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Nota prévia 

Para melhor compreensão deste trabalho, a sua exposição será feita em dois capítulos. O 

primeiro  capítulo  avalia  o  efeito  da  inanição  na  sobrevivência  de  larvas  de  Lysmata 

amboinensis,  L.  debelius,  L.  boggessi  e  L.  seticaudata  nos  primeiros  estádios  de 

desenvolvimento.  No segundo capítulo  é  avaliada  a  resistência  à  inanição das  diferentes 

espécies  anteriormente  referidas  (com  a  excepção  de  L.  boggessi,  sendo  esta  espécie 

substituída por outro membro do complexo específico wurdemanni, L. ankeri) É avaliada a 

sua  capacidade  predatória  quando  sujeitas  a  diferentes  fotoperíodos  sendo  igualmente 

estudados  os  seus  comportamentos  alimentares,  e  comparadas  as  caraterísticas 

morfológicas/biométricas das diferentes espécies. 

As  figuras  e  tabelas  dos  capítulos  I  e  II  encontram-se expostas  ao  longo do texto,  para 

facilitar a leitura e visualização dos resultados.
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