8,1/0:24h) menor que o controle, porém não 

significativa.  

 

Tabela 3: Análise de Variância (ANOVA) de duas vias entre os fatores pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 

0:24h), para avaliação do crescimento total dos indivíduos de Pagurus criniticornis mantidos em diferentes 

tratamentos ao longo de 98 dias de experimento (n=17). 

 

  GL QM F p 

Intercept 1 18,63 338,9 <0,001 

pH 1 0,46 8,43 0,01 

Fotoperíodo 1 0,34 6,16 0,02 

pH*Fotoperíodo 1 0 0,05 0,82 

Erro 64 0,05     

 

 
Figura 3: Crescimento total (X+SE) dos indivíduos de Pagurus criniticornis mantidos por 98 dias em diferentes 

condições de pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 0:24h), considerando n=17. Letras iguais indicam que não 

houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste Tukey. 

 

2.3.3 Calcificação 

 A calcificação dos organismos, representada pela %Ca, não diferiu entre os 

tratamentos, não indicando efeito dos fatores independentemente (pH: F=2,74; DF=1; p=0,11; 

fotoperíodo: F=0,03; DF=1; p=0,86) e interação (F=0,06; DF=1; p=0,81) (Figura 4).  
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Figura 4: Conteúdo de cálcio (X+SE), mensurado em % de peso do elemento (%Ca), representando a 

calcificação de indivíduos de Pagurus criniticornis (n=6) mantidos em diferentes tratamentos de pH (8,1 e 7,6) e 

fotoperíodo (12:12h e 0:24h) após 98 dias de experimento. A comparação foi realizada a partir da média das 

quatro áreas analisadas em ambos os quelípodos de cada exúvia. 

 

2.3.4 Respostas comportamentais 

Ao serem expostos ao estímulo de predador, houve efeito do fotoperíodo no 

deslocamento dos indivíduos, mas não do pH (Tabela 4), indicando que somente a condição 

de sombreamento apresentou influência na resposta comportamental ao odor de predadores. 

Desta forma, organismos mantidos 24h no escuro apresentaram deslocamento 45% menor do 

que indivíduos mantidos em fotoperíodo 12:12h após serem estimulados com odor do siri 

predador C. danae (Figura 5A).  

Em relação à exposição ao odor de gastrópode, houve efeito do fotoperíodo e pH no 

deslocamento dos indivíduos, ocorrendo interação significativa entre os fatores (Tabela 4; 

Figura 5B). Assim, o efeito do pH só foi evidenciado em condição de 0:24h, uma vez que o 

deslocamento dos indivíduos do tratamento 7,6/0:24h foi aproximadamente 70% menor que o 

deslocamento de indivíduos da condição acidificada (7,6/12:12h). Embora o deslocamento 

dos ermitões em tratamentos de um estressor não tenha diferido da condição controle, 

indivíduos mantidos na condição de sombreamento demonstraram deslocamento 34% menor 

em relação aos indivíduos da condição 8.1/12:12h (Figura 5B). 
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Tabela 4: Análise de Variância (ANOVA) de duas vias entre os fatores pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo (12:12h e 

0:24h), para avaliação do deslocamento de indivíduos de Pagurus criniticornis, mantidos em diferentes 

tratamentos ao longo de 98 dias, em resposta ao odor de predadores vivos (n=19) e gastrópodes mortos (n=18). 

Os dados usados foram transformados para log (x+1). 

 

  Odor de predadores   Odor de gastrópodes 

  GL QM F p   GL QM F p 

Intercept 1 426,75 287,98 <0,001 
 

1 611,17 738,23 <0,001 

pH 1 0,02 0,01 0,92 
 

1 3,64 4,39 0,04 

Fotoperíodo 1 19,74 13,32 <0,001 
 

1 20,54 24,81 <0,001 

pH*Fotoperíodo 1 2,06 1,39 0,24 
 

1 5,35 6,46 0,01 

Erro 72 1,48       68 0,83     

 

 
Figura 5: Deslocamento (X+SE), representado pelo número de linhas cruzadas, de indivíduos de Pagurus 

criniticornis mantidos por 98 dias de experimento em diferentes tratamentos de pH (8,1 e 7,6) e fotoperíodo 

(12:12h e 0:24h): (A) em resposta ao odor de predadores vivos (Callinectes danae), usando dados não 

transformados (n=19) e (B) em resposta ao odor de gastrópodes mortos (Cerithium atratum), usando dados não 

transformados (n=18). Letras diferentes representam diferença pelo Teste Tukey entre as condições 

experimentais de pH e fotoperíodo, evidenciada pela interação significativa. 
 

 

Os padrões de deslocamento em resposta aos odores de predador e gastrópode não 

demonstraram correlação significativa para indivíduos mantidos em condição controle e no 

tratamento de pH reduzido (7,6/12:12h) (p=0,33 e p=23, respectivamente) (Figura 6A e B). 

Para indivíduos mantidos nestas condições (8,1/12:12h e 7,6/12:12h), não houve consistência 

nas respostas aos estímulos (i.e., sem tendência de indivíduos apresentarem comportamento 

similar em relação a ambos os odores). As respostas dos indivíduos mantidos no tratamento 

8,1/0:24h demonstraram correlação significativa, apesar de moderada (p=0,01; r=0,55) 

(Figura 6C). Os indivíduos mantidos em condições de pH reduzido e sombreamento 

combinados (7,6/0:24h) demonstraram forte consistência nas respostas comportamentais (i.e., 

tendência de apresentarem deslocamento semelhante em resposta aos dois odores), havendo 
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correlação significativa entre o deslocamento em resposta ao odor de predador e ao odor de 

gastrópode (p<0,001; r=0,79) (Figura 6D).   

 

 
Figura 6: Correlação entre o deslocamento, representado pelo número de linhas cruzadas, de indivíduos de 

Pagurus criniticornis em resposta ao odor de gastrópode e ao odor de predador, mantidos por 98 dias nas 
condições experimentais de pH (8.1 e 7.6) e fotoperíodo (12:12h e 0:24h), usando dados não transformados. A) 

8,1/12:12h, controle (p=0,33); B) 7,6/12:12h, condição de pH reduzido (p=0,23); C) 8,1/0:24h, condição de 

sombreamento (p=0,01; r=0,55); D) 7,6/0:24h, condição combinada de sombreamento e pH reduzido (p<0,001; 

r=0,79). Linhas pontilhadas representam Intervalo de Confiança de 95%. 

 

2.4  Discussão 

 

Embora o efeito interativo entre a redução do pH e o sombreamento do ambiente não 

tenha sido demonstrado para todas as variáveis estudadas, os resultados ressaltam como a 

combinação destas mudanças ambientais pode comprometer alguns aspectos da ecologia de 

Pagurus criniticornis. A vulnerabilidade dos ermitões foi evidenciada frente à combinação de 

estressores, ocorrendo elevada mortalidade, redução do crescimento e alterações em padrões 

comportamentais essenciais para a sobrevivência destes organismos. Apesar de os estressores 

não terem influenciado a calcificação dos organismos, os resultados obtidos refletem o 

potencial efeito dos estressores combinados sobre a população.  
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A redução do pH da água do mar aumenta a mortalidade em diversos organismos 

marinhos (Metzger et al., 2007; Donohue et al., 2012; Amaral et al., 2011), principalmente ao 

considerar larvas e juvenis, que são mais vulneráveis a estressores ambientais (Gosselin & 

Qian, 1997). No presente estudo, a mortalidade de juvenis de Pagurus criniticornis mantidos 

somente em pH reduzido (7,6/12:12h) apresentou aumento somente nas últimas semanas de 

experimento. Esse padrão foi observado em outros experimentos de AO, em que diferentes 

espécies de crustáceos não apresentaram resposta imediata de mortalidade (Kurihara et al., 

2008; Long et al., 2013; Zheng et al., 2015). Embora não tenha ocorrido um efeito do 

sombreamento sobre a mortalidade dos indivíduos, o efeito sinérgico foi demonstrado em 

condição combinada de pH reduzido e sombreamento (7,6/0:24h). A antecipação da 

mortalidade neste caso, intensificada a partir de ~42 dias de exposição, evidencia como a 

adição do sombreamento afetou os ermitões, reduzindo sua tolerância à condição de 

hipercapnia e comprometendo rapidamente a sobrevivência dos organismos.  

Long et al. (2013) sugerem que crustáceos podem apresentar tolerância e 

sobrevivência à hipercapnia durante certo período de exposição devido a sua capacidade de 

regulação do balanço ácido-base. Entretanto, a alta demanda energética da regulação resulta 

na mortalidade tardia. A capacidade de compensação de distúrbios no balanço ácido-base é 

eficiente apenas em curto ou médio prazo, comprometendo a performance e sobrevivência de 

organismos em exposições de longo prazo (Pörtner et al., 2004; Miles et al., 2007). 

Adicionalmente, na condição em que há a adição do sombreamento, é sugerido que a 

intensificação do estresse seja responsável pela antecipação significativa da mortalidade, 

reduzindo esse período de tolerância dos organismos. A compensação destes distúrbios 

fisiológicos, ainda, depende de trade-offs, nos quais a energia é redirecionada de importantes 

processos biológicos como síntese de tecidos (Wood et al., 2008) e proteínas (Langenbuch et 

al., 2006) e desenvolvimento gonadal (Kurihara et al., 2013), com o consequente 

comprometimento do crescimento (Pörtner et al., 2004; Michaelidis et al., 2005) e reprodução 

(Pörtner et al., 2004). Desta forma, a exposição contínua e de longo prazo a níveis reduzidos 

de pH pode ser prejudicial inclusive para organismos tolerantes a variações extremas de pH 

que ocorrem naturalmente no ambiente (e.g., Petrolisthes cinctipes expostos a pH 7,58 por 

~40 dias; Ceballos-Osuna et al., 2013), como em hábitats de entremarés (Morris & Taylor, 

1983; Truchot, 1986; Ceballos-Osuna et al., 2013) e demonstrado aqui para P. criniticornis.  

As respostas fisiológicas de organismos expostos a estas condições de estresse, com o 

potencial efeito deletério sobre o crescimento, podem explicar o crescimento total reduzido de 
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indivíduos de P. criniticornis mantidos no tratamento 7,6/0:24h. Apesar de a interação entre 

os fatores não ter sido significativa, o crescimento destes indivíduos foi significativamente 

menor comparado aos indivíduos do controle (8,1/12:12h), indicando o efeito aditivo dos 

estressores sobre este processo fisiológico. Além disso, os resultados apontaram crescimento 

total similar entre os tratamentos em que os indivíduos foram expostos a somente um 

estressor (7,6/12:12h ou 8,1/0:24h), com tendência de serem menores que o controle. 

Diversos estudos claramente identificaram taxa de crescimento mais lenta em crustáceos sob 

condições de pH reduzido (Kurihara et al., 2008; Findlay et al., 2010a; Long et al., 2013; 

Zheng et al., 2015). Efeitos similares são encontrados em crustáceos expostos à 24h de 

escuridão (Chittleborough, 1975; Gardner & Maguire, 1998; Andrés et al., 2010), uma vez 

que o processo de muda (Aiken, 1969) e o crescimento (Hoang et al., 2003) podem ser 

influenciados pelo fotoperíodo. Entretanto, o efeito do fotoperíodo no crescimento depende da 

espécie e do estágio de desenvolvimento (Yue et al., 2009) e efeitos contrários podem ser 

encontrados em alguns casos. Espécies que apresentam hábitos de forrageamento noturno, por 

exemplo, podem apresentar o crescimento favorecido por longos períodos de escuro (Morales 

& Barba Jr., 2015). Assim, espécies que demonstram alguma sensibilidade ao pH reduzido e 

sombreamento podem apresentar respostas mais intensas à combinação dos estressores, 

resultando em uma maior redução do crescimento. 

No presente estudo, os organismos apresentaram capacidade de manutenção da 

calcificação ao longo do período de experimento, uma vez que a %Ca não diferiu entre 

indivíduos expostos aos tratamentos após 98 dias. É bem conhecido que diversas espécies de 

crustáceos (Wickins, 1984; McDonald et al., 2009; Ries et al., 2009; Small et al., 2010; 

Taylor et al., 2015), bem como alguns moluscos e equinodermos (Wood et al., 2008; Findlay 

et al. 2011), podem manter ou, ainda, aumentar a taxa de calcificação quando expostos ao 

ambiente acidificado de forma a compensar a taxa de dissolução de suas estruturas. Isso 

porque grande parte dos organismos calcificadores produzem CaCO3 a partir de bicarbonato 

(HCO3
-
) e CO2 metabólico, sem depender do estado de saturação do carbonato (CO3

2-
)

 
na 

água do mar (Roleda et al., 2012). Adicionalmente, o exoesqueleto dos crustáceos é composto 

pela calcita, forma menos solúvel de CaCO3, o que torna o processo de calcificação destes 

organismos menos vulnerável à acidificação (Boßelmann et al., 2007). Além disso, a 

capacidade de regulação ácido-base destes organismos permite a recuperação do balanço após 

distúrbios causados pela hipercapnia, a partir do transporte ativo de íons entre a hemolinfa e o 

meio externo (Henry & Wheatley, 1992; Pörtner et al., 2004).  
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Apesar de apresentarem maior tolerância à hipercapnia em relação ao processo de 

calcificação, qualquer aumento na taxa de calcificação envolve uma consequência energética 

para os invertebrados marinhos (Findlay et al., 2011). Portanto, os trade-offs sofridos pelos 

organismos também ocorrem para manter ou aumentar a integridade das estruturas 

calcificadas, comprometendo outros processos fisiológicos (Wood et al., 2008; Small et al., 

2010; Findlay et al., 2011), como o crescimento e, potencialmente, reduzindo a sobrevivência 

a longo prazo, como visto para P. criniticornis.  

Em relação às respostas comportamentais, os estímulos de predador e gastrópode 

influenciaram os indivíduos de P. criniticornis de forma diferente. Ao serem expostos ao odor 

do predador C. danae, somente o fotoperíodo indicou influência no comportamento dos 

ermitões, com indivíduos mantidos em 24h de escuro sendo menos estimulados a 

apresentarem comportamento de fuga ativa. Esse resultado pode representar aumento da 

vulnerabilidade à predação quando há presença de predadores que usam pistas químicas como 

principal estratégia para detectar presas (Zhou & Rebach, 1999). Ermitões reconhecem 

predadores visualmente e se deslocam para direções contrárias quando o odor é associado a 

estímulos visuais, sejam áreas escuras ou apenas com a apresentação da silhueta do predador 

(Orihuela et al., 1992). O mesmo comportamento já foi demonstrado para outras espécies de 

decápodes, como para a pós-larva megalopa e juvenis de Aratus pisonii (Díaz et al., 1995a) e 

Uca cumulanta (Chiussi & Díaz, 2002). Desta forma, a disponibilidade de luz que deveria 

auxiliar a identificação de potenciais predadores, após a percepção do estímulo químico, pode 

ser essencial para otimizar uma resposta de fuga mais eficiente. Além disso, mesmo baixas 

concentrações do odor de predador podem induzir determinados comportamentos devido ao 

nível motivacional de resposta que a pista química causa (Hazlett, 1997), uma vez que tal 

estímulo representa um risco para a sobrevivência. Em P. criniticornis, uma possível redução 

na percepção do odor devido à redução do pH pode não ter sido suficiente para afetar o 

deslocamento, como ocorreu com o sombreamento.   

Aqui, a redução na locomoção, possivelmente associada à redução na motivação em 

explorar o ambiente em busca de conchas mais adequadas, foi observada somente para os 

indivíduos mantidos na condição de estressores combinados (7,6/0:24h), havendo efeito 

interativo. Esses resultados ressaltam que mudanças ambientais influenciam a tomada de 

decisão e a habilidade de adquirir recursos vitais nessa espécie, como também registrado por 

de la Haye et al. (2011). Embora o deslocamento dos indivíduos de P. criniticornis expostos 

ao pH reduzido (7,6/12:12h) não tenha sido afetado em resposta ao estímulo de gastrópodes 
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mortos quando comparado ao controle (8,1/12:12h), níveis mais extremos podem reduzir a 

locomoção de ermitões (e.g, Pagurus bernhardus mantidos em pH 6,8; de la Haye et al., 

2012), além de deixá-los menos motivados a selecionar novas conchas e aumentar o tempo 

necessário para a troca (de la Haye et al., 2011). Indivíduos mantidos somente em condição de 

sombreamento (8,1/0:24h) também apresentaram tendência de menor deslocamento em 

relação ao controle (8,1/12:12h), embora não tenham demonstrado diferença. Desta forma, é 

sugerido que ermitões se tornem vulneráveis frente a mudanças no ambiente natural devido 

aos efeitos nas respostas comportamentais em relação a diferentes estímulos. Além disso, tais 

resultados demonstram como os efeitos dos estressores podem ser subestimados se avaliados 

individualmente, não evidenciando os riscos aos quais os organismos estão submetidos em 

situações de mudanças ambientais combinadas. Assim, as alterações observadas nas respostas 

ao odor de gastrópode demonstram o aumento da vulnerabilidade dos organismos frente a 

predadores, uma vez que a falta de motivação em explorar conchas mais adequadas para sua 

proteção pode intensificar o risco de predação.  

Diferente do esperado, indivíduos mantidos na condição controle e no tratamento 

7,6/12:12h não exibiram consistência comportamental quando expostos aos diferentes odores. 

Assim, nestas condições ambientais, é sugerido que organismos possam apresentar tomadas 

de decisão variadas ao discernirem sinais de risco de predação (i.e., odor de predador) e sinais 

de possível disponibilidade de conchas para seleção (i.e., odor de gastrópode morto). A 

flexibilidade nas tomadas de decisão pode representar uma estratégia do organismo, em que o 

comportamento imprevisível pode beneficiar sua performance na presença de competidores, 

presas ou predadores (Maye et al., 2007; Brembs, 2011).  

Entretanto, ao serem expostos somente ao sombreamento (8,1/0:24h), indivíduos 

demonstraram evidência de síndrome comportamental, com correlação entre as respostas 

comportamentais aos dois odores, embora moderada (r=0,55). Isso pode indicar que os 

padrões comportamentais na população podem variar dependendo do estressor antrópico ao 

qual os organismos são submetidos. Adicionalmente, quando ocorre a combinação de 

estressores (7,6/0:24h), indivíduos demonstraram forte consistência nas respostas aos odores, 

indicando a existência de síndromes comportamentais. Isso pode sugerir que indivíduos em 

ambientes onde o estresse é intensificado podem perder a capacidade de exercer 

comportamentos imprevisíveis e não discernir entre estímulos de risco e estímulos de recurso 

disponível, exacerbando a característica individual (e.g., personalidade agressiva ou arisca). 

Estudos sobre síndromes comportamentais usualmente avaliam a repetibilidade da resposta 

comportamental de cada indivíduo em relação a determinada situação (como em Briffa et al., 
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2008). Embora o presente estudo não tenha avaliado a repetibilidade das respostas, estes 

resultados ressaltam a necessidade de considerar síndromes comportamentais, bem como seu 

papel na performance individual, no contexto de mudanças ambientais induzidas por 

atividades antrópicas, como já foi destacado por Sih et al. (2004). 

Este foi o primeiro estudo a avaliar como a combinação de redução do pH e 

sombreamento podem afetar uma espécie de crustáceo, aumentando sua vulnerabilidade frente 

a estressores ambientais induzidos por atividades humanas. Os resultados do presente estudo 

indicam que, apesar da manutenção da calcificação, os organismos demonstraram redução no 

crescimento total, além de aumento e antecipação da mortalidade ao serem expostos à 

combinação dos estressores (7,6/0:24h). Isso ressalta a importância de experimentos de maior 

duração no contexto de estressores múltiplos para a avaliação de efeitos em processos 

biológicos que podem desencadear efeitos negativos a nível populacional. Os impactos na 

população podem, ainda, ser intensificados por alterações comportamentais induzidas pela 

interação de estressores. O efeito na tomada de decisão pode interferir na seleção de conchas 

novas, que garantem o crescimento do organismo (Fotheringham, 1976), fecundidade 

(Elwood et al., 1995) e sua proteção contra predadores (Reese, 1969). Ainda, é sugerido que 

futuros estudos focados em avaliar respostas comportamentais de organismos sujeitos a 

mudanças ambientais decorrentes de atividades humanas considerem avaliação de síndromes 

comportamentais e possíveis alterações em padrões de comportamento, incluindo a 

repetibilidade de respostas frente a mesma situação para buscar evidências de consistência 

comportamental. 

Desta forma, o presente estudo mostra que, não somente organismos calcificadores 

fotossintetizantes podem ser afetados pela combinação de futuros cenários de acidificação e 

disponibilidade de luz (Suggett et al., 2013; Vogel et al., 2015), mas também populações de 

crustáceos que habitam zonas costeiras ameaçadas pela construção de infraestruturas. É 

possível que algumas espécies sejam capazes de se aclimatar ou tolerar condições futuras de 

acidificação (Kim et al., 2016). Entretanto, no contexto de estressores múltiplos, qualquer 

adaptação pode ser dificultada pela possível intensificação de estresse fisiológico (Rosa & 

Seibel, 2008), potencialmente gerando consequências nas relações ecológicas interespecíficas 

(Keppel et al., 2015) e na estrutura da comunidade (Menge & Sutherland, 1987). Por este 

motivo, a inclusão dos cenários de mudanças ambientais globais em estudos de impacto 

ambiental é necessária para que uma perspectiva mais realista seja abordada na gestão 

ambiental (Tompkins & Adger, 2004; Heller & Zavaleta, 2009; Mani-Peres et al., 2016) e 
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para que políticas efetivas de mitigação de impactos antrópicos locais por exemplo, em zonas 

costeiras, possam ser aplicadas visando reduzir os possíveis efeitos interativos com as 

mudanças ambientais globais. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A acidificação oceânica foi reconhecida como uma grave mudança ambiental global 

decorrente das emissões de CO2 na atmosfera somente em meados dos anos 2000. Por ser 

uma área da ciência recente, poucos estudos exploram seus impactos combinados a outros 

estressores antrópicos, principalmente considerando os diversos estressores a que regiões 

costeiras estão sujeitas.  

Estudos neste contexto devem definir os estressores de acordo com a realidade de cada 

área de estudo considerando, por exemplo, tipos de comunidades biológicas e ecossistemas 

que caracterizam o ambiente natural, importância socioeconômica e tipos de estressores que 

atuam na região, além de permitir reflexões para outras regiões do planeta inseridas em 

realidades semelhantes. O presente estudo traz novas informações sobre como a redução do 

pH da água do mar pode interagir com estressores antrópicos tipicamente costeiros, aqui 

representados pelo sombreamento do ambiente, possível de ocorrer em qualquer região 

costeira do planeta.  

Devido à grande lacuna no conhecimento nesta temática, é essencial que futuros estudos 

busquem compreender como organismos marinhos podem ser afetados nesse contexto e, 

principalmente, se espécies apresentam tolerância e potencial adaptativo frente às mudanças 

ambientais de longa exposição. Por este motivo, estudos transgeracionais, por exemplo, se 

tornam importantes para discutir sobre a vulnerabilidade e resiliência dos ecossistemas em 

cenários de estressores múltiplos associados a mudanças climáticas.  

 É essencial, ainda, que esta problemática seja incorporada em estudos de avaliação de 

impacto ambiental nas regiões costeiras, que raramente consideram ou mencionam possíveis 

efeitos de mudanças climáticas durante sua elaboração (como demonstrado em Carmo, 2016). 

Desta forma, estudos focados nas respostas dos organismos e alterações em nível de 

ecossistema podem auxiliar avaliações de impacto ambiental e a elaboração de estratégias de 

manejo e conservação, visando amenizar os impactos das mudanças ambientais induzidas pela 

atividade humana nestas áreas.  
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