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RESUMO 

 
Os manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre os ambientes 
terrestres e marinhos, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos ao 
regime de marés. O presente trabalho teve como objetivos, determinar a riqueza de 
espécies de caranguejos que habitam a área de manguezal do Portinho, no 
Município de Praia Grande; caracterizar o bosque de mangue em termos de 
densidade relativa de árvores, através do censo de árvores e detectar possível 
ocorrência de interferências antrópicas sobre as populações de caranguejos. A área 
estudada possui como parte de sua fauna a infraordem Brachyura, com as espécies 
Aratus pisonii, Eurytium limosum, Goniopsis cruentata e Ucides cordatus.A estrutura 
do bosque de mangue foi analisada com a delimitação  da área de manguezal em  2 
parcelas, sendo a primeira (10x10m) esta sob efeito de marés e a segunda (10x8) 
junto  a uma rua na área estudada. As espécies de mangue encontradas foram 
Rizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa.Os resultados 
de densidade de caranguejos (indivíduos/m2) foi proporcional ao resultado da 
densidade relativa encontradas nas espécies de mangue, sendo Aratus pisonii 0.12 
e 0.01, Eurytium limosum 0.01 e 0, Goniopsis cruentata 0.04 e 0, e Ucides cordatus 
0.2 e 0.4, parcelas 1 e 2 respectivamente.Os resultados indicam diferenças que 
podem ser devido à interferência antrópica. A construção desta rua resultou em uma 
área degradada, que neste estudo denominamos em parcela 2. Sendo a população 
de caranguejos atingida diretamente devido estas espécies estar relacionadas com 
árvores que compõe este ecossistema. 
 

Palavras chaves: manguezal, caranguejos, interferência antrópica. 
 

INTRODUÇÃO 

Os manguezais são ecossistemas de transição entre a terra e o mar que se 

distribuem nas regiões tropicais e subtropicais. Estes ecossistemas que ocorrem em 

regiões costeiras sofrem alterações conforme o regime das marés. (SHAEFFER-

NOVELLI, 1995) 

A respeito dos manguezais, Vannucci (1999) afirmou: “As características 

morfológicas e fisiológicas das plantas e animais de manguezais exibem adaptações 

convergentes que lhes permitem viver naquele ambiente tão peculiar. Essas 

adaptações são as que dão ao ecossistema manguezal seu aspecto particular.”. 

As florestas de mangue do estado de São Paulo são formadas por três 

espécies características: Rizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia 

racemosa. Sua estrutura pode ser alterada dependendo de suas condições 

ambientais. Segundo Vannucci (1999): “ As diferenças são devidas sobretudo à 

variações espaciais e temporais dos fatores ecológicos. São fatores decisivos: 

temperatura, regime e amplitude das marés, fisiografia e topografia da zona costeira, 



natureza física, química e físico-química dos sedimentos e das águas, suprimento de 

água marinha e clima.” 

Neste ecossistema estão inseridos organismos da Infraordem Brachyura que 

compreendem os caranguejos e siris. Contendo cerca de 35 famílias, 700 gêneros e 

5.000 espécies.(Melo, 1996) 

Segundo SHAEFFER-Novelli os braquiúros compõem parte da fauna do 

ecossistema manguezal, tendo importância significativa na cadeia alimentar, 

decomposição de matéria orgânica e a renovação do solo deste ambiente.  

Certas espécies se alimentam das folhas que caem das árvores fazendo com 

que bactérias se alimentem de seus retalhos e assim os nutrientes retornarão para 

as outras plantas. Além disso, os caranguejos cavam túneis que são importantes 

para a aeração do solo e destaca-se por sua importância econômica, sendo um dos 

principais recursos pesqueiros no Brasil, o que gera expressivo impacto sobre suas 

populações naturais. 

No Brasil o manguezal é considerado como área de preservação incluída na 

Constituição Federal e Constituições Estaduais (Schaeffer-Novelli, 1994). 

De acordo com Vannucci (1999) os manguezais de forma geral sofrem 

diretamente com a interferência do homem, seja ela por expansão de território, 

resultando nos aterros e degradação da flora, utilização desse ecossistema para 

depósito e eliminação de resíduos ou até mesmo a exploração insustentável da 

fauna como recurso pesqueiro. 

O homem usa a área a seu favor e acaba causando a degradação da região, 

interferindo de maneira considerável nesse ambiente (Vannucci,1999). 

No Brasil, estudo relacionado à ecologia de caranguejos braquiúros e o 

impacto da interferência antrópica foi realizado por (Costa, 2012) na costa do Rio de 

Janeiro. 

Estudos sobre caranguejos foram efetuados por outros autores em diversos 

estados, como Mendonça e Lucena (2009) com a avaliação das capturas de 

caranguejo – UÇÁ Ucides cordatus no município de Iguape, Litoral Sul de São 

Paulo, que tiveram por objetivo analisar as capturas de caranguejo-uçá no município 

de Iguape e propor ações de gestão para sua extração. Oshiro et al. (1998) para 

contribuir com o conhecimento da fauna de braquiúros na Baia de Sepetiba-RJ e 

Branco (1991) com objetivo de obter informações básicas sobre a bioecologia de U. 

cordatus do manguezal do Itacorubi (Florianópolis, SC). 



Vários pesquisadores têm realizado trabalhos nos manguezais, porém, com 

foco especifico em determinadas espécies e nem sempre avaliando a interferência 

antrópica nas populações. 

Este trabalho tem como objetivo levantar a fauna de braquiúros da área de 

manguezal conhecida como Portinho, situada no município de Praia Grande no 

estado de São Paulo, área que se apresenta bastante vulnerável à interferência 

antrópica e região de escassos estudos. 

OBJETIVOS 
 

- Determinar a riqueza de espécies de caranguejos que habitam a área de 

manguezal do Portinho, no Município de Praia Grande; 

- Caracterizar o bosque de mangue em termos de densidade relativa de árvores, 

através do censo de árvores; 

- Detectar e qualificar possível ocorrência de interferências antrópicas sobre as 

populações de caranguejos. 

 

METODOLOGIA 

 
Área de estudo 
 

As coletas de caranguejos e o censo de árvores foram realizados em um 

manguezal de Praia Grande do estado de São Paulo nas coordenadas 23°59'13.9"S 

46°24'20.0"W, em área conhecida como Portinho (Figura 1). 

Para a caracterização do bosque de manguezal, foi aplicado o método de 

parcelas, proposto por Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986). 

 

 



 
Figura 1: Imagem de satélite, com destaque para a região de estudo. 

             

DESENVOLVIMENTO 

 

 Para a caracterização do bosque foram delimitadas duas parcelas com fita de 

isolamento. A primeira parcela (10x10m), sob efeito de marés e a segunda parcela 

(10x8m). Esta parcela foi posicionada mais próxima a uma rua que foi construída 

dentro da área de manguezal, com o intuito de verificar a interferência antrópica 

neste local; devido à restrição de espaço, a parcela 2 apresentou tamanho reduzido 

em comparação com a primeira parcela. (Figura 2). 

Foi efetuado um levantamento de todos os indivíduos vivos de espécies 

arbóreas. 

  Para caracterizar a fauna da infraordem Brachyura foram realizadas coletas 

com periodicidade mensal, de março até maio de 2014. 

A área utilizada para a coleta foi à mesma do estudo fitossociológico. Os 

caranguejos das espécies G. cruentata, A. pisonii e E. limosum foram capturados 

manualmente, durante períodos de marés baixas. Aplicou-se a metodologia de 

captura por unidade de esforço (CPUE) empregando 1 homem/60min em cada 

parcela. A espécie U. cordatus não foi capturada devido à dificuldade por habitarem 

dentro de longas galerias. Essas etapas foram necessárias para estabelecer quais 

espécies estavam ocorrendo naquela área de manguezal. Os caranguejos 

 



capturados totalizaram 25 indivíduos, que foram fixados em formol 4% - salino. A 

identificação foi efetuada com o auxílio do manual de identificação de Melo (1995). 

Devido à diversidade de espécies e ao fato de cada uma apresentar um 

hábito diferente da outra, vivendo em troncos de árvores, no sedimento, 

alimentando-se de animais em decomposição ou em galerias resultando em tocas 

abertas no sedimento, utilizamos diferentes formas para contagem dos indivíduos. 

Tal estratégia também foi adotada nos trabalhos de Lima et al (2010), Cardoso 

(2007) e Wunderlich et al. (2008). 

Para a espécie A. pisonii que apresenta hábito arborícola, a contagem foi 

realizada nos troncos das árvores, sendo que cada um dos coletores ficava de um 

lado do tronco para isso. 

Já a espécie G. cruentata que se alimenta de folhas, as visualizações foram 

efetuadas no próprio sedimento. 

Para a espécie U. cordatus, que vive em galerias largas e rasas, a 

quantificação foi efetuada através da contagem de tocas abertas, considerando que 

cada toca aberta é habitada por um único indivíduo, de acordo com Ivo e Gesteira 

(1999) e Alcântara – Filho (1978) 

Para a espécie Eurytium limosum a contagem também foi realizada com 

visualizações no sedimento.  

Os dados foram tratados para se obter a densidade em indivíduos/m2. 

Densidade de caranguejos (indivíduos/m2), e tocas determinadas na mesma 

área do estudo é uma técnica utilizada em estudos populacionais de braquiúros no 

Brasil, como nos trabalhos de Cardoso (2007) e Wunderlich et al. (2008). 

 



 
Figura 2 – Rua construída dentro da área de manguezal conhecida como Portinho em Praia Grande; 

SP, ao lado esquerdo área onde foi efetuado o estudo. 

 

RESULTADOS 

 

Riqueza de espécies  

 

Quadro 1 – Classificação dos organismos da Infraordem Brachyura (Latreille, 1802) capturados na 
área de Manguezal conhecida como Portinho, Praia Grande; SP 

Família Espécie 

Grapsidae Goniopsis cruentata (Latreille, 1803) 

Sesarmidae 
 

Aratus pisonii (H. Milne-Edwards, 1837) 

 
Ocypodidae 

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

Panopeidae Eurytium limosum (Say, 1818) 

 

 

Tabela 1 – Densidade de caranguejos (indivíduos/m2) observada em cada parcela. 

 Espécies PARCELA 1 PARCELA 2  

Aratus pisonii 0.12 0.01  

E. limosum 0.01 0  

G. cruentata 0.04 0  

Ucides Cordatus 0.2 0.4  

    

 

 



Na parcela 1 foi possível realizar a contagem de 20 tocas da  espécie U. 

cordatus, 12 indivíduos da espécie A. pisonii , 4 indivíduos da espécie  G. cruentata 

e somente 1 individuo da espécie  E. limosum (Figura 3) 

 

 

Figura 3 – Abundância total em cada parcela. 

 
De acordo com ChristofolettI (2005), o caranguejo da espécie U. cordatus 

apresenta maior preferência por folhas de Avicennia, esta apresentando maior valor 

nutritivo quando comparado com outras espécies estudas (R. mangle e 

L.racemosa).Esta preferência explica o fato da densidade relativa para a  espécie U. 

cordatus  apresentar –se mais alta na parcela 2. (Figura 3 e 5) 

Segundo Araujo & Maciel (1979) a espécie G. cruentata alimenta-se de folhas 

de espécies vegetais presentes na região de manguezal. Esta espécie apresentou 

densidade maior na Parcela 1 onde a densidade relativa de árvores foi maior, 

comparado com a parcela 2.(Tabela 1) e (Figura 4 e 5) 

O fato de a espécie E. limosum apresentar densidade 0 na parcela 2 pode ser 

explicado através de sua preferência por solos mais úmidos o que não ocorre na 

parcela 2. (Tabela 1) 

Segundo Beever et al. (1979) a espécie A. pisonni faz parte da comunidade 

da espécie R. mangle, destruindo e prejudicando suas folhas devido ao seu hábito 

herbívoro. A densidade de Rhizophora foi maior na parcela 1, diretamente 

proporcional a densidade de caranguejos 0,12 e 0,01, parcela 1 e 2 

respectivamente. (Tabela 1) e (Figura 4 e 5) 
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Densidade relativa do bosque de mangue 

 

  Densidade relativa na parcela 1 foi de 41,93 para a espécie R.mangle, 

16,12  para L. racemosa e 41,93 para A. schaueriana. 

Enquanto que na parcela 2 a densidade relativa foi de 7,14 para R. mangle, 39,28 L. 

racemosa e 53,57 para A. schaueriana.(Figura 4 e 5). 

 
 

 
Figura 4: Densidade Relativa referente à parcela 2. 

    
 

 
Figura 5: Densidade Relativa referente à parcela 2. 
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Dos gêneros típicos de manguezais, A. schaueriana é considerado o mais 

tolerante ao estresse ambiental (CINTRÓN-MOLERO; SCHAEFFER-NOVELLI, 

1992), o que pode justificar o fato de esta espécie apresentar densidade relativa alta 

na parcela 2, a mais afetada pela presença da rua no meio de uma área de 

preservação permanente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto pode-se observar que a área de manguezal do Portinho no 

Município de Praia Grande apresenta as seguintes espécies de caranguejos: A. 

pisonii, E. limosum, G. cruentata e U.cordatus. Cada espécie mostrou preferências 

tanto em relação à vegetação como em relação ao solo do manguezal. 

A densidade relativa do bosque mostrou-se aparentemente proporcional à 

densidade de caranguejos por parcela.  

Com o censo de árvores foi possível detectar os prováveis efeitos da 

construção de uma rua dentro da área de manguezal. Esta interferência resultou em 

diferenças na densidade relativa entre as duas parcelas estudadas, constatando-se 

que na parcela 1 (sob efeito de marés) ocorreram maiores valores de densidade 

relativa de árvores e densidade de caranguejos. 
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