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RESUMO

Estudos sobre morfologia de crustáceos decápodos retratam um fenômeno conhecido como heteroquelia, caracterizando um padrão de desigualdade no tamanho dos

quelípodos. Este trabalho tem como objetivo verificar a existência de heteroquelia em Macrobrachium brasiliense. Os espécimes foram coletados às margens do Ribeirão Água

Limpa (19º08’23.5”S 48º22’44.7”O), próximo à cidade de Uberlândia (MG), com o uso de peneiras (3,0 mm), em alguns meses de 2012, 2013, 2015 e 2016. Em laboratório, os

indivíduos foram identificados, sexados e mensurados (mm). As estruturas corpóreas comprimento do quelípodo direito (CQD) e esquerdo (CQE) foram medidas para ambos os

sexos e selecionadas para as análises. Para investigar a ocorrência de heteroquelia foram utilizados os testes t e ANOVA (&#945;=0,05). Foram analisados 154 indivíduos, sendo

78 machos com CQD e CQE médio de 27,1 e 27,6mm, e 76 fêmeas com CQD e CQE médio de 19,1 e 19,4mm. Foram obtidas diferenças significativas no comprimento do

quelípodo entre os sexos, tanto para o direito quanto para o esquerdo (p<0,01). Entretanto, quando comparados para cada sexo não foram obtidos resultados significantes

(p>0,05), assim como ao avaliar diferenças entre os indivíduos que apresentaram maior CQD e menor CQE e vice-versa (p>0,05). Resultados significativos (p<0,01) foram

obtidos quando comparado o CQD e CQE entre as categorias demográficas em ambos os sexos, os quais diferiram apenas entre os adultos. Também foram obtidos resultados

significativos (p<0,01) comparando o CQD e CQE entre os indivíduos distribuídos em classes de tamanho. De maneira geral, observa-se a ocorrência de heteroquelia entre os

sexos, categorias demográficas e, consequentemente, entre as classes de tamanho. Adicionalmente, registrou-se lateralidade, ou seja, há tanto indivíduos com CQD maior

quanto com CQE maior. Com esses resultados, percebemos que a heteroquelia e a lateralidade na espécie podem estar relacionadas ao comportamento do animal.
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