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Introdução 

Johngarthia lagostoma (H. Milne Edwards, 1837) é 

um caranguejo terrestre encontrado em quatro ilhas 

no Atlântico Sul: Fernando de Noronha, Atol das 

Rocas, Ascenção e Trindade. Trata-se de uma 

espécie pouco estudada, sendo classificada como 

“Em Perigo” (EN) pelos critérios da IUCN. Mais 

estudos são necessários para auxiliar seu manejo, 

como levantar informações sobre seu recrutamento, 

seja quanto à época em que ocorre, como revelar 

quais as principais áreas onde os juvenis se 

concentram. 

Objetivo 

Avaliar o efeito das fases lunares no recrutamento 

do caranguejo-amarelo J. lagostoma (H. Milne 

Edwards, 1837), na Ilha da Trindade, Brasil. 

Material e Métodos 

Um total de 30 galerias da espécie foram escavadas 

manualmente na Praia dos Andradas, Ilha da 

Trindade (Brasil), à procura de seus recrutas. Tais 

avaliações ocorreram nas diferentes fases lunares, 

entre dezembro/2019 à fevereiro/2020. A densidade 

de recrutas em cada galeria foi registrada 

(ind./galeria). Esses espécimes também foram 

submetidos à biometria em laboratório, sendo 

registrados sua largura cefalotorácica (LC) e peso 

úmido (PE). Os valores de densidade, LC e PE 

foram submetidos à uma ANOVA, para testar uma 

possível influência lunar sobre estas variáveis, com 

confronto das médias pelo teste de Tukey.  

Resultados e Discussão 

Foram registrados 113 recrutas, com 79 deles 

capturados para análise em laboratório. As variáveis 

em análise difeririam significativamente entre as 

fases lunares (F=13,01; p<0,01). A maior densidade 

ocorreu na lua cheia (2,05 ± 2,47 ind./galeria), com 

as demais fases com densidades semelhantes. 

Quanto a biometria, a variação de LC e PE foi de 

2,2 a 7,5mm (4,9 ± 0,8 mm) e 3 a 144mg (40 ± 23 

mg), respectivamente, com contraste entre as fases 

lunares (LC: F=11,23; e PE: F=25,61; ambos com 

p<0,01). A relação foi inversa à densidade, com 

menores valores na lua cheia e aumento nas fases 

lunares seguintes, em especial na lua crescente. A 

maior densidade dos menores recrutas ocorreu na 

lua cheia, quando ocorre o recrutamento da 

espécie, com o crescimento somático ocorrendo nas 

fases lunares seguintes. Um recrutamento similar, 

mais intenso na lua cheia, foi registrado para 

Gecarcinus ruricola¹, o mesmo ocorrendo com a 

desova de Cardisoma guanhumi², indicando um 

possível padrão para Gecarcinidae. 

 
Figura 1. Gráfico de barras sobre a densidade (A) e gráfico de caixas da 

largura cefalotorácica (B) e peso (C) dos recrutas de Johngarthia 

lagostoma por fase lunar. Letras distintas indicam médias diferentes.  

Conclusão 

O recrutamento do J. lagostoma na Ilha da Trindade 

foi mais intenso na lua cheia, quando foi registrada 

a maior densidade dos indivíduos de menor porte. 

Tal informação contribuirá ao manejo e a 

conservação desta espécie, ameaçada de extinção. 
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