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RESUMO  

Lottia subrugosa (d'Orbigny, 1846) é uma espécie chave nos afloramentos rochosos da costa 

sul baiana. São herbívoros que vivem nas superfícies rochosas entre marés e possuem hábito de 

“homing”. O trabalho foi realizado no afloramento rochoso do Morro de Pernambuco (Ilhéus, 

no sul da Bahia – Brasil). Para análise do uso do espaço, a pesquisa foi desenvolvida durante 

seis dias, sendo um para marcação dos indivíduos e os outros cinco para análise de 

deslocamento, repouso e retorno para o local de origem. Foram marcados 20 indivíduos em três 

biobandas distintas (cracas, cracas epibiontes em mitilídeos e mitilídeos), totalizando 60. A 

análise da dinâmica populacional acompanhou um ciclo anual, com campanhas mensais, de 

janeiro a dezembro de 2017. Foram estabelecidas quatro unidades amostrais com 1m² de área 

interna, equidistantes 1m entre si. Cada unidade amostral foi percorrida, integralmente, sendo 

tomadas as medidas “in loco” de cada indivíduo. Fora destas áreas, trinta indivíduos foram 

coletados para análise macroscópica do desenvolvimento gonadal. Na análise de “homing”, a 

maior frequência de deslocamento foi registrada na faixa dominada por mitilídeos (mais 

próxima a linha d’água), com registro de 45% dos eventos de  retorno ao primeiro ponto de 

marcação, e o menor na faixa de cracas (faixa mais distante da linha d’água), com 10%. A 

média do ângulo da direção do deslocamento foi de 279º, com a maioria  dos animais se 

deslocando em direção ao mar.  A maior distância percorrida por um indivíduo (16,1cm) foi 

registrada na faixa de cracas. A espécie apresentou comportamento de defesa de território. No 

total 2.279 indivíduos foram contabilizados e mensurados, com maior abundância no mês de 

outubro (306 indivíduos) e menor em maio (91 indivíduos), dados que refletem os eventos 

ocorridos em meses com menores e maiores temperaturas e pluviosidade, esse padrão também 

foi observado para a densidade. O modelo aditivo generalizado GAM foi o que melhor 

respondeu à variação da abundância em relação aos meses estudados (binomial negativo, desvio 

residual= 6,69 e edf=5,4). O menor animal foi registrado no mês de outubro (2,03mm) e o maior 

(16,04mm) em julho. Em julho e agosto ocorreu um pico de entrada de indivíduos juvenis, 

sugerindo que este foi o momento de recrutamento. Dos 360 exemplares coletados para analise 

da maturação gonadal aproximadamente 58% foram identificados como machos. O mês com 

menor número de fêmeas foi fevereiro (1 indivíduo), sendo o maior registrado nos meses de 

abril, maio e julho (18 indivíduos). A média do comprimento da concha da fêmea (9,59±1,49 

mm) é maior que a do macho (9,16±1,58 mm) (teste t=0,0085, p<0,05, 9.999 permutações). 

Nos meses mais quentes (janeiro a março) muitos indivíduos foram coletados com gônadas 

vazias. Nos meses de maio, junho, julho e setembro, meses de menores temperaturas, maiores 

pluviosidades e maior número de eventos de ressaca do mar, fêmeas e machos estavam 

igualmente maduros, sugerindo que neste período há maior atividade reprodutiva. A espécie é 

um excelente modelo para o estudo de respostas às mudanças climáticas e o conhecimento sobre 

sua variação geográfica deve ser estimulado. 

 

Palavras-chave: Bentos, Invertebrados, População, Comportamento. 
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ABSTRACT 

Lottia subrugosa (d'Orbigny, 1846) is a key species in the rocky outcrops of the south coast of 

Bahia. They are herbivores that live on the rocky surfaces between tides and have habit of 

"homing". The research was carried out in the rocky outcrop of the Morro de Pernambuco 

(Ilhéus, in the south of Bahia - Brazil). The use of space analysis was developed during six 

days, one for marking the individuals and the other five for analysis of displacement, rest and 

return to the place of origin. Twenty individuals were tagged in three distinct biobanks 

(barnacles, barnacles epibiontes in mytilids and mytilids), totaling 60. The analysis of the 

population dynamics followed an annual cycle, with monthly campaigns, from January to 

December 2017. Four sample units were established with 1 m of internal area, equidistant 1m 

apart. Each sample unit was completely covered, and measurements were taken "in loco" of 

each individual. Out of these areas, thirty individuals were collected for macroscopic analysis 

of gonadal development. In the homing analysis, the highest frequency of displacement was 

registered in the mytilide dominated range (closest to the water line), with 45% of the events 

returning to the first marking point and the lowest in the barnacles (farthest from the waterline), 

with 10%. The direction angle average of the displacement was 279°, with most of the animals 

moving towards the sea. The largest distance traveled by an individual (16.1cm) was registered 

in the barnacle range. The species showed territorial defense behavior. In total, 2,279 

individuals were counted and measured, with a higher abundance in October (306 individuals) 

and lower in May (91 individuals), data that reflects the events occurred in months with lower 

and higher temperatures and rainfall, this pattern was also observed for density. The generalized 

additive GAM model was the one that responded best to the variation of abundance in relation 

to the months studied (negative binomial, residual deviance = 6.69 and edf = 5.4). The smallest 

animal was registred in October (2.03mm) and the biggest (16.04mm) in July. In July and 

August there was an entry peak of juvenile individuals, suggesting that this was the time of 

recruitment. Of the 360 specimens collected for gonadal maturation analysis, about 58% were 

identified as males. The month with the lowest number of females was February (1 individual), 

the highest registered in the months of April, May and July (18 individuals). The average female 

shell length (9.59 ± 1.49 mm) is greater than the male shell (9.16 ± 1.58 mm) (test t = 0.0085, 

p <0.05, 9,999 permutations). In the warmer months (January to March) many individuals were 

collected with empty gonads. In the months of May, June, July and September, months of lower 

temperatures and higher rainfall and greater number of sea hangover events, females and males 

are equally mature, suggesting that during this period there is greater reproductive activity. The 

species is an excellent model for the study of responses to climate change and knowledge about 

its geographic variation must be stimulated. 

Keywords: Bentos, Invertebrates, Population, Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espaço físico é considerado uma das dimensões do nicho de uma espécie, 

considerando que o seu estudo permite determinar diversas interações ecológicas entre esta e o 

ambiente (SCHOENER 1974, PIANKA 1999). O espaço escolhido pode influenciar tanto a 

estrutura das comunidades (CONNEL 1972, CUNHA & VIEIRA 2002, GRELLE 2003, 

VIEIRA & MONTEIRO FILHO 2003) quanto a dinâmica e a estrutura populacional de uma 

espécie (FERNANDEZ et al. 1997, GENTILE & CERQUEIRA 1995). A seleção de habitat e 

o uso do espaço são comumente referidos como atributos diferentes e complementares 

(VALENZUELA & CEBALLOS 2000), embora outros autores considerem um como parte 

integrante do outro (CÁCERES & MONTEIRO-FILHO 2006). A área de vida de um animal - 

“home range”, é caracterizada como a área utilizada por um indivíduo em suas atividades de 

forrageio, acasalamento e cuidado com a prole (BURT 1943), e é geralmente estudada em duas 

dimensões do espaço (MERSEVE 1977, GRELLE 1996). Porém, para animais arborícolas 

(KOEPPL et al. 1997) ou aquáticos deve ser quantificada tridimensionalmente, tanto na coluna 

d’água (ROSSI-SANTOS 1997) quanto como endofauna bêntica (DORGAN, 2015). 

Costões ou afloramentos rochosos são ambientes entre marés. De forma geral exibem 

gradientes ambientais verticais íngremes que são, muitas vezes, combinados com topografia 

complexa, que favorecendo a fixação de larvas de invertebrados e esporos de algas . As espécies 

sésseis podem ainda gerar sítios de abrigo para diversas espécies de animais e algas, oferecendo 

condições para instalação de epibiontes e aumentando a complexidade local. Em função da 

exposição às variações de temperatura e aos longos períodos de dessecação e insolação, os 

habitantes desse substrato consolidado apresentam adaptações importantes, sendo, em sua 

maioria, eurialinos e euritérmicos. Além disso, as espécies colonizadoras estão sempre sujeitas 

a flutuações naturais em escala espacial e temporal, muito em função da exposição constante 

às intensas variações ambientais (THOMPSON et al., 2002).  Estes fatores promovem elevada 

heterogeneidade espacial na distribuição e na abundância de organismos intertidais 

(BOULDING; HARPER, 1998).  

O limite superior de afloramentos rochosos, é exposto à elevada amplitude térmica e à 

exposição à radiação solar (CONNELL, 1972) que influencia a distribuição espacial das 

espécies e a composição das comunidades, alterando os valores de abundância e diversidade, 
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cobertura e limites verticais entre marés (MENGE et al., 1997; SCHIEL, 2004). A ocorrência 

de biobandas, como as de macroalgas, cracas e bivalves mitilídeos, aumenta a disponibilidade 

de recursos e favorece o desenvolvimento de diversas formas de vida, elevando a biodiversidade 

nestes ambientes (EDGAR, 1983; APOLINARIO, 1999). 

Espécies que habitam este tipo de substrato, na região litorânea, apresentam variadas 

adaptações morfofisiológicas. Os atributos funcionais (i.e., morfológicos, fisiológicos, 

fenológicos ou comportamentais) influenciam múltiplos aspectos do desempenho 

(“performance”), que afetam a aptidão dos organismos (ARNOLD, 1983). Estas referem-se à 

estrutura (p.ex. fechamento hermético de valvas), textura e cor (p.ex. produção de conchas não 

porosas e mais claras para refletir calor), fisiologia (p.ex. tolerância a níveis de desidratação de 

até 90% em algas ou produção de muco em anêmonas), comportamento (p.ex. migração vertical 

dos organismos vágeis em função da maré e busca de refúgio em fendas) e, assim, determinam 

também sua distribuição. Fatores biológicos como a competição, a predação e a herbivoria, a 

disponibilidade de recursos alimentares, a taxa de sobrevivência e a capacidade reprodutiva dos 

indivíduos, entre outros, também podem influenciar a distribuição espaço-temporal e a 

dinâmica populacional. A variabilidade entre indivíduos em relação à resistência e a tolerância 

às condições ambientais também pode influenciar a distribuição das espécies no ambiente 

(BORKOWSKI; BORKOWSKI, 1969).  

Fatores como temperatura, radiação solar e variação de marés podem interferir na 

distribuição e/ou diversidade das espécies no substrato (SCROSATI; HEAVEN, 2007). Assim, 

a estrutura de uma determinada população é o resultado de ações de forças bióticas e/ou 

abióticas que provocam mudanças no arranjo estabelecido pelos indivíduos, definindo como 

uma espécie explora o ambiente que ocupa. A análise dessas estruturas pauta-se em quatro 

parâmetros demográficos básicos: recrutamento, morte e padrões de imigração e emigração 

dentro da população. As variações na estrutura de uma população, ao longo do tempo, são a 

base para os estudos de dinâmica populacional, que consistem nas análises de recrutamento, 

mortalidade, crescimento e estratégia de vida de uma determinada espécie (PIANKA, 1999). 

Entre os animais que habitam os costões rochosos destacam-se os componentes da 

macrofauna bêntica, que compreendem o grupo de animais aquáticos que apresenta relação 

direta com o substrato e apresenta tamanho superior a 0,5mm (LANA et al., 1996).  
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Lottia subrugosa (D'Orbigny, 1846) (Mollusca, Gastropoda, Lottidae), conhecida 

popularmente como “lapa” ou “chapeuzinho chinês” é uma das espécies de gastrópode da 

Ordem Patellogastropoda que vivem nas superfícies rochosas entre marés. São pastejadoras 

ativas que se alimentam de perifíton, sendo um importante elo na teia alimentar e na 

transferência de energia entre as costas rochosas e a comunidade costeira (HAWKINS; 

HARTNOLL, 1978). Habita a região do mesolitoral no litoral brasileiro -  desde o Ceará até o 

Rio grande do Sul (RIOS, 1994).  

Esta espécie é moderadamente resistente à dessecação, devido à posição de sua camara 

palcal, localizado na região lateral da concha. Não apresentam enrolamento da concha nem da 

massa visceral como visto na maioria dos gastrópodes. O sistema reprodutivo é muito simples, 

consistindo na gônada e em um curto gonoduto conduzindo ao nefrídio direito (HYMAN, 

1967). São organismos dióicos, sem dimorfismo sexual externo e a identificação do sexo não é 

possível sem a observação macroscópica das gônadas (ROCHA-BARREIRA, 2002). Os 

gametas são liberados na água, onde ocorre a fertilização (HENRIQUES et al, 2017). 

Apresentam larvas planctônicas, planctotróficas em geral. Suas larvas podem permanecer de 

dias a, aproximadamente, um ano no plâncton, gerando um grande potencial de dispersão pelas 

correntes marinhas (RIGHI, 1966, BRANCH, 1981). 

Possuem uma concha cônica de desenho em espiral e simétrico, com forma compacta e 

resistente, protegendo o manto (Figura 1a). O pé é uma sola chata e rastejante (Figura 1b), 

apresentando glândulas podais que produzem um muco gelatinoso com função de aderência e 

locomoção (POWELL 1973).  

Considera-se que conchas cônicas surgiram de modo independente, ao menos duas 

vezes, entre os patelogastrópodes, e formas similares surgiram em outras linhagens de moluscos 

da zona entre marés. Dada essa convergência, considera-se plausível pressupor que a forma 

“tipo lapa” é adaptativa nesse tipo de habitat (DENNY, 2000). 
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Figura 1:a) Imagem de um indivíduo de Lottia subrugosa em vista lateral. b) Imagem de um indivíduo 

de Lottia subrugosa em vista ventral (foto do acervo pessoal). 

A maioria dos moluscos que habitam ambientes entre marés de substratos rochosos, 

possui precipitados de magnetita recobrindo os dentes da rádula (KIRSCHVINK, 1989). Lottia 

subrugosa também possui uma fita radular com dentes recobertos por magnetita, ajudando 

principalmente no seu fortalecimento, favorecendo tanto a alimentação quanto o 

comportamento da “homing”, pois esse mineral possui atributos de imã, com poder de atração 

e polaridade. 

Os indivíduos apresentam variação intra e interpopulacional no tamanho da concha. 

Deslocam-se pela superfície da rocha com movimentos de retração e distensão do pé, auxiliados 

pelo muco gelatinoso liberado pela glândula podal (DAVIES & HAWKINS, 1998). Músculos 

retratores do pé se fixam à concha e ao manto dorsal em vários ângulos, agindo em conjunto 

para elevar e abaixar a sola ou para encurtá-la em direção longitudinal ou transversal. Ondas de 

contração podem propagar-se de trás para frente ou de frente pra trás.   

A espécie possui hábito de “homing”, que se caracteriza pelo regresso do gastrópode ao 

mesmo local de origem, após excursões de alimentação. Apresentam, muitas vezes, um desgaste 

da concha ou da rocha, efetuados para que se ajustem e reconheça estes locais como o próprio 

abrigo. Este comportamento oferece um menor risco de dessecação dos organismos (COOK 

1971; COOK et al. 1969; HARTNOLL & WRIGHT, 1977; HAHN; DENNY 1989; GRAY; 

HODGSON 1997, 1998).  

O comportamento de procurar boas áreas de alimentação e memorizá-las para 

possibilitar o retorno, sugere capacidade de aprendizagem em gastrópodes herbívoros (GRAY; 

HODGSON 1998). Essas excursões de forrageamento são influenciadas pelos ciclos de maré, 

e são realizadas, na maioria das vezes, quando a água do mar incide na sua concha 

(HENNINGER; HODGSON 2001). O comportamento está associado à pressões de competição 
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por espaço, alimento, predação e ao estresse de dessecação provocado pelo ambiente físico de 

áreas entre marés (BRANCH 1981). Cada organismo apresenta um padrão diferente de 

movimentação ao longo do dia, dependendo das condições naturais e, principalmente, do ciclo 

de marés locais.   

Esse trabalho tem como objetivo: avaliar o uso do espaço de Lottia subrugosa no 

afloramento rochoso, considerando comportamento de “homing” e estrutura populacional ao 

longo de um ciclo anual. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1  Área de estudo 

O trabalho de campo foi realizado em um afloramento rochoso, voltado para o oceano, 

localizado no Morro de Pernambuco (14° 48’ 320’’S, 39° 01 ’462’’W), próximo à foz do Rio 

Cachoeira e inserido no perímetro urbano da cidade de Ilhéus (sul da Bahia - Brasil) (Figura 2). 

A área possui clima do tipo quente e úmido, sem estação seca definida, com temperaturas 

médias anuais que variam entre 22°C e 25°C. O regime pluviométrico é regular, com chuvas 

abundantes, distribuídas durante o ano (BAHIA, 2001; FARIA-FILHO; ARAÚJO, 2003). O 

Morro de Pernambuco é caracterizado pela presença de afloramentos rochosos metamórficos e 

magmáticos (IBGE, 1992), apresentando alto grau de exposição a ondas e correntes (FALCÃO 

FILHO 2010). Os períodos de onda variam de 5,0 a 6,5 seg e as alturas associadas a eles de 1,0 

a 1,5m. O local apresenta fácil acesso sendo observados impactos ambientais como acúmulo de 

lixo antrópico e natural, pesca, assoreamento, trânsito frequente de passantes e de veículos 

automotores (FERREIRA, 2009).  



8 

 

 

Figura 2: Mapa do Morro de Pernambuco destacando a parte do local estudado (Fonte: MATOS, 2015 

– com permissão do autor). 

 

2.2 Amostragem 

 

2.2.1 Uso do espaço pela espécie e análise de comportamento de “homing” 

 

Três faixas distintas foram selecionadas para observação do padrão de deslocamento 

e do comportamento de retorno ao local de origem - “homing”: faixa A, dominada por 

Chthamalus bisinuatus (cracas), faixa B caracterizada pela presença de C. bisinuatus como 

epibionte em Brachidontes exustus (cracas sobre mexilhões) e; faixa C dominada por B. exustus 

(mexilhões). O acompanhamento foi desenvolvido entre os dias 25 e 30 de maio de 2017.  

No primeiro dia foram marcados 20 indivíduos em cada faixa, totalizando 60 

indivíduos marcados. Cada organismo e a respectiva localização inicial no substrato (ponto 

visível mais próximo do animal), foi identificado com papel vegetal de alta gramatura marcado 

com números em nanquim e colado (Loctite Super Bonder Precisão) na concha do indivíduo e 

em sua lateral, na rocha. Ao longo de cinco dias de observação, durante a primeira maré baixa 

do dia, foi registrada a distância (por meio de uma fita métrica) entre a marca inicial no substrato 

e o seu indivíduo correspondente, para visualização de seu deslocamento. Com um transferidor 

foi medido o ângulo de deslocamento (90º voltado para terra e 270º voltado para o mar). Todos 

Área estudada 
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os dados foram tabelados e a partir deles foram construídos gráficos do tipo “rosa dos ventos” 

para análise, por estatística circular, da distância percorrida e da orientação, comparando a 

diferença de frequência do comportamento de “homing” nas três faixas. Os movimentos e o 

comportamento de retorno foram contabilizados e transformados em porcentagem. Indivíduos 

marcados, e não encontrados, foram considerados como “mortos” (predados ou arrastados pela 

força da água). 

2.2.2 Distribuição temporal das classes de tamanho da concha ao longo de um ano 

 Foram realizadas coletas mensais, durante as marés baixas diurnas, nos períodos de 

lua nova, entre janeiro e dezembro de 2017. Na vertente abrigada, voltada para o mar, foram 

estabelecidas quatro unidades amostrais (1m x 1m) equidistantes 1m em linha horizontal. Cada 

amostrador foi integralmente percorrido, sendo tomadas as medidas “in loco”, com o auxílio 

do paquímetro digital (precisão de 0,01mm), do comprimento da concha de cada indivíduo 

presente (SANTANA, 2015). Para análise comparativa dos comprimentos das conchas de 

machos e fêmeas foi usado o teste t de Student por permutação (9.999 repetições) e para 

determinar quantidade  e o intervalo das classes de tamanho da concha foi utilizada a regra de 

Sturges. 

2.2.3 Avaliação da densidade local da espécie  

A densidade populacional foi estimada utilizando os valores médios e respectivos 

desvios padrão dos dados obtidos, mês a mês (Jan/Dez 2017) para a abundância da espécie na 

unidade amostral. Uma vez obtidos, os valores deram forma ao gráfico de densidade média por 

m². O modelo aditivo generalizado GAM foi usado para responder à variação da abundância 

em relação aos meses estudados 

2.2.4 Análise macroscópica do ciclo anual de maturação das gônadas femininas e 

masculinas. 

Após a mensuração e contagem dos indivíduos, foram coletados, fora das áreas de 

acompanhamento populacional, os trinta primeiros indivíduos íntegros, com tamanho superior 

à 5mm, para análise macroscópica das gônadas. Cada indivíduo foi armazenado em água do 

mar e congelado para posteriores análises.  



10 

 

No Laboratório de Ecologia Bêntica (LEB – UESC) cada indivíduo coletado teve 

também o comprimento (mm) da concha mensurado com auxílio do paquímetro digital 

(precisão de 0,01mm) (Figura 3).  

 

Figura 3. Desenho esquemático da vista dorsal da conha de Lottia subrugosa.  

Na sequência, o manto foi retirado para observação do preenchimento das gônadas, 

localizadas sobre a glândula digestória do animal. A distinção entre machos e fêmeas só pode 

ser realizada a partir da observação da caracteristica morfológica da gônada, machos com 

gonada de cor marrom claro e aspecto mais rígido com fissuras por toda gônada, e as fêmeas 

possuem gonadas de cor verde e granulares  (Figura 4). A estimativa do grau de maturação foi 

dividida em cinco classes: (A) 0%  - gonadas vazias, (B) 25% - até ¼ de preenchimento, (C) 

50% - mais que ¼ até ½ de preenchimento, (D) 75% - mais que ½ até 3/4 de preenchimento e, 

(E) 100% - gonadas completamente cheias. 
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Figura 4: Imagens das gonadas de Lottia subrugosa (A) indivíduo macho com 100% de preenchimento, (B) 

indivíduo fêmea com 100% de preenchimento e, (C) indivíduo com gonada vazia. 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Uso do espaço pela espécie e análise de comportamento de “homing” 

  

Na faixa dominada por Chthamalus bisinuatus (cracas) foram perdidos 30% dos 

indivíduos, enquanto 60% permaneceram no mesmo local da primeira marcação. Apenas em 

10% foi observado o comportamento de “homing”, sendo 16,1cm a maior distância percorrida. 

A direção sudeste (direção do mar) foi predominante nos deslocamentos registrados nessa faixa. 

Essa zona fica mais exposta a ação de aves e de outros animais terrestres, por ser um local de 

fácil acesso. Predadores aquáticos, principalmente o caranguejo Eriphia gonagra, só atuam 

nesta área durante poucas horas do dia, quando a mesma está imersa. Somente nessa área foram 

registrados animais claramente predados (presença de conchas vazias e quebradas). Nesse tipo 

de área ocorre forte competição alimentar, que pode ser um dos motivos da baixa frequência do 

comportamento de “homing” registrado aqui. 

 Na biobanda caracterizada pela epibiose de C. bisinuatus (Cracas) em Brachidontes 

exustus (mexilhões) foram perdidos, ao longo do estudo, 25% dos indivíduos, enquanto 50% 

permaneceram no mesmo local desde a primeira marcação. O comportamento de “homing” foi 

registrado para 15% dos indivíduos marcados. Nesta faixa predominou a direção sudoeste, em 

direção ao mar e à áreas mais úmidas, sendo a maior distância percorrida 12,6cm. 

 Na faixa dominada por B. exustus (mexilhões), nos cinco dias de observação, 20% dos 

indivíduos marcados foram perdidos (predados ou arrastados pelas ondas), enquanto 35% não 

se moveram. Assim, 45% dos indivíduos realizaram comportamento de “homing”, com as 

direções distribuídas entre sul, sudeste e sudoeste. O maior deslocamento registrado foi de 

13,8cm.  

A faixa que registrou a maior frequência no comportamento de retorno foi àquela mais 

próxima ao mar (Figura 4). 
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Figura 5: Histograma representando a frequência do comportamento de ‘homing” nas três faixas estudadas.  

Predominou, nas três faixas, o deslocamento em direção às áreas mais ao sul (próximas 

da água e mais úmidas). O valor médio de angulação foi 279,62º (Figura 6). 

 

Figura 6: Gráfico tipo “rosa dos ventos” indicando a frequência de ângulos mensurados, com base no 

direcionamento dos indivíduos de Lottia subrugosa estudado. 
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Foram observadas três características que podem explicar como esses animais 

conseguem retornar ao seu local de origem, depois de um evento de forrageio. Duas delas 

observadas em campo: a) a trilha do muco é bem marcada e não sai facilmente na água, podendo 

ser usada, pelo animal, como caminho de retorno; b) a presença das cicatrizes, em forma de 

“U” formada pela parte frontal da concha do animal, na rocha, indício de marcação de território 

e de localização; c) a presença de magnetita nos dentes da rádula, observada em microscopia 

ótica (Figura 7).  

 

Figura7: Parte da rádula do tipo docoglossa de Lottia subrugosa permitindo a visualização de seus 

dentes recobertos por magnetita. 

Além do comportamento de “homing”, foi observado, durante as análises de mobilidade 

da espécie, que a mesma é territorialista e disputa espaço afastando, com a borda de sua concha, 

indivíduos de outras espécies que compõem a biobanda de mexilhões e cracas (Figura 8a). Este 

movimento abre clareiras na biobanda (Figura 8b) que permitem maior facilidade de locomoção 

e obtenção de alimento, além de melhor fixação no substrato. Quando na faixa estavam 

presentes fendas, foi possível perceber que alguns espécimes, na zona de cracas, se 

direcionavam para dentro das mesmas em busca de proteção contra a alta temperatura local, 

evitando risco de dessecação, uma vez que áreas com fendas são mais úmidas e sombreadas. 
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Figura 8: a) Indivíduo de Lottia subrugosa afastando com a ajuda da concha, espécies de mexilhões e 

cracas, indicando um comportamento territorialista. b) Clareira aberta por indivíduo de Lottia subrugosa 

empurrando indivíduos de outra espécie com a ajuda da sua concha. 

3.2 Distribuição temporal das classes de tamanho da concha ao longo de um ano 

 

Foram registrados 2.279 indivíduos, com maior abundância no mês de outubro (306 

indivíduos) e menor no mês de maio (91 indivíduos). Os dados de abundância não seguiram 

uma distribuição normal nem linear (Figura 9). 

 

Figura 9: Gráfico da abundância mensal dos indivíduos de Lottia subrugosa na área de estudo. 

a) b) 
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Ao longo do estudo, os indivíduos estiveram associados à biobandas com presença de 

macroalgas, cracas e mexilhões. As cracas - Chthamalus bisinuatus, estiveram presentes ao 

longo de todo o período de estudo, sempre em grandes quantidades, principalmente nos 

primeiros meses do ano, quando a temperatura do ar foi mais alta (24-27ºC). Os mexilhões - 

Brachidontes exustus, estiveram presentes durante todo o período de estudo, em pequena 

quantidade. A presença de macroalgas, principalmente nos meses de Julho à Outubro, 

proporcionou não somente um maior número de indivíduos da espécie estudada, mas também 

o de seu predador local – o caranguejo Eriphia gonagra, além do aumento na presença dos 

moluscos Stramonita brasiliensis e S. rustica, predadores de Brachidontes exustus.  

O menor animal mediu 2,03mm (outubro/2017) e o maior 16,04mm (julho/17). Em 

julho, além do registro de indivíduos de maior porte, foi claro o aumento no número de 

indivíduos com conchas de tamanho inferior a 4mm. A participação de indivíduos menores se 

estendeu até agosto, sugerindo que o pico de recrutamento da espécie ocorre nos meses mais 

frios do ano, junto com o período de ressacas (Figura 10). 

 

Figura 10: Boxplot da variação do comprimento (mm) das conchas dos indivíduos de Lottia subrugosa, 

a cada mês, na área de estudo. 
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O intervalo do ciclo de crescimento da espécie acontece entre os meses de março a 

setembro. O mês de junho apresenta o maior pico de crescimento da concha (Figura 11). A 

população presente no ambiente, nos primeiros meses de estudo, parece ser formada por 

indivíduos adultos com padrão de crescimento de concha constante. A partir da entrada de 

indivíduos juvenis nos meses seguintes observa-se uma modificação no padrão de crescimento. 

Indivíduos jovens com um incremento mais rápido e os adultos com incremento lento e 

constante. Temos então o crescimento acelerado dos juvenis e o crescimento mais lento dos 

adultos. Nos últimos meses do ano o crescimento de todos os indivíduos, na população, parece 

acompanhar o mesmo padrão. 

 

Figura 11: Gráfico de regressão sinusóide ajustado aos dados de crescimento da população ao longo do 

ano de 2017. 

 

Akaike IC = 22,34 

p= 0,10742 
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Os dados apresentaram um padrão não linear e não seguem um distribuição normal. O 

melhor modelo para análise de abundância X mês foi o modelo aditivo generalizado (GAM), 

assumindo o resultado binomial negativo que não indicou superdispersão da espécie, com 

desvio residual de 6,69, graus de liberdade efetivos de 5,4 e graus de liberdade residual igual a 

6 (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Modelo aditivo generalizado (GAM) representando o padrão de variação da abundância da 

espécie Lottia subrugosa, ao longo do ano, na área de estudo. 

 

Em função da amplitude total de tamanho registrada e pela regra, de Sturges, foram 

estabelecidas doze classes de tamanho com intervalo 1,2mm (Figura 13).  
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Figura 13: Histograma por classe de intervalo de tamanho (1,2mm) das conchas dos indivíduos de 

Lottia subrugosa, ao longo dos meses estudados. Classe I = 2,03 – 3,23mm, II = 3,23 – 4,43mm, III = 4,43 – 

5,63mm, IV = 5,63 – 6,83mm, V = 6,83 – 8,03mm, VI = 8,03 – 9,23mm, VII = 9,23 – 10,43mm, VIII = 10,43 – 

11,63mm, IX = 11,63 – 12,83mm, X = 12,83 – 14,03mm, XI = 14,03 – 15,23mm, XII = 15,23 – 16,43mm. 

 

3.3 Densidade local da espécie  

 

A Figura 14 mostra a variação nos valores de densidade mensal. Na tabela 1 

(Apêndice) estão apresentados os valores mensais descritivos das condições ambientais locais. 

Entre janeiro e maio, a combinação de temperaturas do ar mais elevadas e maior radiação 

(temperatura do substrato mais elevada e mantida por mais tempo), menor pluviosidade e 

ausência de ressacas (que atingem pontos mais altos, com maior intensidade, refrescando-os) 

contribuíram para tornar o substrato, no médio litoral, menos tolerável para a espécie. Isto se 

refletiu em menores densidades totais e na maior concentração de indivíduos na classe IV e V 

de tamanho, sem registro de indivíduos menores que 3mm ou de maiores que 12mm. A partir 

de junho, com a queda nas temperaturas, aumento das chuvas e dos episódios de maior 

intensidade de ventos no sentido mar/continente pode-se observar um aumento na densidade 

média e o registro de indivíduos de maior porte (classe VII). Julho apresentou as menores 
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temperaturas, pluviosidade e maior número de eventos de ressaca. Neste mês não só há o 

registro de indivíduos na classe XII mas também o registro de indivíduos com tamanho inferior 

à 3mm. O mês de agosto registra os maiores indivíduos na classe IX e ainda, a presença de 

indivíduos na classe I. Essa distribuição sugere que a espécie, como outros invertebrados 

marinhos costeiros, responda à quedas na salinidade para entrar na fase reprodutiva. Indivíduos 

de maior porte deslocam-se para este nível e nele se mantém até o final de julho quando voltam 

a procurar condições mais propícias em níveis mais baixos do afloramento. O registro de 

juvenis em julho e agosto reflete a maior atividade reprodutiva nos meses de junho e agosto. A 

partir do mês de agosto o maior número de indivíduos volta a ser registrado na classe V e 

observa-se o aumento no número total de organismos registrados. O mês de outubro apresenta 

o pico de densidade da espécie neste nível, refletindo o acontecido nos meses anteriores. 

Novembro e dezembro, quando as temperaturas voltam a ser mais altas, a pluviosidade diminui 

e o mar apresenta-se com menores ondulações, apresentam queda nas densidades locais. 

 

 

Figura 14: Média ± desvio padrão da densidade mensal da espécie Lottia subrugosa, na área de estudo. 
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3.4 Análise macroscópica do ciclo anual de maturação das gônadas femininas e 

masculinas. 

 

 Dos 360 indivíduos coletados,  209 foram classificados como machos e 151 como 

fêmeas. O mês com menor número de fêmeas foi fevereiro, com apenas 1 indivíduo, e os com 

maiores valores foram registrados em abril/maio/julho, com 18 indivíduos cada. O número de 

machos correspondeu a  aproximadamente 58% do total coletado (Figura 15).  

 

Figura 15: Abundância total de fêmeas e machos de Lottia subrugosa, ao longo de 12 meses, na área de 

estudo. 

As conchas das fêmeas foram maiores que as dos machos (figura 16), sendo a presença 

de  gônadas registrada a partir de 5,00mm. A média do comprimento da concha variou, 

significativamente, entre machos (9,16 ±1,58 mm) e fêmeas (9,59 ±1,49 mm), como apontado 

pelo teste t (9.999 permutações e p<0,05, p = 0,0085). 
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Figura 16: Comprimento total da concha de fêmeas e machos de Lottia subrugosa na área de estudo. 

 

No mês de janeiro, foi possível perceber que muito dos indivíduos coletados 

apresentavam gônadas vazias ou esvaziadas (0%). No período em que poucas fêmeas foram 

registradas, a maioria dos machos apresentou gonadas com preenchimento de 0-25%. A partir 

do registro de fêmeas na população os machos e as fêmeas praticamente se igualaram nas 

porcentagens de maturação das gônadas (Figura 17). 
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Figura 17: porcentagem do preenchimento gonadal dos machos e fêmeas de Lottia subrugosa ao longo 

do ano de 2017. Classes de maturação: A = 0%; B = 25%; C = 50%; D = 75%; E = 100%. 

Considerando apenas a fase de maturação completa dos  indivíduos estudados temos 

ausência dessa fase nas fêmeas nos meses de janeiro fevereiro agosto e outubro. Ausência da 

fase totalmente preenchida de maturação nos machos apenas no mês de agosto/2017. O 

momento em que machos e fêmeas estão praticamente no mesmo momento de reprodução se 

dá nos meses de maio, junho, julho e setembro, coincidindo com os meses de menores 

temperaturas do ano (Figura 18). 

 

Figura 18: Abundância total de indivíduos machos e fêmeas de Lottia subrugosa com maturação de 

classe E de 100% e a temperatura ao longo do ano. 
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4 DISCUSSÃO  

 

Lottia subrugosa apresentou comportamento de “homing”, com padrão de movimento 

isozonal e modelo de deslocamento do tipo X-Y estável. Este pode ser explicado a partir de três 

atributos apresentados pela espécie: a produção de uma trilha de muco, a formação de cicatrizes 

na rocha e a presença de magnetita na rádula. A espécie apresentou mobilidade significativa, se 

deslocando ativamente para manchas com condições mais favoráveis, localizadas mais 

próximas à linha d’água ou em fendas mais úmidas. Indivíduos presentes nas zonas de acesso 

mais fácil à predadores, como as áreas mais altas do afloramento estudado, precisam procurar 

fontes e locais alternativos para se alimentarem, deixando de ser vantajoso manter um abrigo 

fixo, como já discutido por SEBASTIAN et al. (2002) para a lapa Scutellastra argenvillei. Este 

comportamento parece envolver um senso de “escolha” da melhor opção em um balanço entre 

garantir a melhor área de alimentação e o menor risco de predação (SANTINI et al, 2013), 

embora Martinez et al. (2017), estudando estrelas do mar, tenham sugerido que o 

comportamento de “homing” não seria determinado apenas pela “escolha” feita pelo próprio 

animal mas também por características ambientais variáveis que podem ser diferentes entre 

períodos. Diferença também foi observada entre locais, dentro de uma mesma área geográfica, 

com condições ambientais mais ou menos favoráveis à espécie (obs. Pess.). Em escala regional 

(Nuñez et al. 2014) observaram, para outra espécie de patelídeo, que uma maior ou menor 

disponibilidade de alimento influenciava fortemente o comportamento de pastejo e o retorno ao 

abrigo. Nem sempre a observação do “lar” permite prever a área de forrageamento real da 

espécie, como discutido por Fraser et al. (2015a). Entretanto, neste trabalho, foram analisadas 

três zonas distintas: biobanda de cracas, biobanda de mitilídeos com cracas epibiontes e 

biobanda de mitilídeos. Em todas os indivíduos marcados deslocaram-se, preferencialmente, 

para a direção da linha d’água, sugerindo que áreas mais úmidas ofereçam melhores recursos 

para forrageamento como já observado em Patella caerulea no Mar Adriático (BATELLI, 

2017). A distância maior entre a biobanda de cracas e o limite com a zona permanentemente 

submersa aumenta o tempo de deslocamento dos indivíduos, que dependendo da duração de 

submersão, pode não ser suficiente para retornarem ao abrigo. Esta pode ser um justificativa 

para que o comportamento de “homing” tenha sido registrado em frequência menor que a 

esperada na área menos favorável (biobanda dominada por cracas).  
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O comportamento de “homing” tem sido observado em várias espécies de moluscos. 

Os primeiros estudos tratavam de moluscos com sistema nervoso mais complexo, como os 

cefalópodes. Várias espécies de polvos (Octopus spp) podem retornar ao seu esconderijo depois 

de percorrer grandes distâncias, assim como nudibrânquios do gênero Onchidium, que se alojam 

em rachaduras de substratos rochosos e, após um período de forrageamento longe do “lar”, 

tendem a retornar para o mesmo lugar (GELPERIN 1974).  

Em gastrópodos são predominantes os padrões de movimento do tipo isozonal 

(CHELAZZI, 1990), no qual o animal mantém sua área de distribuição, independente do 

momento da maré. O comportamento de retorno ao “lar”, após forrageamento, foi observado 

em várias espécies de lapas, como as pertencentes aos gêneros Lottia, Patella, Fissurella e 

Siphonaria (GRAY & HODGSON, 1997; HENNINGER & HODGSON, 2001). Essa 

habilidade pode depender, primariamente, de pistas químicas existentes no rastro de muco 

depositado, pelo molusco, à medida que este se desloca (COOK, 1971; MCFARLANE, 1980). 

O mesmo foi apontado para gastrópodos terrestres, como por exemplo Limax maximus, a 

principal forma de orientação é pelo olfato, sendo os gânglios olfativos bastante desenvolvidos. 

Indivíduos desta espécie podem percorrer trilhas de até 90 cm até o alimento, e retornar pelo 

mesmo caminho (GELPERIN, 1974).  Embora estudos mais recentes apontem outras variáveis 

como igualmente importantes (FRASER et al., 2015b e 2015c). Entre estas, a temperatura local 

aparece como um importante modulador do comportamento (FRASER et al., 2016). 

Lottia subrugosa exibiu comportamento territorialista, ocupando e defendendo sua 

área de pastejo. Foi observado em campo que indivíduos “empurravam”, com a borda de suas 

conchas, um conjunto de mitilídeos (Brachidontes exustus) ligados entre si por seus bissos, 

criando uma trilha “particular” para facilitar sua locomoção e forrageamento. 

Outras espécies de lapas também possuem comportamento de defesa territorial 

(UNDERWOOD, 1979). Elas “limpam” territórios na superfície da rocha, alimentando-se de 

microalgas e removendo ativamente outros organismos que se invadem seu território 

(LINDBERG et al.,1998). Estudos com Lottia gigantea mostraram que são animais 

pastejadores e altamente territorialistas, marcando seu território com cicatrizes feitas com a 

rádula e expulsando outras espécies que invadam seu espaço (STIMSON, 1970; STIMSON, 

1973).  

Os indivíduos estudados ocupavam, principalmente, a faixa com biobandas de cracas 

e mexilhões. Entretanto, no período do inverno, com temperaturas mais baixas, as macroalgas 
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começaram a ocupar estas biobandas e a abundância de Lottia subrugosa e de outras espécies 

de moluscos, além de crustáceos, também aumentou. Resultado semelhante tinha sido 

observado por SOUSA (1979a e 1979b) em seus experimentos clássicos na região entre marés 

de costões rochosos na Califórnia. Nestes trabalhos o autor mostrou que em níveis 

intermediários de perturbação um maior número de espécies tende a ser encontrado. 

Macroalgas marinhas podem fornecer variados recursos, como por exemplo, maior 

área de superfície para fixação de organismos sésseis, abrigo para os vágeis, além de alimento 

para diferentes espécies (CHEMELLO & MILAZZO 2002). A ocorrência de biobandas da 

craca Chthamalus bisinuatus  e do mexilhão Brachidontes exustus aumentam a disponibilidade 

de recursos e favorecem o desenvolvimento de diversas formas de vida, elevando a 

biodiversidade nestes ambientes(APOLINÁRIO, 1999; CARRANZA & INE 2007).   

 O padrão de distribuição da espécie foi contínuo em todo o afloramento, com exceção 

da faixa de rocha nua. Estas áreas estão localizadas no limite superior das rochas, que é 

determinado pela tolerância à dessecação, à elevada amplitude térmica e à exposição à radiação 

solar (CONNELL, 1972). Rochas magmáticas e metamórficas escuras absorvem muito calor e 

o retém por bastante tempo. As temperaturas locais podem ser superiores a 50ºC nos dias que 

combinam alta insolação com o período da maré baixa, coincidente com as horas mais quentes 

do dia (E. C. Santos, dados não publicados). As espécies de lapas estudadas em ambientes 

temperados não toleram temperaturas acima de 42 °C (MILLER et al., 2009). Espécies 

tropicais, como a deste estudo, apresentam uma tolerância térmica necessariamente maior para 

poderem ocupar estas áreas. Sendo uma espécie-chave, entre os herbívoros, nos sistemas entre 

marés, sua maior ou menor resistência as modificações provocadas por maiores temperaturas 

afetará toda a teia trófica local (LATHLEAN et al 2017a e 2017b). Este pode ser um importante 

aspecto a ser investigado em função da maior ocorrência de anomalias térmicas anuais e 

aumento na temperatura média dos oceanos, além dos processos de acidificação, 

particularmente estressantes para animais com conchas carbonáticas (NAGELKERKEN & 

MUNDAY 2016). Morley et al. (2016) discutem até que ponto espécies tropicais podem 

aclimatar-se, em poucas gerações, a temperaturas mais elevadas, de forma mais eficiente que 

àquelas oriundas de áreas temperadas. 

A variação na temperatura e na pluviosidade influenciaram os padrões de abundância e, 

consequentemente, de densidade. Menores valores estiveram associados aos meses mais 
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quentes e secos. O menor valor da abundância da espécie foi registrado no mês de maio, 

refletindo o acumulado no período entre janeiro e abril. A população se recupera, 

numericamente, acompanhando a queda nas temperaturas, o aumento da pluviosidade e dos 

eventos de mar agitado. O maior valor de abundância é alcançado no mês de outubro, refletindo 

não só o maior número de adultos presentes no local mas, principalmente, a entrada de recrutas 

nos meses de julho e agosto. A partir deste mês os valores voltam a decrescer acompanhando a 

elevação das temperaturas. 

A participação de indivíduos menores, com tamanhos inferiores à 4mm, se estendeu de 

julho até outubro, com maior participação nos meses de julho e agosto, sugerindo que o pico 

de recrutamento da espécie ocorre nos meses mais frios do ano, junto com o período de ressacas. 

Foi observado ainda que, nestes meses, os animais de menor tamanho estavam sempre 

localizados próximos a outros maiores, da mesma espécie.  A presença de indivíduos pequenos 

em face voltada para o oceano é consequência do recrutamento maior nestes ambientes, dado 

que as larvas de L. subrugosa são planctônicas (LEWIS & BOWMAN, 1975). O tamanho 

corporal é um traço quantitativamente muito importante, pois influência o “fitness”, 

determinando tanto a habilidade de sobrevivência quanto a de reprodução (WANG et al., 2009). 

A densidade, em patelídeos, pode influenciar na mudança de sexo. Assim, em áreas com maior 

densidade, os machos, a partir de um determinado tamanho, tornam-se fêmeas (WRIGTH, 

1989). Entretanto, o sexo neste grupo só pode ser identificado pela análise macroscópica das 

gônadas (HENRIQUES et al, 2017). Em espécies de pequeno porte como a deste estudo a 

análise da morfologia e da coloração das gônadas só pode ser realizada “post-mortem”. Desta 

forma, embora seja possível que tenha ocorrido mudança de sexo nos indivíduos de maior porte 

quando em maiores densidades (de julho até outubro, com pico neste mês) não foi possível 

acompanhar uma vez que os animais eram mensurados em campo mas não tinham seu sexo 

distinguido. 

 Na análise de maturação gonadal, as fêmeas apresentaram comprimentos 

significativamente maiores que o macho. Essa é uma característica de moluscos que habitam 

regiões entre marés e se reproduzem por fertilização externa (MORTON, 1991). 

Aparentemente, altas temperaturas e baixas salinidades não teriam influência na reprodução de 

espécies de lapas (RAO 1973). Entretanto, neste estudo, a ausência de gônadas maduras, tanto 

em machos quanto em fêmeas, durante os meses mais quentes e secos sugere que elevadas 
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temperaturas são desfavoráveis à desova. O período de maior índice de maturação, com 100% 

das gônadas preenchidas, em machos e fêmeas, foram registrados em maio, junho julho e 

agosto, meses com temperaturas mais baixas e com maiores precipitações. Neste período tanto 

a salinidade quanto a temperatura na superfície das rochas, caem e este parece ser o quadro 

mais propício à reprodução da espécie. Estas características ambientais também parecem ter 

contribuído para a chegada de indivíduos juvenis na área estudada. 

Pouco se sabe sobre a reprodução desta espécie. Um estudo realizado na costa do Ceará 

identificou períodos de maturação (gônadas cheias) de fevereiro a junho e de agosto a fevereiro, 

com picos de desova em julho e março (ROCHA-BARREIRA 2002), sem apresentar relação 

com a temperatura, que variou pouco, e com uma fraca relação negativa com a salinidade. É 

possível que, como já observado para outras espécies de patelídeos, as variações locais sejam 

importantes para definição do “pool” gênico com maior chance de responder às variações 

(NUÑEZ et al., 2014). Desta forma é possível que indivíduos residentes na costa cearense – 

naturalmente mais seca e com menores variações na salinidade costeira respondam de forma 

diferente dos que ocupam a costa sul baiana – com maiores valores de pluviosidade e maiores 

variações nas temperaturas. Uma outra diferença pode estar relacionada ao tipo de substrato. 

Predominam na costa cearense os afloramentos sedimentares enquanto o litoral sul baiano 

apresenta-se entremeado de afloramentos rochosos magmáticos (principalmente basaltos) e 

metamórficos (principalmente granitos e gnaisses). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como em outros patelídeos o comportamento de “homing” parece influenciado pela 

distância entre a área de abrigo e a linha d’água, e pela procura de alimento. A espécie esteve 

fortemente associada às biobandas de cracas e mitilídeos, apresentando comportamento 

territorialista.  

Lottia subrugosa parece responder negativamente à variações de temperatura e 

salinidade, tendo seus períodos de maior abundância, maturação gonadal e entrada de juvenis 

associados à menores temperaturas e maiores pluviosidades.  

Pouco ainda é conhecido sobre diferentes aspectos fisiológicos e comportamentais de 

espécies bênticas das áreas entre marés tropicais. Lottia subrugosa parece ser extremamente 

tolerante a temperaturas muito mais elevadas que as apresentadas, na literatura, para outros 

patelídeos.  As rápidas mudanças que o planeta está experimentando em suas temperaturas 

médias globais refletem-se em oceanos com temperaturas mais elevadas, maior número de 

anomalias térmicas e maior acidificação. Entender como espécies, que evoluíam para ocupar 

áreas mais quentes, comportam-se pode nos ajudar a entender melhor os cenários futuros. A 

espécie é assim, um excelente modelo para este tipo de abordagem. 
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Tabela 1. Histórico climático da cidade de Ilhéus no ano de 2017. 

Mês  
Temp. Mín. 

(°C) 
Temp. Máx. 

(°C) 
Vento Mín. 

(km/h) 
Vento Máx. 

(km/h) 
Rajada  

(Nº de dias) 
Chuva 

(mm) 
Chuva 

   (Nº de dias) 

Janeiro 21 31 21 37 - 26,8 7 

Fevereiro 21 30 15 37 - 113,9 13 

Março 22 31 11 45 - 105,4 12 

Abril 21 30 11 26 4 190,0 15 

Maio 19 29 11 28 2 220,9 19 

Junho 17 29 9 26 7 138,5 10 

Julho 16 26 11 29 16 172,0 24 

Agosto 16 29 11 28 2 117,8 13 

Setembro 17 27 15 74 1 98,7 19 

Outubro 19 31 16 37 - 3,0 5 

Novembro 21 30 13 35 2 215,0 11 

Dezembro 22 32 13 37 1 127,0 17 

https://freemeteo.com.br/clima/ilheusistoricoistorico-por-mes/?gid=3461408&station=22742&month=1&year=2017&language=portuguesebr&country=brazil 


