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RESUMO - A pesquisa teve como objetivo de avaliar como os impactos presentes no 

bioma do Mangue do Araçá, localizado na Cidade de São Sebastião – SP, podem 

afetar a densidade do crustáceo Ligia oceanica (Linnaeus, 1767). O local caracteriza-

se pela presença de uma pequena enseada rica em várias espécies de peixes, 

artrópodes, moluscos e espécies vegetais nativas, que com o passar do tempo, tem 

sofrido cada vez mais intervenção da ação antrópica. A espécie L. oceanica 

(Linnaeus, 1767) é um Isopoda, que costumam ocorrer nas pedras, junto ao mar, 

alimentando-se de restos de peixes e outros crustáceos. É muito vulnerável à agentes 

químicos e impactos físicos no ecossistema, como desmatamento. Com visitas ao 

local, foi avaliada inicialmente a densidade de indivíduos do ponto de vista quantitativo 

da população de L. oceanica neste ambiente. Foram realizadas cinco visitas ao 

mangue do Araçá em diferentes estágios da maré (alta e baixa), e constatamos que a 

população de L. oceanica no local encontra-se em declino. Poucos indivíduos foram 

observados ao longo da orla do manguezal, onde o ambiente está visivelmente 

impactado com a ação antrópica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ligia oceânica; Densidade; Mangue do Araçá; Ação Antrópica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo QUINÕNES (2000) os manguezais apresentam maior 

desenvolvimento na faixa entre os trópicos de câncer e capricórnio (23º e 27° N e 23º 

e 27°S), podendo se estender até latitudes de aproximadamente (32ºN e 39ºS), 

quando apresenta menor desenvolvimento devido ao clima mais rigoroso. O 

desenvolvimento estrutural máximo dos manguezais tende a ocorrer próximo à Linha 

do Equador. 

Para SCHULER (2000) o manguezal é um ecossistema que apresenta alta 

produtividade, proporcionando um ambiente favorável para o crescimento e 

sobrevivência dos estágios iniciais do ciclo de vida de animais marinhos.  

A SEMADS, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (2001), comenta que os mangues são muito importantes para a biosfera 

do oceano global, devido a que essas formações costeiras de plantas lenhosas, 



fornecem mais de 10 por cento do carbono orgânico dissolvido que chega ao oceano 

a partir da terra. O manguezal filtra a água do mar melhorando sua condição e suas 

raízes aéreas e além disso retém nutrientes o que os tornam um berçário 

importantíssimo. 

De acordo com PAREJO (2007), os manguezais têm elevada heterogeneidade 

estrutural e funcional atuando, juntamente com os estuários, como exportadores de 

biomassa para os sistemas adjacentes. Os indivíduos arbóreos que ocorrem nesse 

bioma têm raízes pneumatóforas e as mesmas protegem as zonas úmidas costeiras 

contra o oceano e formam um importante habitat, berçário para inúmeras espécies de 

peixes, crustáceos, mamíferos, aves e insetos. Cobrem menos de 0,1 por cento da 

superfície terrestre global e mesmo assim são responsáveis por um décimo do 

carbono orgânico dissolvido (COD) que flui da terra para o mar. 

Ligia oceanica tem sido prejudicada com a crescente poluição das águas com 

produtos tóxicos e oleosos. Sua importância é imensurável na cadeia alimentar dos 

biomas em que ocorre. Ela é base da alimentação de peixes, crustáceos e aves, além 

de ajudar na manutenção do ecossistema com seus hábitos alimentares detritivos. 

 

2 OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a densidade populacional de Ligia 

oceanica presente no Mangue do Araçá, em São Sebastião (SP).  

 

3 METODOLOGIA e DESENVOLVIMENTO 

 

Para CECÍLIA (2010), as peculiaridades da Baía do Araçá agregam 

características ambientais diversas, representadas pela presença de vegetação de 

manguezal e de uma planície de maré areno-lamosa relativamente extensa que 

propicia condições para a ocorrência de organismos raramente representados em 

outros ambientes costeiros da região. Devido a essas condições específicas, muitas 

espécies desenvolvem populações numerosas e de elevada biomassa, assumindo, 

portanto, grande importância ecológica. 

 



Através de visitas mensais realizadas ao Mangue do Araçá (Figura 1 e 2, 

respectivamente), foram realizados para efetuar um levantamento do número de 

indivíduos da população de Ligia oceânica. Foram realizados registros fotográficos do 

ambiente e da quantidade de indivíduos presentes em cada visita.  

 

Figura 1-  Mapa de localização do Mangue do Araçá. 

 

Fonte: CECÍLIA et al. (2010). 

 

Figura 2 Vista parcial do Mangue do Araçá. 

 

Fonte: própria. 



4 RESULTADOS  

 

O levantamento bibliográfico demonstrou a escassez de dados sobre este grupo, 

em especial sobre a Ligia oceanica, uma espécie pouco utilizada para execução de 

estudos. O gênero Ligia sp está composto por cerca de 30 espécies de isópodos que 

se distribuem por regiões quentes e temperadas do globo, habitando áreas rochosas 

supralitorais (CAREFOOT, 1973). No Brasil, a espécie foi registrada para o Rio de 

Janeiro (SOUZA; KURY, 1998) e para o Rio Grande do Sul (SOUZA, 1998). 

Devido às condições que oferecem, os mangues são considerados 

ecossistemas altamente produtivos, garantindo alimento, proteção, condições de 

reprodução e crescimento para muitas espécies de valor comercial. 

A importância em avaliar a qualidade ambiental e identificar os fatores que 

ameaçam esse frágil ecossistema está em sua diversidade biológica, peixes, 

artrópodes, moluscos e vegetação nativa, além da possibilidade de abrigar espécies 

ainda não catalogadas. 

Para DANNEMANN (2012), a baratinha-do-mar Ligia oceânica (Figura 2) é um 

pequeno crustáceo de no máximo 4 centímetros de comprimento, dotado de uma 

carapaça acinzentada, encontrada em todo o Brasil, nas praias com rochas batidas 

pelas ondas. Essa espécie tem sido prejudicada com a crescente poluição das águas 

com produtos tóxicos e oleosos e a importância da Ligia oceanica é imensurável na 

cadeia alimentar dos biomas em que ocorre. Ela é base da alimentação de peixes, 

crustáceos e aves, além de ajudar na manutenção do ecossistema com seus hábitos 

alimentares detritivos.  

Figura 2 Ligia oceânica. 

 

Fonte: DANNEMANN (2012). 



Os resultados obtidos até o momento mostram a presença de Ligia oceânica 

em todas as visitas ao local de estudo.  Sua maior densidade foi constatada no período 

matutino (37 indivíduos na coleta 13/03/17) e vespertino (21 indivíduos – coleta 

12/04/17) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados quantitativos da densidade populacional de Ligia oceânica 

Mangue do Araçá. 

DATA QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS 

17/02/17 20 

13/02/17 37 

27/03/17 12 

12/04/17 15 

12/04/17 21 

Fonte: própria. 

De todos os ecossistemas, o manguezal é um dos mais produtivos e também 

o mais vulnerável aos efeitos do desenvolvimento econômico e do crescimento 

desordenado das populações humana os detritos em suspensão nas águas, composto 

principalmente por fragmentos de folhas de mangue, formam a base alimentar de 

diversas espécies de caranguejos, camarões e peixes. Os resultados obtidos mostram 

uma parte da dinâmica destes ecossistemas e o entorno, assim como a interação das 

espécies típicas destes locais. As peculiaridades da Baía do Araçá agregam 

características ambientais diversas e devido a essas condições específicas, muitas 

espécies desenvolvem populações numerosas e de elevada biomassa, assumindo, 

portanto, grande importância ecológica. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Devido às condições que oferecem, os mangues são considerados 

ecossistemas altamente produtivos, garantindo alimento, proteção, condições de 

reprodução e crescimento para muitas espécies de valor comercial. A importância em 

avaliar a qualidade ambiental e identificar os fatores que ameaçam esse frágil 



ecossistema está em sua diversidade biológica, além da possibilidade de abrigar 

espécies ainda não catalogadas. 

O Mangue do Araçá deve ser foco de estudos e de constantes avaliações 

devido à forte presença de ação antrópica, como também da constante circulação de 

embarcações como consequência da construção do Porto de São Sebastião. 
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