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Al t iAlometria

A relação entre características 
morfométricas dos indivíduos 
(comprimento da quela) e o tamanho do 
corpo são relações alométricas.p ç

Alometria estáticaAlometria estática
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Pergunta: Os machos maiores investem mais no 
tamanho da quela do que os machos menores?tamanho da quela do que os machos menores?

Hi ót O fi i t l ét i tHipótese: O coeficiente alométrico entre os 
tamanhos da carapaça e da quela será maior em 
machos grandes do que em machos pequenosmachos grandes do que em machos pequenos.

P i ã M h d i i tPrevisão: Machos de maior comprimento 
investirão proporcionalmente mais recursos no 
comprimento da quelacomprimento da quela.



Á d t dÁrea de estudo

M d T ilhMangue da Trilha 
do Balça, praia do 
guaraú, em 
Peruíbe.



C l t d j (U )Coleta de caranguejos (Uca sp.) 



Coletamos 60 machos e 65Coletamos 60 machos e 65 
fêmeas

Fêmea

Macho



M did d i tMedidas de comprimento

Comprimento da quela Largura da carapaça



A áli d d dAnálise dos dados

Transformação dos comprimentos da 
quela e da carapaça em ln. q p ç

Análise de regressão linear entre as duasAnálise de regressão linear entre as duas 
variáveis para obtenção do coeficiente 
alométricoalométrico



C fi i t l ét iCoeficiente alométrico
Coef > 1 HiperalometriaCoef  1 Hiperalometria

Coef = 1 IsometriaCoef  1 Isometria
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R lt dResultados

Machos

Fêmeas



ResultadosResultados

y = 0 91 + 1 65xym = -0,91 + 1,65x
Hiperalometria Machos

y = 0 53 + 0 76x

Hipoalometria

Fêmeasyf = -0,53 + 0,76x Fêmeas



ResultadosResultados

95%95%



Di ãDiscussão

Machos investiram mais recursos para a 
formação da quela que as fêmasç q q
Machos apresentam uma hiperalometria, 
machos maiores alocam recursos emmachos maiores alocam recursos em 
maior proporção para a quela do que 
machos menoresmachos menores
O investimento na quela pode representar 
até 48% da massa de um indivíduo adultoaté 48% da massa de um indivíduo adulto 
(Altevogth 1955).  



Di ãDiscussão

A importância no investimento da quela 
esta relacionada a atração das fêmeas, ç ,
defesa de território e combates e 
exibições sem contato físico entre ç
machos.
Quela pode ser um sinal honesto daQuela pode ser um sinal honesto da 
qualidade genética do macho.


