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APRESENTAÇÃO

o presente tra~alho é o relatório final
do sub-pr~jeto atividade "Levantamento Bibliográfi
co e Seleção dos Principais Recursos Vivos Explotá
veis Antárticos e Subantárticos" , sub-projeto este
realizado -através de convênio SUDEPE!CIRM.

São enfocados os diversos parâmetros bio-
ecológicos do meio ambiente antártico e das princi
pais especles de crustáceos, moluscos, peixes; se~
do a ênfase maior dadi ãs esp~cies passIveis de ex
plotação. Neste sentido foram abordados os aspec
tos de sistemática, biomassa, biologia, ecologia,
distribuição e atual nIvel de explotação dos esto
ques.

As infor~ações apresentadas foram obtidas
apartir de uma revisão bibliográfica realizadaapás
pesquisa em bases de dados nacionais e estrangei
ras (através do IBICT) e principalmente atrav~s de
contactos pessoais com os pesquisadores envolvidos
com o PROANTAR, tendo sido o material cientIfico
mais importante obtido após o 19 Simpósio do pro
grama Antártico realizado em são Paulo, 1984.

Cabe ressaltar que a dificuldade de recupe
raçao de documentos cientIficos em bases de dados-
estrangeiras provocou entraves, o que em parte com
prometeu o pleno atingimento dos objetivos iniciais
propostos.
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I - E C O S S 1ST E M A M A R I N liO A N T ~ R T I C O

- .

Knox (1970) elaborou um excelente relato sobre o ecos
sistema marinho antártico, que é tomado como base para este traba
lho. O objetivo deste capítulo será o de sumarizar os ambientes
mais marcantes deste ecossistema, discutindo principalmente os f~
tores: características do meio, produtividade e principais interre
lações alimentares.

1. Introdução

-,

2. Característica~ do Meio Ambiente Harinho Antártico

Para o propósito desta discussão, a convergência Antár
tica pode ser considerada como sendo a fronteira da região Antár
tica. Vários pesquisadores consideram que a convergência pntártica
não deve ser utilizada para designar a fronteira norte do Oceano

..Antártico, "Sout.hern ocean "; uma vez que parte da corrente do ven
to oeste IIWest Wind Drift" precisaria ser excluída ..Deste modo, se
Âeveria situar o limite norte na convergência subtropical,adBreis,
~ssas convergências são principalmente características superf~
~iais, sendo as partes mais fundas do oceano, na verdade, contí

- A forma quase circular deste continente, a continua cir
culação de água e a direção predominante dos ventos oeste, concoE
rendo para o desenvolvimento dos sistemas de corrente leste de
gra.nde parte do continente Antártico, formam a grande corrente do
ve~to oeste "West ~'lindDrift" (Fig. I). Observações detalhadas de
temperatura, salinidade e da distribuição do oxigênio e outrosel~
mentos, tem demonstrado que as águas da "West Wind Drift" rrovem-se
para o oriente por toda a·massa do oceano, embora a estrutura da
corrente seja complexa e as linhas de corrente estejam grand~te
influenciadas pela topografia do fundo do mar. (33).

nuas com a circulação profunda das bacias dos oceanos ao norte.
(33) •

Perto do continente Antártico, há uma estreita zona na
~ual ventos lestes prevalecem e na qual a direção da corrente ma
rinha é oeste. Quando a "h'est vlind Drift" encontra a costa leste
da Península k~tártica esta é desviada para o norte pelo Arco de
Scotia para fluir rumo ao leste através do Atlãntico como a corren
te de Weddell. A fronteira entre os sistemas de correntes leste e

.,
I,,

T I
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oeste marcam a posiçao da divergência Antártica, a qual é caract~
rizada pela ressurgência da água subsupcr~icia~. A posição dessa
divcrg~ncia'e a ocorr~ncia e força da mudança do divergên~ia são
variáveis grandemente dependentes das condições metero16gicas rei
nantes. (33).

~ Orlode93lo (""Jj'ço)
~ Corrente de \lento ~,te

---+ ~re:lte de \/er,to ""-'e
~ Corrento do Mor ta \'Ic(ldcll

CONTINENTE ANTÁRTICA•

:!'o AUSTRÁLIA

Fig. 1: Antártica: mostrando a posição da Convergência e Divergên
cia Antárticas e das correntes superficiais. (knox,1970).

No inverno, a agua superficial perto do continente,"A~
tártic Upper Water", é gelada e de salinidade reduzida corno resul
tado da formação de gelo. Â medida que o verao passa, essa agua
é recoberta por urna água mais quente e de menor salinidade,devido
ao derretimento do gelo e neve. Segundo Kort (1962), há distintas
massas de água ao sul da Convergência Antártica; enquanto que va
rios pesquisadores' observaram que as características físico-quími
cas das águas costeiras são diferentes em muitos aspectos impor
tantes. A camada superficial de baixa salinidade, varia consider~
velmente em espessura com o grau de estratificação vertical, mos
trando uma diferença sazonal e geográfica bem definida. (33).
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Fig. 2: Diagrama esquemático das Correntes Meridional e Zonal no
Oceano Antártico (o diagrama representa as condições
verão). (Knox, 1970).

do

r

Em certas areas, especialmente no Mar, de Weddell, algu
~as circunstâncias levam à formação de uma água muito fria e de
~ta densidade que mergulha ao longo da margem continental para
.forma'ra água antártica de fundo, "Antartic Bot.tom Water" com tem
Feraturas inferiores a O,SoC, a qual então se espalha para o norte
e leste ocupando níveis abaixo dos 4.000 metros (fig. 2). Acima de~
ta 'há a camada até ,2.000 m de águas mais quentes que se, IDOVlirentam
para o sul, a corrente profunda e quente "Warm Deep Current" ou
agua profunda "Deep \vater" que é formada no Atlântico Norte ou
talvez nos oceanos índico e Pacífico. Esta água profunda ressurge
para tomar o lugar das águas superficiais divergentes, trazendo
assim uma quantidade contínua de sais nutrientes para as aguas su
perficiais ao redor do continente. Quando a "Antartic Upper Water"
se move para o norte, encontra, na convergência Antártica, a ág1la
subantártica de superfície, "Subantartic Surface vlater" menos den
sa, passando deste modo para baixo da superfície e se misturando
com as aguas imediatamente próximas (acima e abaixo) I adquirindo
propriedades que permitem a agua antártica intermediária, IIAntar

I
I

:1
I
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tic Intermediate Waterll ser reconhecida atrav~s de uma vasta ex
tensão dos outros oceanos. (Brodie, 1965). (33)..

2.1. Temperaturas da superfície
A convergência Antártica que marca a fronteira do 0axmo

Antártico e uma das zonas fronteiriças fundamentais dos oceanos
do planeta.·Dentro da convergência, a escala t.errnomêt rí.ca no verão
é de 4 a 80 C e no inverno de 1 a 30 C. As águas superficiais ime
diatamente ao sul da convergência tem uma temperatura média de
cerca de 1 a 20 C no inverno e 3 a 50 C no verao, enquanto que,
as temperaturas mais ao sul, perto do continente, variam apenas
de cerca de 1 00 C a 1,90 C. As diferenças de temperatura entre a, .

I
L o desenvolvimento do gelo superficial tem um grande

superfície gelada, as camadas de fundo e as camadas intenrediárias
mais quentes é menor que 50 C, deste modo, a escala anual total
para toda a área não excede 4 a SOC, sendo que na sua maioria e
consideravelmente menor. (3~).

2.2. Gelo

1·
I

I
v ,

efeito no ecossistema Antártico. A marcação de estação para esta
ção é tão melhor quanto for a variação anual na área total das
águas Antárticas submetidas ao congelamento. Tem sido calculado.
que os limites estão provavelmente situados entre um máximo decer
ca de 26 x 106 km2 para o fim do inverno e 2,6-3,2 x 106 km2 no
alto verão. Entre esses limites situa-se a zona do "pack-ice",den
tro da qual a distribuição do gelo marinho é grandemente variável,
e a proporçao das águas abertas igualmente irregular. Esta zona,
geralmente tem uma fronteira norte bem definida e sua margem se
situa aproximadamente na mesma posição de julho a outubro, já no
limite sul os derretimentos e quebras se estendem até fevereiro
ou março, mesmo após terminado o verão. Ao redor das proximidades
do continente, grandes áreas de "Fast iceI!não quebrados podem
resistir por vários anos. A densidade do gelo é afetada pela loc~
lização geográfica, tão bem quanto pelas flutuações climáticas de
ano para ano, e tem-se est~mado que a escala de desenvolvimento
anual está normalmente entre 1 a 4 met ros em regiões costeiras.(33) •

A formaç50 do gelo afeta muitos dos processos fisicos
que determinam produtividade primária. Quando o gelo se forma, e~
te extrai água pura da superflcie do mar, levando a água a se tOE
nar mais salina e quando derrete, dilui as águas superficiais. ·Há
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tamb~m, devido a presença do gelo, uma reduçâo da turbul~ncia, de
vido a ação do vento, o que também deve restringir as trocas gas~
sas com a atmosfera. Acima de tudo, o gelo reduz a penetração de
1uz no mar. (33) •

L
Com base na distribuição de gelo, 3 zonas conc~ntricas

de diferentes amplitudes podem ser reconhecidas: (33).

a) Os mares abertos ("ice free")
b) As zonas de "pack-ice" e
.c) As zonas de "fast-ice"

2.3. Radiação solar

No Continente Antártico, a alternância entre escuridão
total durante metade do ano e iluminação contínua na outra metader

impõe um regime sazonal de luz em contraste aos ciclos diurnosdas
baixas latitudes. (33).

t •
':0.

De acordo com Kopanev (1962) r a duração da luz do sol • I

.na Antártica é maior que em latitudes ártic.as correspondentes, e
±sto combinado com a grande transpar~ncia da atmosfera promove um
~rande influxo de radiação solar. (33).

Em estações ocupadas durante o cruzeiro Eltanin, foi
~ncontrada uma alta correlação entre a intensidade dà radiação so
~ar incidente e taxas de fotossíntese nas zonas eufóticas. Foi en
~ontrada que eram baixas nas águas superficiais e que essas taxas
~umentavam com o aumento da profundidade. Por outro lado, quando
a luz incidente era baixa, as taxas de fotossintese se mantinham
quase que constantes nas zonas superficiais da zona eufótica ou
eram máximas nas ág~as superficiais. Estes resultados são causados
muito provavelmente por foto-inibição, onde a alta intensidade de
luz causa um decr~scimo nas taxas de fotossíntese. (16).

A penetração de luz nas águas ~ determinada não apenas
pela sua intensidade, ângulo de incid~ncia, reflexão da superfi
cie (acima de 50% de acordo com dados fornecidos por El Sayed,
1966) e absorção de partículas suspensas, mas também pela prese~
ça de "Fast ice" e "pack ice". Medições de penetração de luz den
tro das zonas de "fast ice" e "sea ice" tem sido feitas por Bunt
(1960) em Mawson, por Littlepage (1965) em McMurdo Sound, por Me
guro (1962) e Berckholder e MandellL (1965)~ na área da Península
Antártica, por El Sayed e Mandelli (1965) no mar de Weddell e por
El Sayed (1966) no mar de Bellingshausen. (33).
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Medições no mar de Bellingshauscn em fevereiro de 1965,
mostraram que 21% da luz incidente penetrava atrav~s de uma cama
da de gelo de 1 metro ae espessura. Não h5 dúvida que grandes gra
dientes em intensidade de luz existem por debaixo do gelo. Adena í.s ,

cristais .de gelo são capazes de polarizar luz e e certo que "haja
uma absorção diferencial de luz de diferentes comprimentos de on
da," embora nao se saiba muito a respeito disso. (33).

I
I

L

rL.

2.4. Nutrientes

Qbseryações com relação ~ distribuição de nitratos,fo!
fatos e silicatos mostram que seus níveis raramente caem abaixo
do máximo encontrado nas regiões temperadas e é improvável que
sejam fatores limitantes para o crescimento e desenvolvimento de
fitoplâncton. O mecanismo que assegura este abundante suprimento
de nutrientes, consiste nos movimentos de agua descritos acima.

r
I

L

As informações C9m relação aos sais nutrientes nas
aguas antárticas mostram que estes sais se apresentam em excesso
para as necessidades do fitoplâncton. Isto é devido principalme~
te, ao mecanismo de ressurgªncia, o qual ~ornece um grande supri
mento destes sais. Nos picos de crescimento do fitoplâncton, as
concentrações de nutrientes tornam-se bem acima dos valores limi
tes necessários. 1?or exemplo, durante o intenso "Bloom" de fito -

r·
i, -

plâncton da plataforma de "Ronne Ice ", sudoeste do mar de Weddell,
os sais nutrientes exibem altas concentrações: Fosfatos (2,02 mg
at~/l), nitratos (24,9 mg at./l) e silicatos (68 mg at./l) , (El
Sayed 1971). ~ improvável que estes sais nutrientes se encontrem
em concentrações baixas, o suficiente para servirem de fator limi
tante ao cresciment? do fitoplâncton.

"Alguns progressos tem sido feitos em anos recentes com
relação aos requerimentos vitamínicos do Fitoplâhcton Antártico.
Carlucci e Cuhel encontraram que é possível que concentrações de
vitamina B12 possam ter importante efeito na composição do Fito
plâncton Antártico. Contudo, não há nenhuma evidência de que esta
vitamina afete a produtividade primária. Os mesmos autores também
encontraram que a tiamina é-necessária em detectáveis
coes nas águas Antárticas, embora tenham encontrado que a biotina
está presente em altas concentrações". Já que apenas poucas esp~
cies de fitoplâncton requerem estas vitaminas, as suas concentra
nao sao provavelmente de grande importância ecológica. (lQ).
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Holdgate (1967) resumiu estes f~tores gerais nas se

guintcs palavr~s:
"O ambiente'marinho Antártico é assim um profundo sis

ternaoceânico, com uma circulação fortemente definida. A ressur
gência traz nutrientes até as águas superficiais em quantidadeco~
siderável. O regime de luz e estacional com abundante luz para fo
tossíntese no verao, mas com muita pouca iluminação na água. As
temperaturas são consideravelmente baixas por toda a zona. Assim,
como nos oceanos muito produ~ivos, há considerável turbulência no
verão, mas estabilidade no inverno,.dentro de uma cobertura de
proteção de gelo~ Adaptações fisiológicas às baixas temperaturas
ou tolerância a elas e as condições do habitat, favorecem a vida
no verao, mas rioinverno, devido as baixas densidades de luz, es
ta tolerância torna-se então marcantemente menor, especialmente
ao sul da converqênc ia". (33).

3. produtividade primária

,-

Atualmente, já há uma escala razoavelmente grande de
medidas da biomassa de fitoplâncton e produtividade primária ao
redor do continente Antártico, desde o "fast i<?e"até a Convergên
eia Antártica. Em qualquer discussão sobre produção de fitoplâncton
nas ág~as Antárticas é essencial distinguir entre a contribuiçâo
dada pelas algas na coluna de água e aquela dada pelas algas epô~
ticas. Bunt foi o primeiro a reconhecer a importância da flora de
microalgas do gelo, desenvolvendo trabalhos em McMurdo Sound. Es
ta flora tem sido tamb~m investigada por pesquisadores russos em
Mirny (Haswell Islands) e em Molodiozhnaya (Enderby Land). (33).

Bunt distingue dois habitats microflorais no gelo mari
nho i as comunidades "snow" descritas por Meguro (1962)e Burckholder
e Mandelli (1965) na Península Antártica e as comunidades "ice",
as quais foram primeiramente descritas por Mawson. (33).

Estas comunidades "ice" formam uma grande faixa, esten
tendendo-se através da camada inferior de gelo "fluffys" até uma
espessura de 50 a 100cm. Os grupos representados incluem diatomá
eeas, Chrysophyceas, dinoflagelados e flagelados verdes, dos qlliris
as forma~ dominantes sâo geralmente ubíquas. (33).

As algas epõnticas que incluem representantes dos pri~
eipais grupos taxonômicos são capazes de fotossintetizar em condi
ções de iluminação muito baixa (0,05% da luz incidente na superfi
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cie). Se tem destacado também a possível importância dessas algas
,como fator limitante da luz que chega as algas planct6nicas si
tuadas por d~baixo do gelo. Sua importância como fonte de alimen
to para os consumidores primários pode ser muito grandes nos me
ses de inverno, embora se tenha poucos dados sobre ° assunto.(33).

Baseando-se em distintasdeterminações de fixação de car
bono, Currie(l964; El Sayed e Nandelli, 1965; Ryther, 1963)Gulland
(1970) chega a uma cifra total para a Antártica de 0,4 a 2 x 109

tm/ano. Este dado difere sensivelmente da estimativa de El Sayed
que foi de 3,03 X 10 tm/ano. Tomando uma relação de 1:10 para con
vertera massa de carbono fixado a peso vivo, se chega a uma pr~
dução, segundo ,Gulland de 4 a 20 x 109 tm/ano (expressa em biomas
sal, sendo que, segundo El Sayed esta relação é de 1:4, o que da
ria uma produção de 12 x 109 tm/ano. (16).

3.1. Biomassa
, I

r
\ -

As tabelas 1 e 2 sao baseadas em dados disponíveis de
biomassa de fitoplâncton (em termos de clorofila) e produção pr~
mãria (em termos de demanda de C14) nos oceanos Antárticos. (33).
Como El Sayed relatou, exceto para áreas relativamente melhor es
tudadas, como a passagem de Drake, as águas a oeste da Península
Antártica e McMurdo Sound, esses dados de produtividade sao resul
tados de observações esporádicas. (16).

"
I
'-

A tabela 3, dos apontamentos de Holdgate (1967), resu
me os dados fornecidos por Hart (1942) em seu exame da biomassa
de fitoplâncton na Convergência Antártica. Os resultados dados
nessa tabela, juntamente com os mais recentes dados das tabelas 2
e 3, indicam que as-águas Antárticas são comparativamente ricas
em fitoplâncton, especialmente as águas ao redor da Georgia do
Sul. (33).

3.2. Produção Primária

Ryther (1963) estimou a produção média anual como sen
do da ordem de 100g C/m2 para o oceano Antártico corno um
Currie (1964) apr~sentou o valor de 43g C/m2 para produção,
ria anual e mais recentemente Bunt (1968), encontrou que a
çao anual por toda a região pode exceder 70g C/m2 I da qual a
tribuição direta dentro da camada de gelo deve ser menor que
(33) •

todo.
prim~
prod~

con
2%.
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Talvez as características mais notáveis dos dados apr~
sentados nas tabelas 2 e ~ são as variabilidades extremas tanto
sazonais quanto geográfícas da produtividade das areas investig~
das, ou seja, os estreitos de Bransfield e Gerlachc são excessiva
mente produtivos, quando comparados com a Passagem de Drake e o
mar de Weddell. Klyashtorin (1964) com base nos dados colhidos em
torno do Continente Antártico, forneceu uma produção média de
9mg C/ml por di~. Por outro lado, Sayo e Kawashima (1964) em in
vestigação entre 400 Oeste e 1000 Leste e Ichimura e Fukushima
(1963) na seção do oceano Indico, deram valores muito baixos para

14ambos, clorofila· a e demanda de C . Altos valores por outro la
do, tem sido apresentados por Burckholder e Sieburth (1961), Man
delli e Buckholder (1966) e El Sayed (1966) para as aguas oeste
da Península Antártica, Bunt (1963-1964) apresentou valores altos
para McMurdo Sound. (33).

que diatomáceas, as quais tem sido conspicuamente raras na
nos meses de inverno, tiveram alcançado capacidade máxima
"bloom" em novembro. Volkovinskiy e Fedosov (1965) relataram
fotossíntese intensiva ocorre na orla de derretimento do gelo

agua
de

Há aparentemente grandes variações entre águas costei
ras e nao costeiras numa mesma região. Klyashtorin (1964) regi~
trou valores médios de 120mg C/m3 e 61mg/m3 em regiões próximas a

-costa, em Mirny Station e Ilhas Peter I. (33).
Como Foxton (1964) relatou, a produção e concentrada

em aproximadamente seis meses do ano, com dois períodos de acres
cimo, através de mergulhos feitas por investigadores dos Estados
Unidos abaixo do gelo em McHurdo Sound (Anonymous, 1968) indicaram

que
e

qu~ a fotossíntese máxima nas águas Antárticas ocorre nas camadas
sUp'erficiais, enquanto que nas águas do Hemisfério Norte ela ocor
re a 25m de profundidade. Foxton (1964) considera que os fatores
físicos do meio ambiente são os mais importantes na determinação
da escala e curso dos eventos no ciclo de produção Antártica, en
quanto que El Sayed e Mandelli (1965) e El Sayed (1968) tem cons!
derado a possível importância de fatores como: níveis de nutrien
tes, temperatura, luz e estabilidade nas aguas superficiais para
explicar as variaçoes que ocorrem. (33).

Bunt (1968) mencionou outro fator que possivelmente s~
ria de significância bem maior do que os citados acima, um fator
único para regiões polares, chamado "camadas de gelo na superfi
cie". A camada de gelo com suas algas ep6nticas, limita ·s~veramen
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te a luz disponível para fotossíntese na colunu de ngua, logo os
dados de quebra de gelo e derretimento e tambêm o período de tem
po para o qual os mares'estão livres de gelo, sao de importância
crítica no controle da taxa de crescimento da biomassa e portanto
da produ~ão anual total. Em adição, a quebra da camada de gelo
provavelmente libera um l1inóculol1de algas na coluna de água( sem
o qual um período muito longo teria que ser requerido para cons
truir uma b í.omassa máxima. (33).

Dados adicionais mais recentes fornecidos por Gulland
(1970), El Sayed (1971) e Marschoff e Tomo (1976) indicam uma prQ
dução primária de 4 a 20 x 109 tm/ano, de 12 x 109 tm/ano,respecti
vamente. (51).

4.1. Biomassa de Zooplâncton

4. Zooplâncton

Foxton (1956) r~sumiu as informações de biomassa de
zooplâncton nas várias zonas latitudinais do Hemisfério Sul (Tabe
Ia 4). Nela podemos ver que as águas Antárticas tem uma b í.oma ssa
significantemente maior que as regiões tropicais e temperadas. V~
ronina (1966)(forneceu detalhes das estimativas de biomassa fei
tas no primeiro e segundo cruzeiros de Expedição Antártica Soviéti
ca. Em um perfil ao longo de 200 E, de 690 46'S, tomado de 21 de
fevereiro até 11 de março de 1957, encontrou-se que os copépodos
constituem a maior parte da biomassa nas águas Antárticas. Abaixo
de 100 a 200m a quantidade média de zooplâncton foi de 10 a 15
mg/m3 ao longo da maior parte do contorno, com exceção das esta
ções feitas na Convergência (300 mg/m3

) e Divergência Antártica
(8o"mg/m3). Nas profundidades menores havia um número máximo clara
mente definido com urnabiomassa de mais de 100 mg/m3

• Os resulta
dos médios de todos os contornos dão estimativas de ordem similar
àqueles encontrados por Foxton. Foi encontrado que áreas com alta
biomassa formavam zonas cercando o continente, sendo o seu número
e posição registrados. Os maiores componentes do zooplâncton eram
os copépodos Antárticos das espécies Rhincalanus gigas, Calanus
propinquus e Calanoiddes acutus, cont.rí.bu í.ndo com 72(8% da biomas
sa total. Foi encontrado que.a composiçao etária da população des
sas 3 predominantes espécies em qualquer período, difere, já que
elas passam através dos seus diferentes estágios do ciclo biológi
co em epocas distintas. Devido a suportarem diferentes estágios
de rnrgrações verticais e sazonais, estas espécies desempenham pm

""'
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importante papel na determinação da biomassa a diferentes níveis
e a diferentes ~pocas d9 ano. (33).

mo foi assinaladQ, há uma informação quantitativa muito pequena

r
I

As estimativas acima da biomassat contudo, nao conside
ram o grande zooplãncton, especialmente Euphausia superba adultos
(Krill), já que estes não são capturados nos modelos di redes usa
dos. De acordo com cãlculos de previsão feitos por Klumov(1963),
o ~stoque total de euphausídeos antárticos ~ de 5 bilhões de tone
ladas. Holdgate dá o numero de 55 mg/m3 para o zooplãncton mari
nho que não seja Euphausia, incluindo 5 mg/m3 de carnívoros. Co

.acerca da proporção das espécies carnívoras, embora algumas sejam
conhecidas como abundantes (Littlepage, 1964) e o dado de 5 mg e
provável ser uma subestimativa. (33).

4.2~ Relações entre Fitoplãncton e Zooplãncton

r

A existência de uma correlação inversa entre densidade
de fitoplâncton e número de zooplâncton herbívoro nas águas Antá~
ticas foi demonstrado por Hardy e Gunther (l935). A tabela 5 de
Hardy (1967) ilustra a relação entre densidades de Fitoplãncton

f·

e aquelas das três esp~cies de euphausídeos, um amphipoda e um tu
nitado. De maneira geral pode ser observado que há tcnd6ncia a ha
ver um número pequeno de animais nas áreas onde o fitoplãncton e
mais esparso (talvez devido a baixa taxá de alimento), por outro
Lado foi também identificado pequenos números em areas com os va
lores"mais altos de fitoplãncton. Hart (1942) considerou que a de
manda de alimento pelo zooplãncton era o fator principal de con
trole do fitoplâncton antártico, enquanto Hardy e Gunther (1935)
levantaram anteriormente a hipótese da exclusão animal para expli
car a relação de distribuição inversa entre o fitoplancton e o
zooplâncton. (33).

Uma sugestão feita por Steeman-Nielsen ~ que'a agua
emergente pobre em zooplâncton, mas rica em nutrientes, empurra
para os lados a agua superficial com seu conteúdo de plâncton.N~~
ta água ressurgente, rapidamente desenvolve-se abundante -f-í,to
plãncton na ausência de animais consumidores do mesmo. Desta ma
neira, uma rica porção de fitoplâncton ir5 ser consumida nas or
Ias superficiais das regiões imediatamente ressurgentes. Hardy
(1967) acredita que essa e a explicação para a grande quantidade
de fitoplâncton encontrada na Georgia do Sul. Aqui, baixos valo
res de fosfato estavam associados com tais quantidades. (33).
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TABELA 3. Biomassa média e mínima calculada em mares lmtárticos
Holdgate, 1967)

(De

I

i
1_ MíNIMO CALCULADO (g/m3 ) BIOHASSA HÉDIA (g/m3)

MÁXIMO MíNIMO MÁXIMO MíNIMO

20.1 1.06 0.48 0.025
61.5 15.5 1.10 0.280
28.9 16.7 0.23 0.13
36.2 10.1 0.14 0.04

TABELA 4. Biomassa de zooplâncton no Southern Ocean (Dados expressos
em mg/m3

) (Knox, 1970)

0- SOm
0-1000m

"55.2
25.6

55.8
20.9

33.1
9.8

40.5
9.0

ANTÁRTICO SUBANTÁRTICO TROPICAL SUBTROPICAL

"

TABELA 5. Re1açâo entre fitoplâncton e zoop1âncton em aguas Antárticas
ao norte das Georgias do Sul (Knox, 1970) I

I:

VALORES MÉDIOS EUPHAtEIA E. FRÍGIDA THYSANJESSA PARATHEMIS'IO SALPA

DE FITOPLÂNCTON SUPERBA FUSIFOilliIS
57,500 289 3 17 48 38

290,000 1913 44 57 266 1781
483,000 951 47 94 44 1051

2,064,000 369 76 136 87 675
50,936,500 31 15 138 53 246

" -
315,125,000 41 2 69 45 49

r
r o U 11C

esquisador PDP/SU
CP

I

"
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TABELA 2. Variações em concentra~ões dê elór~fila a em áçuás Antárticas (Knox, 1970)

INVESTIGADOR I LOCALIDADE
l~-~----------

I mg,CLOROFILA a/mJDATA '

Hart Mar de Ross Fev. 1934 ·0.02-3.60*
Hart .Mar de Be11ingshausen Mar. 1934 0.20-0.50*
Hart Mar de Be11ingshausen Mar. 1938 0.01-0.37*
C.S.I.R.O. 134 - 1580E Fev. 1959 0.05-1.45
E1 Sayed e Kawashima 33 - 720E Dez. 1961 0.04-0.36
'E1 Sayed e Mande11i Mar de Wedde11 (0-60m) Jan. 1964 0.14-0.86
Burkho1der e Sieburth Península Antártica Jan. 1959 0.))-26.80
Bunt Mawson (O-25m) Dez. 1955 0.14-3.92
Bunt McMurdo Sound (3m) Dez. 1961 Acima de 55
Bunt McMurdo Sound Dez. 1962 Acima de 2.5

'* Dados convertidos das unidades de Harvey usando a regra de aproximação:
1 unidade Harvey= 0,3mg de clorofila a.

1. -.:1.1', __ .•••__ -..,.., __ .,. _ ••••••••••• _ , __

1

I-'
W

_'!" "_i,...{t
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TABELA 1. Carbono Orgânico e Clorofila a em águas Antárticas (valores médios no verão)

I
CLOROFILA a

I
CARBONO

ÂREA (mg/m3 ,. ORGÂNICO
(g/m3/dia)

Mar de Be11injshausen 0.36 0.24
Passagem'de Drake 0.73 0.036
Passagem de Drake 0.78 0.77
Estreito de Ger1ache 11.6
Estreito de Gerlache - .0.86
Estreito de Gerlache 6.27 1.31
Estreito de Bransfie1d 3.6
Estreito de Bransfei1d 2.4 0.120
Estreito de Bransfei1d - 0.70
Estreito de Bransfeild 0.86 2.76
Ne das Ilhas Orkney 4.3 0.215
Ilhas Deception 14.2 0.710
Baía de Marguerite 2.73 0.46
Mar de Weddell 0.61 0.68
África-Antártica 0.17 0.03
Setor Antártico-Indiano 0.1:;-0.6
Austrália-Antártica 0.28 0.10
Setor Atlãntico-Antártico - 0.145
Mc Murdo Sound 37.5 1.875

Fonte: Knox, 1970

AUTOR

El Sayed (1968)
El Sayed (1964)
El Sayed (.1968)
Burkholder e Sieburth (1961)
Mandelli e Burkholder (1966)
El Sayed (1968)
Burkholder e Sieburth (1961)
·El Sayed, Mandel1i e Sigimura(1964) .
Mandelli e Burkho1der (1966)
El Sayed (1968)
E1 Sayed e Mandel1i (1965)
Burkholder e Sieburth (1961)
E1 Sayed (1968)
El Sayed (1968)
Saijo e Kawashima (1964)
Ichimura e Fukushima
Saijo e Kawashima (1964)
Volkovinsky (1966)
Bunt (1964)

I-'.r...
-,. -- \:<~.
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Âreus com muito fosfato estavam associ~das com pouco fitop15ncton
e com altas densidades de Krille baleias. (33).

....,

Hardy (1967)I tamb~m discute outra explicação para a
grande quantidade de fitoplâncton, a qual foi primeiramente posta
em evidência por Bogorov (1938). O efeito do gelo e suas algas
"epônticas" na redução da luz disponível para fotossíntese foi
discutido acima. O derretimento do gelo pela hipótese levantada
por Bunt (1968) iria desprender as algas "epônticas" espalhando-as
na coluna de água e o aumento de luz e abundância de nutrientes,
iria provocar a grande produção de diatomáceas que promoveria um
aumento do zooplâncton. O "pack ice" nâo derrete freqüentemente e
as·zonas mais recentemente cobertas pelo gelo irão ter as maiores
densidades de fitoplâncton. Estas irão mais tarde, se tornar as
ricas regiões de alimentação do Krill e subseqüentemente das ba
leias. (33).

4.3. As Características do Zooplâncton Antártico

2. Camadas superficiais pobres em espécies, mas ricas em indiví
duos, sendo que o número de espécies cresce com o aumento da
profundLdade;

Há várias características que servem para distinguir o
zooplâncton antártico. sâo elas: (33).
1. Ausência quase completa de formas larvais de animais que vivem

nas profundezas;

r

3. A1ém.de apresentarem uma migração diurna vertical, as espécies
dominantes confinadas na zona antártica performam também uma
migração vertical anual (Mackintosh, 1960). Espécies como
Rhincalanus gigas, Eukronia hamata e Ca1anus acutus são leva
das por corrent~s rumo ao norte no verão em águas superficiais,
invadindo, no inverno, as profundas e fluentes águas da Região
Sul (fig. 2). Apesar de haver urnamigração vertical sazonal en
tre 400 e 600m, essas espécies se mantêm em aguas antárticas
ao longo da corrente circular, desde que a componente principal
do movimento da água se dê para leste. Tanto em massas deá~s
superficiais quanto profundas, há um constante
longitudinal.

deslocamento

5. Bentos
Enquanto que a movimentação do gelo ao longo d~ linha

da costa efetivamente restringe a fauna·e flora, as regiões bênti

r'
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cas abaixo da area de abras50 do gelo suportam rica fauna. (33) .
Deste modo, pode-se considerar que em ge~al a fauna bêntica e ri

1--
I
I

ca, variada c com um considerável grau de uniformidade ao.
do continente.

redor

5.1. Ambiente Bêntico

A plataforma Antártica apresenta uma largura média de
64-240 km e tem geralmente uma estrutura complexa, com profundid~
des de 400-500m nas regiões ~ais externas, em contraste com a pro
fundidade mais usual de 200 metros. Grandes áreas da plataforma
estão cobertas com depósitos de material bastante mescladol o
qual se encontra misturado com seixos de vários tamanhos e casca
lho, transportados pelos iceberges (Ushakov, 1963). Devido a su
perfície do continente ser quase inteiramente coberta de gelo,não
há rios ou condução pelos ventos, não havendo portanto sedimentos
orgânicos ou inorgânicos adicionados aos depósitos da plataforma.
Na região de McMurdo Sound; nas águas rasas com mesmos de 200m há
um substrato de rochas vulcânicas, areia e cascalho (Dearborn,
1967) I enquanto que a profunda e ondulada plataforma de' 200-800m
está coberta com sedimentos glaciais de lodo, cascalho e seixos
espalhados (Bullivant, 1967). Estes depósitos geralmente tem gra~
des quantidades de material de origem orgânica como conchas fora
miníferas, esponjas, esqueletos de briozoários, tubos de vermes,.
fragmentos de conchas de moluscos, detritos calcáreos, ocorrendo
também em águas profundas, depósitos de lodo. (33).

As características físicas do meio ambiente sao relati
vamente críticas. Dados de Tressler (1964) para um ano inteiro em
McMurdo Sound indicam uma média anual de temperatura da água de
-1,830 C a 100m, com uma variação máxima de 0,560 C, e para aguas
profundas (585m) -1,890 C, com uma variação máxima de apenas
0,07° C. A salinidade das águas profundas é em média, de 34,85%
com uma variação de 0,24%. A percentagem de saturação de oxigênio
dissolvido média é de 67%, com uma variação de apenas 6%. Desta
forma ° meio ambiente físico pode ser considerado com bem unifor
me. (33).

As pesquisas desenvolvidas neste campo tem validado
as generalizações que se seguem com relação as características da
fauna bêntica antártica. (33).
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S.l.a. Grande Variedade na Composição de Espécies
A composição. de espécies é bastante 'variada, provavel

mente acima de 500 diferentes esp~cies de invertebrados que oeor
rem no fundo rochoso em ilhas Haswell de acordo com Andriashev
(1968). Em McMurdo Sound, em saibros vulcânicos e escombros a uma
profundidade inferior a SO-60m, os mais conspicuos invertebrados
bênticos são a anêmona Urticinopsis antarcticajum grande nementi
neo, Lineus corrigatus; UITl grande e moroso isópodo, Glyptonotus
antarcticus; um grande picnogonideo, Colossendeismegalonyx; um
molusco bivalvo, Limatula hodgsonii os Ofiuróides Odonaster vali
dus e Diplasterias brucei (Dearborn, 1967). (33).

Nos substratos rochosos abaixo de 200m, no mar de Ross,
(Dearborn, 1967; Bullivant, 1967) e nas ilhas Haswell(Andriashev,
1968); hã crescimento de vãrias esponjas, numerosas colônias de

.briozoáriosencrustados e espessamente ramificadas, hidroideos,
~lcionários e poliquetos t~biculosos. Numerosas espécies vivem

.;nessas zonas de crescimento, especialmente equinodermas ,poiinó~
~es, serpulideos e vermes terebellideos. Hã também grande numero
~e foraminiferos, sendo seu número nos depósitos da plataforma de
aproximadamente 20'vezes (formas aglutinadas) e 60 vezes (formas
~alcáreas) maior que na plataforma da parte noroeste do Oceano Pa
-cifico (Saidova, 1961). (33).

!'

Este quadro é similar àquele apresentado para o setor
no Oceano índico por Propp (1966) e Ushakov (1962). Pasternak e
Gruzôv (1960) apresentam uma tabela que mostra a redução do nume
·ro de esponjas, briozoários e ascideas abaixo de SOam com um rela
tivo aumento no numero de poliquetas, crustáceos, moluscos e equ~
nodermas. (33). "

í

5.1.b. Dominância de Animais Sésseis "I

A maior parte dos organismos sao sésseis, consumidores
de plâncton e detritos, estando concentrados em areas onde há po~
co substrato exposto, especialmente acima de SOam. A abundância
de seixos de rochas, favorece o crescimento dessesorganismos. (33).

.'

.:

5.1.c. Grande Tamanho das Espécies

Muitas espécies alcançam um tamanho muito maior do que
aquele alcançado por espécies similares em outros oceanos (l'E!
driashev, 1967). Com relação as esponja~, a Rossela sp atinge o
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surpreendente comprimento de 130cm c largura de 750cm. Um tamanho
muito grande tamb~m ~ alcançado por alguns Alcion~rlos, Picnogoni
deos, Amfipodos (Eusirus, Paramphithoe), Isópodos (Glyptonotus,
Serodideos), Poliquetas (Eu!agisca gigantca, Laetrnotonice pro
ducta) e,vermes nemertineos (Lineus, acima de 2m de comprimento).
(33).

S.l.d. Alta Biomassa
Andriashev publicou interessantes informações quantit~

tivas de biomassa de organismos b&nticos. Em águas rasas das Ilhas
Haswell e mar de Davis a profundidades inferiores a SOm, as se
guintes estimativas de biomassa de animais b&nticas foram feitas:
(33).

aqueles de biomassa média a profundidades comparáveis em outras

a) Alcionários com abundante fauna acompanhante la2kg/m2;

b) Hidroideos e poliquetas sedentários 2 kg/m2;
c) Crescimento de esponjas~ hidroideos e briozoários acima de

6 kg/m2
•.

r No setor do Oceano índico, Belyaev e Ushakov (1962) in
dicaram valores de biomassa em profundiades de 200-300m, variando
entre 183 a 1.383 g/m2 e valores de 400-500 g/m2 a 100.500m de
piofundidade (fig. 3). Esses valores diminuem para 28 g/m2 ~

2.000m e 1,4 g/m2.a 3.S00m. Os valores médios a profundidades su
periores a 3.000m eram de 0,8-0,9 g/m2• Esses valores excedem

regiões bastante produtivas, os quais eram de ~15 g/m2 a 100-200m
e de 113 g/m2 a 200-500m. (33).

-/

5.2. Comparações com os Bentos Árticos
A fauna b&ntica do oceano ártico é comparativamente p~

bre, considerando que o ambiente antártico é caracterizado por
uma grande diversidade de espécies, com considerável variação sa
zonal em uma mesma região. O ambiente ártico tem uma pequena di
versidade de esp~cies com uma baixa dominância (Ushakov 1962). Co
munidades Ârticas (MacGinitie, 1955) se encontram mais ou menos
arranjadas regularmente em-estreitas zonas, em contraste com o p~
drão da plataforma antártica. (33).

5.3. periodicidade Sazonal e Ciclos.Reprodutivos
Embora o ambiente marinho antártico seja muito constan

te, com variaçõ~s de menos de 1,00 C ao longo da maior parte da

,
'1
1



"
fi
'I
I

19
zona antártica, as respostas fisiológicas dos animais marinhos
t(\mperatura nesse meio ambiente quase constante, são bastante
siveis. Em mares temperados e tropicais, cornoDearborn (1967)

a

sen
des 1

.1
I

creveu os processos fisiológicos como iniciação à garnetogênese,r~
produção ou a deposição de lipídios, requerem rnaioresmudan ça s de
temperatura do que em aguas antárticas. (33).

..•....
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_Fig. 3:' Biomassa Bêntica na Região Antártica comparada com outras
Regiões. (Knox, 1970).

A marcada periodicidade da produção primária e refleti
da nas mudanças anuais no conteúdo lipídico dos invertebrados an
.tárticos. (33).

Littlepage (1964) encontrou que o euphausideo,Euphausia
crystallorophias, um filtrador de fitoplâncton, estoca lipídios
ao longo do verão e este decresce à medida que o inverno avança;
o copépodo carnívoro, Euchaeta antartic.a, por outro lado,
um aLto conteúdo lipídico por todo tempo, desde que o
zooplâncton que lhe serve de alimento, esteja em grande
cia durante os meses de inverno. (33).

r
mantém

pequeno
abundân

Pearse (1963, 1965, 1966), estudou a periodicidade re ~
produtiva do asteróide comlli~Odonaster va1idus e do anfipoda
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Orc homene lIa E!:..~xtmaem Mcr1urdo So und . Foi encon trado que exernp La
res colctados nas Ilhas Baleares (670 S), Daia de Robertson(71o S)
e McMurdo Sound (770 S,' mostram padr6es reprodutivos semelhantes,
indicando assim sincronia reprodutiva em toda Regiãol~tártica. (33).

Os ovários de O. validus indicam o crescimento prim~
rio de agosto até fevereiro, atingindo a maturidade em aproximad~
mente 18 meses. Os embriões necessitam aproximadamente 2 meses p~
ra atingir o estágio bipinário demersal. A desova se dá no inver
no de julho a novembro, com o desenvolvimento larval de maneira
a aproveitar o crescimento fitoplanctônico do verao, sendo que
O. validus procria também no inverno. Pearse considera que a p~
riodicidade reprodutiva de O. vaU.dus está adaptada e sincrcnizada.
com o periodo ~o verao, no qual há fitoreprodução e não tanto as
condiç6es de luz e temperatura, as quais não tem influência dire
ta no ciclo. biolõgico desta espécie. (33).

-)
I

Uma percentagem relativamente grande das espécies de
invertebrados antáticos são ovoviviparas ou encubam se~s filhotes
(Dell, 1965)(ass~cano no' Ártico sao comuns.ovos com grande vitelo•..
e curtos ciclos de vida. (33).

A figura 4 mostra as principais relações na cadeia al~
mentar dos mares antárticos. Esta figura mostra a posição central
ocupada pela Euphausia superba (Krill). (33).

.
r
i

'6. Interrelações da Cadeia Alimentar

Das oito espécies de baleias de barbatanas existentes
nas aguas antárticas, a azul, fin e humpback são as maiores cons~
mi~oras de E. superba, mas suas populações estimadas em 300.000
em 1933-39, foram reduzidas de 80 a 90%. As maiores baleias, acr~
dita-se que consomem mais de 1 tonelada de Krill por dia.
to, 1968). (33).

(Nem~

O efeito da drástica redução da população de baleias
na população de Krill não e ainda conhecido. A foca "Crabeater" ,
muitas espécies de peixes e várias de pássaros, especialmente
pinguins, também se alimentam de Krill. (33).

Diferentes espécies possuem diferentes padrôes de ali
mentação e há evidências de que a mesma espécie, dependendo do
local, varia tanto o tipo quanto as proporções de zooplãncton em
sua alimentação (pinguins de Adelie no Cabo Crozier e Hallett).
(33) •. "

......,.
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A cadeia alimentar que envolve, diatomãceas - Krill

baleias de barbatanas, ~ uma das mais curtas encontradas nos
oceanos e devido a sua importância econ6mic~f tem sido motivo de
um numero considerável de pesquisas. Por outro lado, muito pouco

'j
l
I
I
!
i

t
i

é conhecido a respeito das cadeias tróficas que envolvem peixes
antárticos e cefalópodos, incluindo-se aqui, aproxi~adamente 90
espécies bentônicas (Harshal, 1964) e 60 espécies pelãgicas.(01).

Há poucas informaçôes acerca do regime alimentar des
tes peixes. Hureau (1964), estudou o nototeneídeo Trematomus ber
narcchii e.encontrou que a alimentação era variada, incluindo aI
gas, crustáceos, moluscos, anelídeos, ovos e exemplares jovens de
outras espécies. As espécies pelágicas se alimentam, sem dúvida,
de plãncton e grandes concentrações de bacalhau antártico tem si
do encontrados. (01).

l1uitas espécies bentônicas como Pleuragramma antarcti
cum; possuem estágios Larvaí.s pelágicos que se alimentam sob o
gelo (Andriashev, 1968). Algumas espécies bentõnicas carnívoras
atingem tamanhos consideráveis. Foram encontrados espécimes de
Dissostichus mawsoni com mais de 175cm. Ainda menos é' sabido acer
ca do grupo dos cefalópodos no ecossistema antártico. De acordo
com Dell (1965), as lulas provavelmente alimentam-se de Krill e
outros crustáceos. Infelizmente, apesar de sua grande abundância,
sao difíceis de capturar. Entretanto, os remanescentes de seus b!
cos encontrados nos estõmagos de baleias, focas e passaros mari
nhos,' indicam um relativa abundância. (33).

Lulas formam parte substancial da dieta dos albatrozes
(Tickell, 1964) e dos elefantes marinhos (Mat.tews , 1928). Gran
des concentrações de lulas tem sido encontradas nas águas antárti
cas, mas não há muitas informaçôes quantitativas disponíveis. Sua
biomassa pode ser considerável, mas pelo menos por agora, são po~
cas as estimativas. (33)..

6.1~ Interrelações da Cadeia Trófica na Zona do "Pack Ice"
A figura 05, baseada em ~~ diagrama de Andriashev;ilu~

tra as relações alimentares.na zona do "púck ice". Na base
deia trófica, estão as microalgas plantônicas e epônticas.
driashev (1967), foi o primeiro a se interessar pela, ainda
estudada, fauna epôntica que vive sob o gelo. As espécies
abundantes são os copépodos Harpacticoides e anf.íbiosdo genero
Orchomonopsis. Andriashev (1967), assinalou 3.040 Lnd í.v Lduos por-ms

da ca .
"An

pouco
mais
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com um peso total de 86 qr, Os copépodos j unt.amcnt.ecom os alevi
nos de peixes nototeneideos de fundo, especialmente Trematomus
borchgl~evinki, são os pri ncipa i.s consumidores de algas epônti:.
caso (33).

..

Fig. 4: Cadeia Alimentar na Antártica, baseada no diagrama de
Hart (1942). (Knox, 1970).

o ~itoplâncton na coluna d'água é filtrado por outras
espécies de copépodos, assim como pelo Kri1l, especialmente Eu
phausia crystallorophias. Esta última espécie forma densos aglom~
rados de baixo do gelo marinho. (33).

Outros peixes predadores, focas e Odontocetos, consti
tuem o nível consumidor terciário. (33).

A nível dos detritos, espicia1mente.os resultantes da
sedimentação de algas epônticas, estima-se que eles possam consti
tuir um substancial recurso de alimentos no inverno. (33).

6.2. Estimativa da Biomassa nos Mares Antárticos
Holdgate (1967), tentou estimar a biomassa de todos os

níveis trôficos. Apesar da escassez de dados para muitas espécies,
as estimativas de Holdgate estão em geral na grandeza correta e a
síntese fornece pela l~ vez uma base para futurosestudos.(33).
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A tabela a seguir sumariza estas estimativas e os co
mentários a seguir foram teitos baseados em. informações
das por El Sayed, (1968). (33).

forneci

Biomassa Estimada nos Hares Antárticos (depois de Holdgate,1967)

f
! -

. Fitoplâncton .

Zooplâncton
· Euphausia (Krill) ............••.................

- , ~· Outras espec les carnJ_voras ..............•.......
To ta 1 .

Consumidores de zooplâncton

320mg/m3

50,Omg/m3

55,Omg/m3
105,Omg/m3

-· Baleias de -barbatanas........................... 12,8mg/m3
Lobodon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 6mg 1m 3

· Passares........................................ O,l2rng/rnl

• Peixes.......................................... nao há dados

• Total menos peixes e cefalópodos ........•.......
· Cefalopodos '. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. nao há dados

l4,52mg/m3

Niveis tróficos altos
· Hidrurga ~ .

,
I'
I

Baleias de dente ......•..••...••.•• ;••..••••...•
• ou+r as focas ~ .
· Passaras .

· Total .

O,026mg/m3
0,5 mg/m3
0,15 mg/m3

0,1 mg/m3
0,0776mg/m3

• Bentos
• Invertebrados .•.....•...•••...••.......••. 400-500 x 103mg/m2

• Não disponiveis para a cadeia alimentar
• Aproximada 320 x 10)mg/m2

J Disponíveis para a cadeia alimentar

· Vertebrados
· Aproximada 160 x l03rn'g/m2

· Peixes de fundo nao há dados

6.2.a. Zooplâncton - Euphausia

Se aceitarmos a biomassa estimada para as baleias _ de
barbatanas como sendo a razão entre as baleias, a relação entre o
Krill i de aproximadamente 1:4. (33).

Por outro lado a relação usual de grandeza entre consu
midores primários e secundários i de 1:8 a 1:10. Isto poderia in



\-
I 21

I

•
"I
1
i

!

I,

dicar uma b í omassa de lOO,-130mg/m3 consumida pelas bal.e Las. A es
te dado deve ser adicionado o ruont.a nte consumido pelas focas, pe~

A grande biomassa das regiões bentônicas antárticas tem

sido comentada no inicio deste documento. Como foi indicado na ta
bela acima, tem sido estimado que aproximadamente 60% desta bio
massa náo era disponivel aos.nlveis tr6ficos mais elevados. Por
outro lado, outros trabalhos não confirmam isso. (33). Dayton as
sinalou que as maiores esponjas, características destas comunida
des, são consumidas por vários predadores, em especial a estrela
do mar. Deve-se acrescentar ainda, que muitos dados quantitativos
sao necessários antes que o quadro se complete. (33).

O fitoplâncton na coluna d'água é filtrado por outras
esp~cies.de cop~podos, assim como pelo Krill, especialmente Eu
phausia crystalloroohias. Esta última, forma densos aglom~
rados debaixo do gelo marinho. (33).

INTERRELACÕES DA CADEIA ALIMENTAR NA ZONA DE GELO COMPACTO

LUZ L
REGIME CE_GELO O Mf:"IO "-NUTRI-NTES
Clt-<CULACAO J 1- t.
TEMPERATURA t

.
xes e cefalópodos. (33).

6.2.b. Invertebrados Bentônicos

FITOPlANCTON DETRITOS

~vertebrodos Bênticos Filtr
dare s :
Esponjas, i3riozoarios
Bivoldos , Ofiuroi des ,
Paliquetos, etc.

- - ---t- - -- -
Carnívoros bênticos
G.!YPtono!\?, Lineu~
Pícncqon ecos.
Odonas ter, Poliquetos

- - ---t- - - - -
Peixes benticos

Predadores .

J
PRIMEIRO
NíVEL TRÓFICO

Produtos
Primórios

. MICROAlGAS EPONTICAS MICROALGAS PLANCTONICAS

SEGUNDO,
NíVEL TRaFICO Consumidores de

Microalgos Epoo-
ficas
orchomonopsis
sp co-pi!poao5

Consumidores
Primários '
(MicroaIÇjas)

TERCEIRO
NíVEL TRÓFICO Noroteneideos Pe-

lógiCOS
Trem borchgrevinl-:i
~. ~\l.!.9.'~!.QI!l!!}Q
ontcrcuco

Consumidores
Seçundórios
«(:{]rn(voros)

QUARTO ,
N(VEL TRaFICO Peixes Predado-

res:
TremafomU5
Nofolhenia,(b'mo

Baleias de
Dente

Leoes
MarinhosConsumidores

Terciórios
(Predadores)

Fig. 5: Relação da Cadeia Alimentar na Zona de Gelo Compacto
(Pack-ice). (Knox, 1970).

>.,
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Andriashev (1968) / assinalou que o conteúdo de lipidios
desta espécie cresce de dezembro a j unho ou julho. Quanto as dí.ato
mãceas plant6nicas nas'âguas sob o gelo são escassas ou ausentes
e deste modo sugere que durante este período ut í Lí zam algas epo~
ticas. (33).

Os pequenosconsu.1TIidoresprimários, especialmente os
copépodos, são conslli~idospor alevinos de nototheneídeos pelág~
cos, assDu como por invertebrados plantônicos predadores. (33).

Os maiores consumidores de grandes crustáceos,especial
mente o Krill, são peixes nototheneíàeos. Quantidades considerá
ve~s são também consumidas por cefalópodos, baleias, focas; pi~
guins, petrels.e outros pássaros. (33).

• I
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II - C R U.S T Á c E O S

1. Introducão

Dentre todos os crust6ceos antirticos, as esp~ceis de
Krill se destacam por sua importância econômica, nao havendo in
Clusive, na bibiiografia consultada, informações dentro dos obj~
tivos do projeto, acerca de outros tipos de crustáceos que não o
Krill.

.j
I
!

Assim sendo, nos deteremos apenas neste recurso.

1.1. Aspectos Biológicos do Krill

.Euphausia superba e outras esp~cies de Eufausiiceos.

(
)'

A palavra Krill ~ oriunda do norueguªs e significa pe!
xe jovem, sendo o termo emp~egado não s6 para a esp~cie Euphausia
superba, mas também para outras espécies afins. O Krill e l~ crus
táceo decipoda da ordem Euphausiacea, sub-classe Eucarida e famí
lia Euphausiidae, são exclusivamente marinhos e planctônicos. A
maioria das espéo í.e s são oceânicas podendo ser: epipelágicas (0-400m
de profulldidade, aproximadamente) i mesopelágicas 200-700m, aproxl
madamente)i batipelágicas (700-2.000m, aproximadamente).

A maioria das esp~cies possuem entre 10 a 30mm de com
primento, motivo pelo qual consideram-se os Eufausídeos como parte
do' plâncton. Entretanto, algumas espécies pelágicas e batipelágicas
alcançam tamanhos de at~ l50mm e são consideradas como parte do
micronecton. O aspecto geral do Krill ~ de um pequeno camarão, po
rém diferencia-se deste, principalmente por apresentar brânquias
externas, localizadas sobre a co~a das patas torácicas~ Possuem a
carapaça fundida aoi somitos torácicos, coração pequeno no tórax,
órgão digestivo grande e ramificado, hepatopâncreas, sendo as' fª
meas carentes de oostegitos (lãminas ventrais que formam a bolsa
incubadora). Possuem podobrã~quias externas (não cobertas pela c~
rapaça), exopodi to, maxilar pequeno e fotóforos móveis no abdorren ,

tórax e pedúculos oculares e desenvol vLruerrt o vl.a.rva L peculiar. (03).

Antigamente as ordens Euphausiacea e Mysidacea confun
diam-se na sub-ordem Schizopoda. Recentemente carcinólogos como
Calman (1905), Kemp (não publicado), Gurney (1942) e Gordon(1955)
justificaram a inclusão dos eufausiáceos entre os decápodos mais

__ ··_AR ._. ,.. ,
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primitivos. Notaram que.a presença de fot6foros, redução de patas
torãcicas posteriores,' acompanhada da compressao axial destes
segmentos torãcicos, bem como a presença de larva nauplius, os as
semelhava aos Sergestidae. Manchline e Fischer resumiram estes ar
gumentos em 1969 e Brinton (1966) teorizou que tal semelhança era
conseqü~nc~a de adaptações independentes a hábitos pelágicos simi
lares. (03).

rn
l

r-

I A espécie mais abúndante de Krill é E. superba Dana,
que na costa é constituída por ~. crystallorophias HoLt; e Tatter
sall. A primeira constitui o componente macrozooplanctônico mais
importante do ecossistema marinho antártico. (51).

o Krill é uma espécie principalmente de distribuição
circumpolar (nerítica e oceânica), sendo mais freqüente ao sul da
convergência Antártica e parecendo mais abundante no
Sul.(42).

Atlântico
i

l,I

1.2. Notas Históricas

o Krill antãrtico foi primeiramente avistado por Cook
em 1775. Mas há indícios que tenha sido visto antes por caçadores
de focas na Georgia do Sul. -(51).

Foi novamente avistado em Shetland (1819), por caçad~
res de focas e Bellingshausen o mencionou pela primeira vez (1820),
como ?rganismo importante na cadeia trófica. Sherat em 1821 citou
sua importância na alimentação de pinguins e baleias.

Weddell possivelmente avistou concentrações de Krill
em'1823. Webster (1834) indicou os pinguins como predadores de
Krill e observou grande mortalidade deste crustáceo devido acho
ques térmicos em águas litorâneas. (51).

MacMab (1839)'relacionou a descoloração da agua com a
presença de baleias nas ilhas Balleny. (51).

Jacquinot (1842), foi o primeiro a reconhecer o Krill
corno eufausiáceo, indicando-o como pertencente ao genero Thysa
nopoda (provavelmente E. superba). Indicou seu papel na alimenta
çao de pinguins, baleias e focas. Foi também o primeiro a relacio
nar a descoloração da água com a aparição de concentrações do
Kr i 11 . (51) .
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Wilkes encontrdu Krill ao Sul da Austrãlia e o cita co
mo alimento de pinguins: (51).

.I

Apenas em 1945 o primeiro exemplo de Kri11 foi descri
to cienti~icamente por Dana, baseado em coleta de 1840 por Totten. J,

,i
I
I(51).

.Asprimeiras coleções de eufauseáceos (entre outros!bL
sanopoda tricuspidata, Nematoscelis megalops e Stylocheiron cari
natum) do Atlântico Sul Ocidental se realizaram (1873-1876) duran
te a expedição d<? "H.N.S. C~allenger". Em 1893 efetuaram-se as co
leções de Ortmann durante a "Plankton Expedition". Durante as 3
primeiras décadas do século XX e até meados da década de 70, gra~
de parte das coleções e resultados da distribuiçâo de eufauseáceos
foram obtidas na Antártica e região da Corrente das Malvinas (Stel
bing, 1900; Tattersall, 1903, 1924; Zimmer, 1914; Rustad, 1930;
John, 1936; Nackintosh, 1934; Baker, 1954; Ramirez, 1971, 1973;
Montu, 1977). (03).

Em 1885 Sars publicou dados de captura de estágios la~
vais e p6s-larvas de E. superba e descrev~u espécies novas dos g~
neros Euphausia e Thysanoessa. (51).

Sõr1ing (1904) reconheceu nas Georgias a grande impo~
tância ecoLóq íca dos eufauseáceos, em particular E. superba. Notou.
que em aglomerados de Krill, concentravam-se não so baleias mas
também grande quantidade de peixes e aves. (51).

Hansen descreveu originariamente os estágios de furei
lia em E. superba e Kull observou que estes surgiam na superfície
jun.toao continente e eram levados pelas correntes até grupos de
ilhas circumpolares. (51).

Em 1913, Zin~er fez os primeiros trabalhos anatõmicos
de E. superba e Raab encontrou diferenças e semelhanças entreKrill
do Norte e Sul. (51).

Rustad indicou a distribuição circumpolar para ~.SU[~rba
e Trysanoessa macrura. (51).

Em 1932 Rund indlcou os hábitos superficiais de ~.super
ba e o importante papel da corrente Weddell na distribuição dos
adultos e larvas no setor Atlântico. Foi também o primeiro a notar
a ausência de ovos nas suas amostras de Krill e supos que a desova
se fazia debaixo do gelo compacto (pack ice). (51).

.,
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Mackintosh (1934) observou (no mar de Weddell) que car
dumes de Krill podiam ser encontrados na superfície tanto de dia
quanto a noite. (51).

Lowakina (1964), Ramires (1971, 1973) e Gopalakrishnan
(1974) estenderam as observações fora e sobre a plataforma conti
nental da Argentina e Brasil. Os registros publicados sobre stylo
cheiron/exceto S. carinatum, S. abbreviatum e ~. maxirnurnnão sao
confiáveis devido a confusõe$ que existiam entre S. suhrnii, S.
affine e ~. longicorne. A única forma de ~. affine que foi obser
vada no Pacífico'Sul Ocidental é a forma central (segundo critério
de Brinton, 1962). Os registros de Nematoscelis, nesta região, a~
teriores a Gopálakrishnan (1974) são também pouco confiáveis (ex
çeto N. tenella e N. megalops). (03).

2. Distribuição das espécies no Atlântico Sul-Ocidental
A lista inclui t~das as espãcies de Euphausiacea cita

~as para o Atlântico Sul-Ocidental, bem como 5 espécies que, por
~eus hábitos de distribuição, se espera encontrar '(Beritheuphausia
amblyps, Thysanopoda pectinata, T. cornuta, T.,egregia e T. spini
«ruada ) •

Para cada espécie se indica:
1,. Nome específico completo, com o autor e ano da descrição.
2. Re~erências bibliográficas que incluem descrições e sinonDmas.
3. Distribuição global da espécie.

Os respectivos itens estão separados por barras (/).Em
algumas espécies, mais informações são dadas em parágrafos subse
qUentes. (51).

Ordem Euphausiacea
Família Bentheuphausiidae Colosi, 1917.
Gênero Bentheuphausia G. O. Sars, 1885.

• Único gênero da família.
Bentheuphausia amblyops (G. O. Sars, 1883)/G. O. Sars,1883 (co
mo Thysanopoda (?) amblyops 1885/Einarso, 1942; Boden et aI.,
1955; Brinton, 1975/Datipelágica cosmopolita.

• Família Euphausiidae: Holt c Tattersall, 1905.
• Gênero Euphausia Dana, 1952.

, -..
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· Euphé1us~~ americana: Han sen , 1911/Hansen, 1911/Epi.pelágica tro
pical e endêmica no ~tlãntico.

• Euphausia brevis: Hansen, 1905/0rtmann, 1893 (como ~. pullicida);
Hansen, 1905, 1912; Boden et a1., 1955/Epipelágica biantitrop!
cal no 'Pacífico e Atlântico e Subtropical-tropical no índico.(03).

· f.. crystallorophias. (não aparece na lista de Antezana e Brinton,
1981) .
Comprimento: até 30mm.
Distribuição: e a única espécie nerítica do genero na Antártica.
Ocorre ao. Sul dos 650 S. É considerada uma espécie de ~rtifficN
primária do ponto de vista tanto econ6mico como eco16gico. (51).

· Euphausia frigida - Hansen, 1911/Calman, 1901 (como~. splen
dens); Tattersall, 1908 (como Euphausia sp); Hansen, 1911; Dzik
e Jazdzewski, 1978/Epipelágica antártica entre a convergência e
a borda de gelo compacto ("pack ice"), s í.mpá t rLca com ~. superba.

!

II
l.

vade a costa do Pacífico.
· Euphausia hemigibba Hansen, 1910/Hansen, 1910; Boden et

1955/Epipel~gica subtropical.
• Euphausia longirostr is, Hansen, 1908/Hansen, 1908, 1913; Zimmer "

1914/Epipelágica subant~rtica. Estende-se entre 400 e 550 C (en
- ocorrt rados exemplares ate 60 S). Seu 1imi te sul coincide com o

limite norte de E. triacantha. Não é encontrado ao sul da con

alo ,

É encontrada também mais ao norte da convergência, na
das Malvinas. (03).

• Euphausia gibboides Ortmann, 1893; Esterly, 1914 (como E. gibba)
Torelli, 1934 (como E. sanzoi)/Epipelágica subtr6pical. Não in

altura

vergência Antárti~a (Manchiline e Fischer, 1969) e que Lomakina
(1964) registra como sendo seu limite. Espécie de relativa pou
ça abundância. (51).

• Euphausia lucens - Hansen 1905/G. O. Sars, (como E. splendens)
(partim); Hansen, 1905, 1911; Colosi, 1917 (como E.uncinata)/
Epipelágica subantártica.
Comprimento: até 22mm.
Faltam dados sobre sua distribuição Manchiline,(1969). Raramen
te chega à convergência antártica, sempre em latitudes mais-bai
xas. (51).

• Euphausia pseudogibba - Ortmann, 1893/0rtmann, 1893; Hansen, 1910;
Boden et al., 1955/Epipelágica tropical.

· Euphausia recurva, Hansen, 1905/Hansen,1905,1912;Brinton, 1975/
Epipelágica subtropical; afastada da costa no Pacífico e no Atlântico.

.,

"
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· Euphausia siml1is G. O. S:trs,1883/G. o. Sars, 1883, 1885/Epip~
lágica de transição subantártica-subtropical. Afastada da costa
do sul da América. Entre 230 e 350 S( nas proximidades do talu
de, habita uma forma costeira, possui espinho conspícuo p6s-oc~
lar. Tomo e Marschoff (1976), a citam em aguas subantárticas
entre 30 e 550 S. Distribuição vertical: entre O e 300m de pro
fundidade, nao parece ter interesse econômico.
Euphausia spinifera - G. o. Sars, 1883/G. o. Sars, 1883, 1885;
Ortmann, 1893 (como E. schotti)/Epipelãgica subantãrtica temp~
rada.

-• Euphausia superba Dana, 1850/G. O. Sars, 1883 (como E. an~ctica
e E. murraç í.), 1885 (como E. superba e ~. antarctica) iDana, 1850,

1852i Hodgson, 1902 "(comoE. 91acialis e ~. austra1is); Anteza
na et aI., 1976: Dzik e Jazdzewski( 1978/Epipelãgica antártica
(fig. 1). (03). Comprimento: adultos de 60-70mm (existem discr~
pâncias segundo o autor cpm relação ao comprimento máximo). Tr~
ta-se da espécie mais importante do ponto de vista econômico e
ecológico das que compoem o Krill. Ocorre em grandes concentra
cões: na corrente de deriva do vento leste antártico; correilte
de Weddelli Estreito de Gerlachei e Georgias do Sul. (51).

Distribuição v8~tic~1 (~. superba)
(.

Marr (1962) indica o acúmulo de concentrações de E. su
perba ao anoitecer na camada entre O e 5m e particularmente nasho
ras escuras eritre 22:00 e 04:00 horas. No entanto, Marr (sem da
ta)( Solianik (1960) e Naumore (1962/63) observam que o Krill for
ma também concentrações superficiais durante as horas de luz, p~
rém não na mesma proporçao que a noite. Aparentemente há migração
durante o dia( dispersando-se em níveis mais profundos em toda a
coluna d'água.

Circumpolar apresentando a particularidade de
concentrações de alta densidade (até 15 kg/m3). (51).

formar

Distribuição horizontal (E. superba)

E9phausia tenera - Hansen, 1905/G. O. Sars, 1885 (como E. graci
lis; Hansen, 1905, 1910/Epipelágica tropical.

· Euphausia triacantha - Holt e Tattersall, 1906/Holt e Tattersall(
1906; Tattersall, 1908; Hansen, 1913; Dzik e Jazdzweski, 1978/
Epipelágica subantártica da frente polar. (Antezana e Brinton,
1981").Comprimento: entre 28 e 32mm. Espécie circumpolar com li
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FIG. 01 - Principais Concentraç6es de E.superba, Segundo Marr,
1962.
(Fonte: Tomo e. '\1cl/u~cfwó6, 1976).
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mite N de 50° S, sendo o limite S aproximadamente o limite N de
)8.!bu. (Baker f 1~59).

Distribuição vertical

.;
I
(
I

Entre 250 e 750m durante o dia"e em camadas mais supeE
ficiais durante a noite. Não apresenta grandes concentrações. (51).

Euphausia vallentini - Stebbing, 1900/G. o. Sars, (como ~.Splen
dens); Stebbing, 1900; COlosi, 1917 (como~. patachonica)/ cir
cumpolar epipelágica subantártica. Ao N de 400 S observou-se so
mente a forma sern espinho. Comprimento: até 28mm. (03).

I
I
li

iEncontra-se entre as convergências subtropical e antár
tica. É encontrada nos limites da distribuição de ~. superba che
gando até as Georgias do Sul. A noite pode chegar à superfície,peE
manecendo normalmente entre 100 e 250 metros. Não possui importã~
cia econômica do ponto de vista pesqueiro. (51).

Gênero Nematobrachion Calman, 1896

r,.,

• Nematobrachion boopis Calman, 1905/Calman, 1896 (como Nematodac
tylus boopsis), 1905; Brinton, 1975/mesopelágica co~mopo1ita.
Nematobrachion flexipes (Ortmann, 1893)/Ortmann, 1893 (como Sty
locheiron flexipes); Calman, 1896 (como Nematodactylus flexipes),
1905; Brintcn, 1915/Epipclágicu subtropical-tropical.
Nematobrachion sexspinosum Hansen, 1811/Hansen 1911, 1912;-
Tattersall, 1927; Boden et aI., 1955/Mesopelágica subtropical-
tropical.

I.

Gênero Nematoscelis G. o. Sars, 1883
• Nematoscelis atlantica Hansen, 1910/Hansen, 1910;Brinton, 1975,

Gopalakrishnan, 1974/Epipelãgica subtropical-tropical no Atlân
tico e Subtropical no Pacífico e índico.

• Nematoscelis megalops G. o. Sars, 1883/G. o. Sars,1883,1885/EP!
pelágica de transição subtropical-subantártica.

• Nematoscelis microps G. o. Sars, 1883/G. o. Sars, 1883 (como N.
microps e N. rostrata), 1885; Hansen, 1910, 1912; Boden et aI.,
1955; Gopalakrishnan, 1974/Epipelágica subtropical-tropical.

• Nematoscelis tenella G. ~. Sars, 1883/G. o. Sars, 1883, 1885;
Chun, 1896 (como N. mantis); Brinton, 1375/mesopelágica subtro
pical-tropical.

" I

Gênero Stylocheiron G. o. Sars, 1883
Stylocheiron abreviatum G. o. Sars, 1883/G. o. Sars,1883, 1885;
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Chun, 1896 (como S. chelifer): Brinton, 1975/Epipe159ica subtro
pical-tropical.

· Stylocheiron affine Hanscn, 1910, forma central/Hansen, 1910,
Brinton,1962, 1975/Epipelãgica subtropical.

· §JJ0,oc~eiron carinatu~ G. O Sars, 1883/G. O. Sars, 1883, 1885,
Brinton, 1975/Epipelágica tropical-subtropical.

· Stylocheiron ~longatum G. O Sars, 1883/G. O. Sars, 1883, 1885,
Brinton,1975/mesopelágica tropical-subtropical. Não e encontra
da no Pacífico Equatorial Oriental e Mediterrâneo.

• ~tylocheiron longicorne G. O. Sars, 1883, forma larga/G.O.Sars,
1883, 1885, Chun, 1887 (como S. mastigophorum) (partim);_Brinton;
1962, 1975/Epipe1ágica subtropical.

· Sty1ocheiron'maximum Hansen, 1908/IIansen, 1908, 1910, Brinton,
1975/mesope1ágica cosmopolita, exceto nas regiões polares. Com
primento: 25 a 30mm (fêmeas) 20 a 2500n (machos). Oceanos índi
co e Pacífico até 600 S (Manchiline, 1969). Lomakina (1964) a
cita para o norte das Malvinas. Espécie sem importância econômi
ca . (O 3) •

· Sty10cheiron suhmii G. O. Sars, 1883/G..O. Sars,·1883; 1885;
Chun, 1896 (como ~. mastigophorum) (partim) Hansen, 1912; Boden
et aI., 1955/Epipelágica subrotropical-tropical. (03).

Gênero Trysanoessa - Brandt, 1851

Distribuição vertical

• Trysanoessa gregaria G. O. Sars, 1883/G. O. Sars, l883,1885/EP!
pelágica de transição subtropica1-subantártica. Comprimento: en
tre 11 e 16mm. CircuIT.polaraproximadamente de 200 S a 600 S no
Oceano Atlântico.

Normalmente acima de SOOm, mas chega até os 1.000m de
profundidade. Espécie de pouca importância econômica. (51).
• Thysanoessa macrura G. O. Sars, 1883/G. O. Sars, 1883, Dzik e

Jazdzewski, 1978/Epipelágica antártica. (03). Comprimento: até
30mm. Circumpolar desde 500 S até a borda do gelo compacto. Exis
tem registros muito mais ao Norte (Lomakina, 1964). Espécie de
importância primária (Manchiline e Fischer, 1969) por sua abun
dãncia e papel na cadeia trófica. Faz parte da alimentação de
baleias (Nemoto e Nasu, 1958).

· ~..!:0:sanoessavicina Hansen, 1911/lIansen, 1911;Dzik e Jazdze\Vski,
1978/Epipe1ágica antártica da frente polar. Comprimento: 17mm.
Não atinge regiões tão ao sul (quanto T. macrura).

r--•
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Gênero 'l'hy canopoda Milnc - BdwQrds, 1830
• 'rhysanopoda ,:?cut.if.ron::;Holt e Tattersall, 1905/Holt e Tattersall,
·1905; Hansen, 1905 (como T. pectinata); Sheard, 1942 {como T.
johnstoni)i Banner, 1950 {como!. dubí.a l r Brinton, 1975/rresop3l~
gica de transição subtropical-subantártica. (03).

Presume-se que seja uma espécie bipolar:

No Hemisfério Norte entre 30 e 700 Nj

- No Hemisfério Sul até 600 $, no Pacífico. (51).
· Thysanopoda aegualis Hansen, 1905/LoBianco, 1901, (como!. obtu

sifrons), 1903 (como T. microphtalma); Hansen, 1905, 1910, Colo
si, 1916 (co~o!. aequalis varo latifrons); Boden ~t al, 1955/
Epipelágica subtropical-tropical. Não é e~contrada no Pacífico
Equatorial Oriental.
Thysanopoda cornuta 1l1ig, 1905/1l1ig, 1905; Hansen, 1905 (c~
mo T. insignis); Boden et al., 1955; Brinton 1975/Batipelágica
cosmopolita.

• Thysanopoda cristata G. O. Sars, 1883/G ..0. Sars 1883/G.O.Sars,
1883, 1885; Ortmann, 1893 (como T. biproducta); Boden et al.,
1955/mesope1ágica tropica1-subtropical. Nâo é encontiada no Pa
cífico Oriental.

• Thysanopoda egregia Hanse~, 1905/Hanserr, 1905; I11ig 1908 (cemo
T. megapops); Brinton, 1953, 1975; Boden et al., 1975/Batipel~
gica cosmopolita.

• Thy.sanopoda monacantha Ortmann 1893/0rtmann, 1893, 1894 (como
T. agassizi)j Hansen, 1905 (como T. 1ateralis) j 111ig, 1908 (c~
mo T. ctenophora); Marukawa, 1928 (como !. mansui) i Brinton,
1975/mesopelágica subtropical-tropical. Não é encontrada no Pa
cífico Norte Oriental e Sul Oriental.

• Thysanopoda obtusifrons G. O. Sars, 1883, 1885; Hansen,1905 (co
mo T. vulgaris e !. distinguenda); Brinton,1975/Epip€lágicasubtr~
pical-tropical. Não é encontrada no Pacífico Equatorial e Orie~
tal.

o Thysanopoda orienta1is Hansen, 1910/Hansen, 1910; Brinton,1975/
mesope1ágica subtropica1-tropical. Nâo é encontrada na Corrente
da Califórnia e Chile~Peru e Atlântico Equatorial e Norte.

· Thysanopoda pectinata Ortmann, 1893/0rtmann, 1893; 1llig, 1909
(como Parathysanopoda foliifcra) i IIansen,1905, 1912/mesopelágl:.
ca subtropical-tropical. Nâo é encontrada no Pacífico Oriental.

o Thysanopoda ~inicauda Brinton,1953/Brinton, 1953, 1962,1975/B~
tipelágica, possivelmente cosmopolita.
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• '1'hysanopodatricuspidà ta I'liJ.ne- Edwards 1 1830- Milne Edwards,
1830 (como T. tricuspid~) I 1837 (como T. tricusoida); Dana,1852_ h___ _
.Icomo ,Ç'y-rt~iarostrv.ta); G. O. Sars, 1885; Hansen, 1910, 1912;
Boden et aI., 1955/Epipelágica tropical. Não é encontrada no pa
cífico Oriental. (03).

,

2.1. Espécies antárticas c subantárticas importantes
(Segundo Hanchiline e Fischer, 1969; Lomakina,1964 e outros)

• Euphausia superba Dana, 1850
E. va11entini Stebbing, 1900

• E. lucens Hansen, 1905
· E~ frigida Hansen, 1911
• E~ crystal1orophias Holt e Tattersa11, 1906
• E. triacantha Holt e Tattersa11, 1906

E. conqirostris Hansen, 1908
• E. simi1is Sars, 1883
• Thysanoessa macrura Sars, 1883

T. vicina Hansen, 1911
T. gregaria Sars, 1883

• Stylocheiron maximum Hansen, 1908,
• Thysanopoda acutifrons Holt e Tattersall, 1905

2.2. Morfologia dos adultos
o corpo é diferenciado em duas partes: anterior ou ce

f aLot.ô rax e posterior ou abdomen (fig. 2). O cefalotórax está co
berto em toda sua extensão por uma delgada capa quitinosa ou cara
paça, cuja parte anterior de forma triangular chama-se placa fron
tal. Esta pode estar limitada posteriormente por uma fenda ou sul
co cervica1. A placa frontal projeta-se para formar o rostro mais
ou menos prolongado e'sobre ela, em certas espécies, .levanta-se
uma quilha média. Em cada bordo inferior da carapaça Ou próximo
do mesmo, pode existir um ou dois dentícu10s laterais. (03).

O cefalotórax está provido de olhos e ap~ndices, que
expressam exteriormente seu metamerismo. Os olhos são compostos e
pedunculados. (03).

"
Os apêndices cefálicos do extremo anterior sao: os dois

pares de antenas e os apêndices buc~is. As Frimeiras antenas ou
antênu1as são compostas de um pedúnculo triarticu1ado provido de
lóbulos, quilhas e espinhos e de um par de f1age10s multiarticu1a
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dos; as segundas antenas ou ant.e nas estão compostas de um "basí.ce
rito", provido de um espinho lateral mais ou menos prolongado ou
"estilocerito", e de uma escama antenal e um flagelo multiarticulado
que nascem no basicerito. Os apêndices seguintes constituem o ap~
relho bucal que, com os apêndices toráxicos, formam um "cesto,"p~
ra filtrar o alimento.·O aparelho bucal é constituído por: "Ia
brum" , um ~ar de mandíbulas providas de um palpo, lábio, um par
de maxílulas (ou primeiras maxilas) e um par de maxilas (ou segun
das maxilas). (03).

Os apêndices toráxicos, '''cormopodatos''ou patas toráxi
cas sao de seis a oito pares e seu desenvolvimento é diferente p~
ra cada gênero; cada um está composto por coxopodito provido de
epipoditos (podobrânquias), basopodito, exopodito e endopodito,os
quais se assentam no basopodito. (03).

o abdomen é mais delgado que o cefalot6rax, sendo com
posto por seis segmentos e telson. Este filtimoestá provido de
dois pares de ur6podos com os quais fornam o leque caudal. Os somi
tos abdominais apresentam espinhos e quilhas dorsais, pleuras mu!
to ~esenvolvidas e apêndices birramosos, ou pleópodos (nos cinco
primeiros). Os endopoditos dos primeiros pares de ple6podos, nos
machos adultos, estão transformados em órgãos copuladores ou
tasmas (com exceção do gênero Bentheuphausia); os endopoditos do
primeiro par estão compostos de vários lóbulos e processos cujas
formas e estruturas sao fundamentais para a diagnose específica.
(03)'-

Com exceçao do genero Bentheuphausia os eufausiáceos
possuem 6rgãos luminosos ou fotóforos nos pedúnculos oculares, so

" -
br~ o segundo e filtimoapêndice toráxico e entre os ple6podos;seu
número e desenvolvimento não é uniforme para todos os gêneros.(03).

2.3. Identificação das espécies
Está baseada nas publicações de Manchiline e Fischer

(1969); Lomak í rra (1964), Ramirez (1971), Nomoto (1966) e outros.
(51) •

!i
!2.4. Caractcres taxonômicos

Quanto mais consistente e/ou conspícuo for um caracter
taxonômico, maior sua util~dade. Apesar da forma geral do corpo e
e o desenvolvimento dos apêndices toráxicos serem de importância
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genética, estes caracteres nao sao comume-nteusados para a classi
ficação de eufausiáceos. Isto se deve a:

• patas toráxicas (modificadas e alongadas), se quebr~
rem ou desprenderem do corpo facilmente;

• o grupo genérico ou subgenérico e usualmente identi
ficável com base em caracteres especializados mais óbvios (forma
do olho, pedúnculo, antenulas, rostro e quilha da carapaça). (03)•

.' O petasma dos ~achos é o caracter diagnóstico mais con
fiável para a determinação de espécies (exceto em Stylocheiron,
onde é.muito pequeno e de difícil exame). (03).

A l~stagem a seguir apresenta os caracteres buronômicos
considerados de importância primária e secundária para determinar
a espécie de três importantes gêneros de eufausiáceos:

Thysanopoda
Primário: pedúnculo da primeira antena (exceto nas es

pécies gêmeas: T. acutifrons, !. orientalis, !. micr~htkalma ·e
T. aequalis, !. astylata)j petasma rostro-placa frontal.

Secundário: rostro; armadura abdominal; tamanho e
pigmentação do olho.

Euphausia
Primário: pedúnculo da antena (exceto em E. gi.bba);p~

tasma.
Secundário: rostro; quilha dorsal da carapaça; tamanho

e pigmentação do olho.
Thysanoessa
Primário: forma e tamanho do olho; pedúnculo antenular;

armadura abdominal; petasma.
Secundário: Proporções do corpo. (03).

3. Ecologia do Kri11
A figura 4 (a e-b) mostra as relações tróficas

.
,Ientre

os componentes bióticos do ecossistema marinho antártico. Tomo
(1970) comprovou este esquema também para águas'costeiras. (51).

O Krill apresenta-se entao como uma das maiores fontes
de proteína que a natureza oferece e um dos principais recursos
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naturais renováveis. É consumido em enormes quantidades por quase
todos os integrantes da.fauna marinha antártica. (51).

Principal elo na rede alimentar suboceãnica, produz o
principal alimento para:

• cinco espécies de baleias;
três espécies de focas;

• vinte espécies de peixes;
três espécies d~ lulas;

• numerosas espécies de pássaros, (42).
As baleias, por exemplo, são consumidores importantes.

A população original desses cetáceos era responsável pela depleção
de 75 milhões de tons/ano, (190 milhões tons/ano, segundo Mitchell
e Tinker, 1980). Hoje estima-se que este consumo esteja na faixa
dos 50 milhões tons/ano. (51).

Permitin (l970) destaca migrações tr6ficas de alguns

Os cefaLópodos também sao importantes coriaumí.dor es de
. Krill, além de outros p1anctontes. (51).

Os peixes do terceiro nível alimentam-se em sua maioria
de Kril1 e zooplâncton. O Krill tem sido encontrado nos estômagos
de um grande número de espécies: pelágicas, bentônicas,demersais,
batipelágicas e epipelágicas (Lomberg, Gunther, 'l'attersall,Marr,
Nybe1in, Olsen, Andriashev, Tornoe outros). (51).

Segundo Permitin (1970) o Krill resulta num alimento
impo~tante nos meses quentes para as espécies de fundo. Nybelin
(1947) cita que a ascensão à superfície de peixes demersais está
dirigida a aproveitar a alta produtividade dessa zona, uma vez
que 60-90% do" bentos nao serve como alimento para os peixes (Be
1yaeve Ushakov, 1957). (51).

peixes da regiâo epipelágica subantártica e subtropical, que ap~
recem em aguas antárticas, associadas a grandes concentrações de
Krill. (51).

Segundo Gulland, a sobrepesca de Krill pode ter efeitos
drásticos nas ~opulações de peixes, aves, baleias, focas e mesmo
sobre todo o ecossi~te~a marinho antártico. (51).

3.1. Alimentação
Basicamente o Krill é um consumidor primário que se

alimenta de diatomáceas pequenas. Além de fitoplâncton, tawbém
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faz parte de sua alimentação: o zooplâncton pequeno (Lasper,19G6,
Weigmann, 1970, Roger, 1973), a mat~ria orgânica particulada (Wi
ckisted, 19~1) e não se descarta a alimentação microbiana e o ca
nibalismo. (O 3)•

2 sabido que os eufausi~ceos realizam movimentos verti
cais cíclicos de dia e a noite (Banse, 1964). Durante a noite a
população estratifica-se perto da superfície, alimentando-se de
microplãncton. Durante o dia realizam movimentos de submersão até
águas profundas e concentram~se a níveis e por períodos que prov~
velmente carrespondem, em cada espécie, a quantidade de luz e as
características físicas, alimentares e profundidade da coluna
d'água. Em águas profundas tem acesso e ingerem matéria orgânica
particulada proveniente da camada de mistura (Antezana, 1978). v~
rios autores (Hersey e Moore, 1948; Moore, 1950; Saito e Mis~ima,
1952; Boden~ 1962; Boden e Kampa, 1965) assinalaram que os eufau
ceaceos contribuem efetivamente ao efeito conhecido como capas di
fusoras profundas (Deep Scattering Layers) que são possíveis se
guir por períodos de vários dias (Kalinowski, 1978). (03).

Segundo Manchiline (1967) os alimentos básicos do Krill

I'i. Thysanopoda ~cut~fr9ns: diatomáceas e crustáceos.
• Stylocheiron m~ximum: detritos (Ponomareva, Naumov e

1962) .
• Euphausia lucens: dinoflagelados e crustáceos (Nepgen,1957).

E. similis: tintinídeos e cocolitoforídeos (ponomareva, Naumov
e Zernova, 1962) .

Zernova ,.

sao:

• E. superba: algas, dinoflagelados, diatomáceas, tintinídeos, ra- -
?iolários',foraminíferos e crustáceos (Barkley, 1940 e Marr,
1962). Entre estes o fitoplâncton praticamente tem a maior pr~
porção. Marr(1962) lista as espécies de diatomáceas sobre as
quais esta espécie~e alimenta. Fragillariopsis antartica se
destaca. Porém são dados para meses de verão , faltando os.nesrros
para os meses de outono-inverno. Outros alimentos foram listados
para o Krill que segundo Manchiline e Fischer (1969) teriam gr~
de importância no inverno, quando decresce a disponibilidade de
fitoplâncton. Entre os ~rustáceos pode-se citar as larvas de
copépodos. (51).

É notória a dependência do Krill ao fitoplancton para
as ~unç6es de reprodução e crescimento; Manchline e .Fischer


