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“For too long now, there were secrets in my mind 
For too long now, there were things I should have said 

In the darkness... I was stumbling for the door 
To find a reason... to find the time, the place, the hour 

 
Waiting for the winter sun, and the cold light of day 

The misty ghosts of childhood fears 
The pressure is building, and I can’t stay away 

 
I throw myself into the sea 

Release the wave, let it wash over me 
To face the fear I once believed 

The tears of the dragon, for you and for me” 
 

(Bruce Dickinson) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se a princípio a idéia não é absurda, 
então não há esperança para ela” 

(Albert Einstein) 
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Aos meus pais Leonardo e Rita, meu porto seguro,  
onde posso atracar e aguardar, 

 com serenidade e conforto,  
a tormenta passar 
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“We sailed across the air before we learned to fly 
We thought that it could never end 

We'd glide above the ground 
Before we learned to run 

Now it seems our world has come undone 
 

Oh they say that it's over 
And it just had to be 

Yes they say that it's over 
We're lost children of the sea” 
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RESUMO 
 
A heterogeneidade na distribuição de organismos ocorre em uma hierarquia de 
escalas espaciais, que podem variar de centímetros a centenas de quilômetros. A 
variabilidade em pequena escala espacial, quando não incorporada ao delineamento 
amostral, confunde comparações nas maiores escalas e inviabiliza inferências 
suficientemente robustas sobre processos a partir dos padrões observados. Apesar 
da sua importância ecológica e sócio-econômica, os padrões de distribuição espacial 
do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) são pouco conhecidos. Estudos pretéritos 
comumente comparam densidades em escalas relativamente amplas, a partir de 
presumidos padrões de variabilidade, i.e. entre bosques de composição e estrutura 
distintas, sujeitos a diferentes níveis de inundação. A heterogeneidade na 
distribuição de Ucides cordatus dentro desses padrões, contudo, é desconhecida e 
pode estar sendo subestimada pela falta de replicação apropriada. Este trabalho 
analisou a densidade (total e fração comercial) e diâmetro da abertura das galerias 
de Ucides cordatus em quatro níveis de hierarquia espacial [regiões (104 m), locais 
(103 m), parcelas (101 m) e quadrats (≤100 m)] com a aplicação de uma nested 
ANOVA e estimativa dos componentes de variância. O papel das variáveis 
granulométricas, quantidade de pneumatóforos e teores de matéria orgânica e 
CaCO3 para regulação dos padrões observados foi avaliado por modelos de 
regressão múltipla. A densidade total e o diâmetro da abertura das galerias diferiram 
significativamente entre locais e parcelas. A densidade da fração comercial 
apresentou diferença marginalmente significativa entre regiões e parcelas. Os 
componentes de variância calculados para cada nível de amostragem indicaram que 
a variação na menor escala de investigação (entre quadrats replicados distanciados 
a poucos metros) representou mais de 60% da variabilidade na densidade (total e 
fração comercial) e diâmetro da abertura das galerias. Os modelos de regressão 
múltipla não tiveram sucesso em explicar os padrões de dispersão e abundância 
observados, possivelmente pela falta de amostras pareadas das medidas das 
galerias (densidade e diâmetro) e propriedades do sedimento, como também pela 
elevada complexidade das interações entre a fauna e os fatores ambientais nos 
manguezais. O padrão de distribuição fortemente agregado em pequena escala 
espacial tem implicações diretas para o monitoramento das populações do 
caranguejo Ucides cordatus. Estudos futuros devem considerar a existência de uma 
enorme fonte de variabilidade operante em escalas extremamente reduzidas, 
responsável pela criação de um complexo mosaico de agrupamentos dentro dos 
padrões usualmente descritos. 
 
Palavras-chave: Ucides cordatus; escala espacial; ANOVA hierárquica; 
componentes de variância; caranguejo-uçá; manguezal; Baía de Paranaguá
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1  INTRODUÇÃO 
 

A detecção de padrões de distribuição e abundância de organismos e a 

identificação dos processos responsáveis por esses padrões são questões 

fundamentais em ecologia (ANDREW & MAPSTONE, 1987; LEVIN, 1992; 

EGGLESTON, 1999; BERGSTRÖM et al., 2002). A observação de padrões é o 

ponto de partida para a formulação de hipóteses sobre processos (ANDREW & 

MAPSTONE, 1987), embora a interpretação dos sistemas ecológicos seja 

fortemente influenciada pelas escalas espaciais de investigação adotadas (THRUSH 

et al., 1996; THRUSH et al., 2000; TERLIZZI et al., 2007).  

A variabilidade na abundância de organismos ocorre em uma hierarquia de 

escalas (MORRISEY et al., 1992; UNDERWOOD et al., 2000), que podem variar de 

centímetros a centenas de quilômetros (ARCHAMBAULT & BOURGET, 1996; 

JENKINS et al., 2001). As escalas espaciais de variação, no entanto, são 

freqüentemente desconhecidas. Consequentemente, variações em escalas 

intermediárias às unidades amostrais (menor escala) e locais amostrados (maior 

escala) não são reveladas (MORRISEY et al., 1992). A confusão gerada pela 

sobreposição das escalas de variação impede comparações válidas entre locais e é 

uma das responsáveis pela pseudoreplicação dos dados (HURLBERT, 1984). 

Além das implicações para a própria descrição dos padrões de distribuição e 

abundância, a pseudoreplicação inviabiliza inferências suficientemente robustas 

sobre processos ecológicos a partir dos padrões observados. A identificação das 

escalas de variação apropriadas é, portanto, um pré-requisito para a compreensão 

dos fatores e processos responsáveis pelos padrões dos componentes bióticos e 

abióticos dos ecossistemas (LEVIN, 1992; YSEBAERT & HERMAN 2002). 

A existência de heterogeneidade espacial em pequena escala (centímetros e 

metros) na abundância de invertebrados bênticos, apesar de bem documentada em 

planícies entre-marés (YSEBAERT & HERMAN 2002), praias (JAMES & 

FAIRWEATHER, 1996), costões rochosos (BENEDETTI-CECCHI et al., 2003) e 

fundos sublitorais não consolidados (MORRISEY et al., 1992; HEWITT et al., 2002), 

é pouco detalhada em manguezais. Padrões de distribuição da fauna destes 

ambientes têm sido descritos em escalas relativamente amplas (WELLS, 1986). 

Levantamentos mais criteriosos, contudo, apontam que a fauna bêntica dos 
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manguezais possui distribuição fortemente agregada em várias escalas espaciais 

(CHAPMAN, 1998; CHAPMAN & TOLHURST, 2007). 

A distribuição, composição e abundância da fauna nesses sistemas é 

freqüentemente  relacionada ao gradiente de inundação das marés, textura dos 

sedimentos e estrutura dos bosques, presumidamente responsáveis por padrões de 

zonação de espécies (ALONGI & SASEKUMAR, 1992). Dentro desses padrões, 

contudo, a heterogeneidade espacial ocorre em várias escalas, tornando 

impraticável a relação direta entre a abundância de organismos e as propriedades 

sedimentares, morfodinâmicas e estruturais dos manguezais. A incorporação de 

várias escalas espaciais nos desenhos amostrais é imprescindível para a 

quantificação e representação apropriadas do bentos e dos componentes abióticos 

dos manguezais (CHAPMAN & TOLHURST, 2007) 

A atuação conjunta de forçantes físicas e de processos biológicos internos 

determina o padrão geral de estrutura e funcionamento dos manguezais (TWILLEY 

et al., 1997; LEE, 1999). A elevada complexidade dessas interações torna a 

sobreposição de escalas e a pseudoreplicação agravantes ainda maiores. Soma-se 

isso à notória capacidade dos manguezais em prover recursos economicamente 

importantes (MIRANDA, 2004). 

A captura artesanal de caranguejos é provavelmente a atividade econômica 

mais importante nos manguezais ao longo da costa brasileira (KJERFVE & 

LACERDA, 1993). O caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (Brachyura: 

Ocypodidae), destaca-se como um recurso pesqueiro amplamente explorado pelas 

populações tradicionais litorâneas, particularmente na região nordeste do Brasil (IVO 

et al., 2000). É restrito aos manguezais e está distribuído na costa oeste do Oceano 

Atlântico, desde a Flórida (EUA) até Santa Catarina (Brasil) (MELO, 1996). Além 

disso, é considerado uma espécie-chave pela sua elevada biomassa e papel na 

dinâmica da serapilheira (KOCH, 1999; KOCH & WOLFF, 2002; SHORIES et al., 

2003). A remoção de folhas por caranguejos através da retenção e consumo varia 

entre 28 e 79% da produção anual de serapilheira, e pode contribuir para uma 

diminuição significativa na exportação de energia e matéria orgânica dos 

manguezais para ambientes costeiros adjacentes (ROBERTSON & DANIEL, 1989; 

ROBERTSON et al., 1992; ALMEIDA, 2005).  Segundo o modelo proposto por 

KOCH & WOLLF (2002), uma diminuição considerável na abundância do Ucides 
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cordatus traria sérias conseqüências para os fluxos internos de matéria e energia 

dos manguezais. A ausência dos processos de consumo e fragmentação de folhas 

desempenhados pelo caranguejo-uçá favoreceria a sua exportação direta pelas 

marés, diminuindo a matéria orgânica disponível para a produção microbiana e, 

consequentemente, reduzindo a produção dos organismos comedores de depósito.  

Apesar de aspectos relacionados à reprodução (HATTORI & PINHEIRO, 

2003; PINHEIRO & HATTORI, 2003; DALABONA & SILVA, 2005; DALABONA et al., 

2005), crescimento (PINHEIRO et al., 2005; PINHEIRO & HATTORI, 2006), 

bioecologia (ALCÂNTARA-FILHO, 1978; BRANCO, 1993; IVO et al., 1999), 

processamento da serapilheira (KOCH & WOLFF, 2002; SCHORIES et al., 2003; 

NORDHAUS et al., 2006) e conhecimento tradicional (ALVES & NISHIDA, 2002; 

MIRANDA, 2004; ALVES et al. 2005) do Ucides cordatus serem relativamente bem 

documentados, é surpreendentemente pequeno o conhecimento disponível sobre 

seus padrões de distribuição espacial (OLIVEIRA, 2005). 

SCHORIES et al. (2003) reconheceram que a densidade do caranguejo-uçá 

é extremamente heterogênea, sem no entanto identificarem a escala espacial dessa 

variabilidade. Padrões de distribuição do Ucides cordatus são usualmente 

associados à complexidade estrutural dos bosques de mangue, declividade, 

freqüência de inundação das marés, características sedimentares do substrato, 

quantidade de pneumatóforos, disponibilidade e qualidade do alimento, área para 

recrutamento e esforço de captura por parte dos catadores (ALCÂNTARA-FILHO, 

1978; BLANKENSTEYN et al., 1997; SCHORIES et al., 2003; ALMEIDA, 2005; 

HATTORI, 2006). Os desenhos amostrais aplicados nesses estudos, no entanto, 

não incorporam distintas escalas espaciais, são pobremente replicados em cada 

escala e freqüentemente inadequados em testar as hipóteses de trabalho. 

A aplicação de desenhos amostrais hierárquicos é uma das formas mais 

comuns de se garantir replicação apropriada (UNDERWOOD, 1997). Estes 

desenhos se firmaram como poderosas ferramentas para a descrição da variação 

espacial da fauna bêntica de substratos inconsolidados (MORRISEY et al., 1992; 

LINDEGARTH et al., 1995; LI et al., 1997; OLABARRIA & CHAPMAN, 2001; 

YSEBAERT & HERMAN, 2002; COMMITO et al., 2006) por identificar as escalas 

que mais contribuem para a variabilidade de um dado fator a partir da alocação 

aninhada das unidades amostrais (GREEN, 1979; UNDERWOOD, 1997). 
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O conhecimento da estrutura espacial do Ucides cordatus em distintas 

escalas constitui um importante passo para a identificação dos processos 

primariamente responsáveis pela sua variabilidade. Em grande escala, a distribuição 

do caranguejo-uçá pode ser determinada por gradientes ambientais de salinidade e 

energia. As heterogeneidades fisiográficas dos bosques, disponibilidade de alimento 

e comportamento territorialista da espécie podem operar em escalas mais reduzidas, 

criando áreas localizadas de maior e menor densidade de indivíduos. Além disso, 

planos e ações de manejo não devem prescindir de um detalhado conhecimento das 

escalas apropriadas de variação na abundância e tamanho do Ucides cordatus, uma 

vez que se permitirá um acompanhamento mais criterioso da variação do tamanho 

médio dos indivíduos e de suas populações. 
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2  JUSTIFICATIVA 
 

A legislação ambiental incidente sobre os manguezais insiste em tratá-los 

como compartimentos homogêneos, desconsiderando os estudos que apontam para 

as suas heterogeneidades estruturais e funcionais. Esta visão simplificadora 

favorece a elaboração de medidas de proteção altamente restritivas e inconciliáveis, 

na maioria das vezes, com práticas de manejo sustentáveis (MIRANDA, 2004). 

As portarias específicas para o Ucides cordatus são igualmente ineficientes, 

em parte pela impossibilidade de fiscalização em áreas extensas, como também 

pela carência de maiores conhecimentos ecológicos (MIRANDA, 2004). O 

caranguejo-uçá constitui um recurso econômico amplamente utilizado pelas 

comunidades locais, sobretudo no seu período reprodutivo (BLANKENSTEYN et al., 

1997). A crise da pesca artesanal, como relatada por ANDRIGUETO FILHO (1999), 

somada ao desemprego nos núcleos urbanos tem causado uma exploração 

crescente dos recursos dos manguezais paranaenses, que já passam a apresentar 

alguns sinais de fragilidade (BLANKENSTEYN et al., 1997).  

A intensa pressão de captura do caranguejo-uçá reconhecidamente reduz o 

tamanho dos estoques e indivíduos (GONDIM & ARAÚJO, 1996; BLANKENSTEYN 

et al., 1997), mesmo com a maturação da espécie ocorrendo em tamanhos inferiores 

àqueles previstos em lei para a captura (DALABONA et al., 2005). O manejo das 

populações naturais de Ucides cordatus é vista como a alternativa mais viável para a 

exploração sustentável, uma vez que o cultivo comercial é dificultado por limitações 

técnicas de produção de larvas em laboratório e pelo lento crescimento da espécie 

(OSTRENSKY et al., 1995; PINHEIRO et al., 2005). 

Neste contexto, análises robustas dos padrões de distribuição do 

caranguejo-uçá, e mais particularmente de sua fração comercial1, juntamente com o 

conhecimento disponível sobre o crescimento, período reprodutivo e tamanho de 

maturação da espécie, são de fundamental importância para ações de manejo. 
 

                                                            
1 A fração comercial é definida como a parcela da população composta por indivíduos com 

largura de carapaça superior a 6 cm. Esta fração foi definida segundo a Portaria nº 52 de 30 de 
setembro de 2003 do IBAMA. 
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3  OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem o objetivo geral de analisar os padrões de distribuição do 

caranguejo Ucides cordatus em manguezais do complexo estuarino de Paranaguá. 

Seus objetivos específicos são: 

 

• Descrever os padrões de distribuição do caranguejo Ucides cordatus em 

várias escalas espaciais com a aplicação de um desenho amostral 

hierárquico. 

 

• Quantificar a variação na densidade total, densidade da fração comercial e 

diâmetro da abertura das galerias de Ucides cordatus em diferentes escalas 

espaciais através do cálculo dos componentes de variância (UNDERWOOD, 

1997; GRAHAM & EDWARDS, 2001). 

 

• Avaliar a contribuição relativa dos parâmetros do sedimento e da quantidade 

de pneumatóforos para a regulação dos padrões de distribuição observados. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

A Baía de Paranaguá é um complexo estuarino semi-fechado localizado na 

planície costeira do Estado do Paraná (25º30’S, 48º25’W) (Figura 1). O clima da 

área é classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa), com precipitação 

média anual de 2500 mm e umidade do ar em torno de 85%. As marés são semi-

diurnas com desigualdades diurnas e apresentam uma amplitude de média de 2,2 

metros (LANA et al., 2001). 

Esse sistema estuarino engloba dois corpos d`água principais: as Baías de 

Paranaguá e Antonina em sua porção sul e as Baías de Laranjeiras e Pinheiros ao 

norte. A sua estrutura e função são influenciadas pela existência de gradientes 

ambientais distintos. Um gradiente de salinidade e energia opera nos eixos leste-

oeste e norte-sul do complexo e define os setores euhalino (externo e de alta 

energia), polihalino (intermediário) e oligohalino (interno e de baixa energia) (LANA 

et al., 2001). 

Os manguezais da região são geralmente compostos por Rhizophora 

mangle L., Laguncularia racemosa Gaertn e Avicennia shaueriana Stapf & 

Leechman e apresentam marcada heterogeneidade estrutural, formando tanto 

bosques mono como pluriespecíficos. A distribuição destas espécies é altamente 

variável e padrões de zonação são raramente distinguidos (LANA, 1998; MIRANDA, 

2004). 

 

4.2  AMOSTRAGEM 

 

O desenho amostral incorporou quatro escalas espaciais de variação: 

regiões (104 m), locais (103 m), parcelas (101 m) e quadrats (≤100 m) (Figura 2). 

Entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007, foram amostradas três regiões, 

distanciadas entre si em dezenas de quilômetros ao longo do gradiente de 

salinidade e energia norte-sul da Baía de Paranaguá. A Região 1 compreende os 

manguezais das Gamboas do Boguaçu e Maciel e da Ilha da Cotinga. A Região 2 

abrange os manguezais do Rio das Peças e a Região 3 os da Baía de 
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Guaraqueçaba, no setor interno do sistema estuarino (Figura 1). Cada região 

representa distintas tipologias de bosques, segundo a classificação proposta por 

MARTIN (1992) e NAIZOT (1992). A Região 1 incorpora formações regionais do tipo 

ilhas marítimas (Cotinga) e gamboas (Maciel e Boguaçu); a Região 2 ilhas marítimas 

e a Região 3 deltas de rio. 

 

 
Figura 1 - Eixo norte-sul do complexo estuarino de Paranaguá com indicação das regiões e locais de 

amostragem. 
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Figura 2 - Delineamento amostral hierárquico com indicação das escalas espaciais de variação. 
 

Em cada região foram determinados três locais, distanciados entre si na 

escala do quilômetro. Em cada local foram amostradas três parcelas de 10X10 m 

(100 m2), dentro das quais foram aleatorizados cinco quadrats de 2X2 m (4 m2). O 

quadrat de 4 m2 é uma unidade amostral de área bastante adequada para a 

avaliação da densidade do caranguejo-uçá, por apresentar estimativas com baixo 

desvio padrão e um ótimo produto variância ×custo relativo (HATTORI et al., 2004). 

Todos os níveis de amostragem foram randômicos. Contrapondo a utilização 

habitual de níveis fixos dispostos em transectos (BLANKENSTEYN et al., 1997; 

ALMEIDA, 2005; HATTORI, 2006), a adoção de níveis aleatórios foi particularmente 

importante para as menores escalas (101 e ≤100 m) por três razões principais. 

Primeiramente, transectos perpendiculares aos cursos d`água normalmente não 

seguem uma elevação esperada da topografia do terreno. A existência de 

sangradouros e bacias impede o fluxo unidirecional da água nos manguezais, 

tornando o gradiente de inundação das marés um componente extremamente 

complexo e de difícil demarcação. Em segundo lugar, os manguezais da Baía de 

Paranaguá raramente apresentam zonação bem definida (LANA, 1998; MIRANDA, 

2004). Se evidentes, o gradiente de inundação das marés e a zonação dos bosques 

justificariam a estratificação dos níveis de amostragem, visto a sua presumida 

influência nos padrões de distribuição do caranguejo-uçá. Finalmente, a hierarquia 

espacial necessária na alocação dos níveis de amostragem não se mostrou 

compatível com o uso de transectos em manguezais, particularmente em relação às 

parcelas. A extensão transversal variada dos bosques amostrados impediu que 
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essas fossem dispostas de maneira representativa na escala da dezena de metros 

(101 m). 

Nos quadrats, os diâmetros da abertura das galerias de Ucides cordatus 

foram medidas com o auxílio de um paquímetro (0,05 mm de precisão). As tocas do 

caranguejo-uçá apresentam características muito específicas, sendo facilmente 

distinguidas das demais espécies de crustáceos decápodes (ALMEIDA, 2005). 

Foram consideradas apenas as galerias ativas, identificadas pela presença próxima 

à abertura de lama fluida, fezes e/ou rastros do animal (HATTORI, 2006). Não foram 

registradas as aberturas fechadas, visto a sua baixa ocorrência no período de 

amostragem. Aberturas com diâmetro superior a 6 cm foram consideradas 

pertencentes a indivíduos de tamanho comercial (BLANKENSTEYN et al., 1997; 

ALMEIDA, 2005). O diâmetro de abertura das galerias de Ucides cordatus apresenta 

relação linear com o comprimento de carapaça. Aberturas de 6 cm de diâmetro são 

escavadas por indivíduos com 4,5 cm de comprimento e 6 cm de largura de 

carapaça. A distinção desta fração comercial seguiu a Portaria nº 52 de 30 de 

setembro de 2003 do IBAMA, que proíbe a captura de exemplares com largura de 

carapaça inferior a 6 cm.  

Amostras de sedimento para a análise granulométrica e medição dos teores 

de matéria orgânica e carbonato de cálcio (CaCO3) foram tomadas em cada parcela. 

A granulometria do sedimento foi analisada por pipetagem e peneiramento, com 

medição dos parâmetros granulométricos pelo pacote SysGran, versão 3.0 para 

Windows (CAMARGO, 2006). A quantidade de matéria orgânica foi medida pela 

diferença entre os pesos incial e final após queima de cinco gramas de sedimento 

em forno mufla a 550 °C durante 1 hora. O teor de carbonato de cálcio foi obtido 

pela diferença de pesos após acidificação de 10 gramas de sedimento em HCL 

(10%). 

Foram sistematicamente contados os pneumatóforos em cada quadrat, 

listadas as espécies de mangue e estimada visualmente a altura média do estrato 

em cada parcela. O registro da composição e altura média do estrato não seguiu o 

nível de detalhamento requerido nos estudos de estrutura de bosque, que exigiria a 

contagem e estimativa individual da altura das árvores, além da inclusão de 

variáveis como o diâmetro na altura do peito (DAP). A descrição realizada teve o 
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intuito de apenas fornecer informações qualitativas sobre a heterogeneidade 

estrutural dos bosques amostrados. 

 

4.3  ANÁLISE DOS DADOS 

 

As medidas de densidade total, densidade da fração comercial e diâmetro da 

abertura das galerias de Ucides cordatus foram analisadas separadamente por uma 

análise de variância hierárquica (nested ANOVA) com todos os fatores considerados 

randômicos. Este procedimento permitiu estimativas independentes das escalas que 

apresentavam variabilidade significativa e dos componentes de variância em cada 

uma das escalas consideradas. A estimativa dos componentes de variância é um 

importante passo para a interpretação ecológica da ANOVA, pois permite avaliar a 

contribuição de um dado fator (neste caso as diferentes escalas espaciais) para a 

variabilidade de uma variável-resposta qualquer (GRAHAM & EDWARDS, 2001). Os 

dados podem ser descritos pelo modelo linear 

 

Xijkl = μ + Ri + L(R) j(i) + P(L(R))k( j(i)) +εijkl 
 

onde Xijkl  é a variável densidade total, densidade da fração comercial ou diâmetro 

da abertura da galeria; μ é a média geral da população; Ri é o efeito da i-ésima 

região; L(R)i( j )  é o efeito do j-ésimo local; P(L(R))k( j( i))  é o efeito da k -ésima parcela 

e εijkl  é o erro ou resíduo. O resíduo é equivalente à variação entre os quadrats 

dentro das parcelas. 

A normalidade e a homogeneidade de variâncias foram avaliadas pelos 

testes de Kolmogorov-Smirnov e Cochran, respectivamente. Os dados de densidade 

da fração comercial e de diâmetro da abertura da galeria sofreram a transformação 

para raiz quadrada. Não houve necessidade de transformação dos dados de 

densidade total. 

O papel dos parâmetros estatísticos do sedimento (tamanho médio de grão 

em Phi e grau de seleção), porcentagem de argila, teores de carbonato de cálcio e 

matéria orgânica do sedimento e da quantidade de pneumatóforos na regulação dos  

padrões de distribuição observados foi avaliado por uma regressão múltipla. A 
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escolha das variáveis foi feita atendendo as premissas de normalidade dos resíduos, 

não colinearidade entre as variáveis independentes (< 90%), relação linear entre as 

variáveis independentes e a variável dependente e a inexistência de outliers. Não 

foram necessárias transformações das variáveis independentes e da variável 

dependente densidade total. As variáveis dependentes densidade da fração 

comercial e diâmetro da abertura da galeria sofreram a transformação para raiz 

quadrada. O procedimento passo a passo (setpwise forward)  foi empregado com o 

intuito de determinar o conjunto de variáveis que melhor explicam o modelo. 

Considerou-se um “p para entrar” de 0,05 e um “p para sair” de 0,10. Foram 

extraídas médias dos cinco quadrats para densidade total e comercial, diâmetro da 

abertura da galeria e quantidade de pneumatóforos, uma vez que se dispunha de 

apenas uma amostra de sedimento por parcela. 
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5  RESULTADOS 
 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Os manguezais amostrados apresentam estrutura distinta em várias das 

escalas espaciais consideradas, mas em geral, exibem uma maior heterogeneidade 

entre regiões. Os bosques da Região 1 são compostos predominantemente por 

Rhizophora mangle e Avicennia shaueriana, com ocorrência mais pronunciada de 

Laguncularia racemosa em apenas duas parcelas. A altura média do estrato variou 

de cinco a oito metros nas parcelas dominadas por A. shaueriana e R. mangle e 

manteve-se em três metros naquelas com predomínio de L. racemosa. Os 

manguezais da Região 2 apresentam estrutura bastante homogênea com a 

formação de bosques monoespecíficos de L. racemosa com altura média do estrato 

de 3,5 metros. Finalmente, os manguezais da Região 3 são estruturalmente mais 

complexos e variados, com a ocorrência de bosques mistos. O Local 9, contudo,  

distingue-se pela formação monoespecífica de L. racemosa com altura média do 

estrato de quatro metros. 

Os sedimentos exibiram marcada heterogeneidade espacial entre regiões, 

locais e parcelas, sendo compostos predominantemente por areia muito fina e 

classificados como pobremente selecionado (Figuras 3, 4 e 5). Sedimentos mais 

grossos foram encontrados em maior porcentagem no Local 9 (Figura 5), enquanto 

as frações mais finas apresentaram maiores concentrações no Local 6, 

particularmente nas parcelas 13 e 14 (Figura 4). 

Os teores de matéria orgânica, embora altamente variáveis entre locais e 

parcelas (Figura 6), foram em média maiores na Região 3 e decresceram em direção 

à Região 1. Os teores de carbonato de cálcio (CaCO3), por outro lado, apresentaram 

menores amplitudes de variação e, em média, não diferiram entre as três regiões 

(Figura 6). 
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Figura 3 - Histogramas de frequência granulométrica em Phi para as parcelas e locais da Região 1 
com gradiente de classificação nominal das classes de tamanho de grão. 

 

Figura 4 - Histogramas de frequência granulométrica em Phi para as parcelas e locais da Região 2 
com gradiente de classificação nominal das classes de tamanho de grão. 
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Figura 5 - Histogramas de frequência granulométrica em Phi para as parcelas e locais da Região 3 
com gradiente de classificação nominal das classes de tamanho de grão. 

 

 

Figura 6 - Teores de matéria orgânica (M.O.) e carbonato de cálcio (CaCO3) no sedimento por 
parcela. 
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O número de pneumatóforos variou grandemente entre regiões, com a 

Região 2 apresentando menores densidades do que as demais (Figura 7). A 

quantidade de pneumatóforos esteve diretamente relacionada à composição 

florística dos bosques, com menores densidades nas formações monoespecíficas de 

L. racemosa. 

 

 

Figura 7 - Número médio (+erro-padrão) de pneumatóforos por parcela. 
 

 

5.2  PADRÕES GERAIS DE DENSIDADE E DIÂMETRO DA ABERTURA DAS 

GALERIAS DO CARANGUEJO-UÇÁ 

 

Foram contadas 1189 galerias de Ucides cordatus em 135 quadrats, 

totalizando uma área amostrada de 540 m2. A densidade média total foi de 2,2±0,1 

galerias m-2 e a densidade média da fração comercial de 0,9±0,1 galerias m-2. A 

densidade média total e da fração comercial foi altamente variável entre regiões, 

locais e parcelas. De maneira geral, as Regiões 1 e 3 apresentaram densidades 
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médias da fração comercial similares entre si e superiores às da Região 2. A 

densidade média total foi ligeiramente superior na Região 3 e similar entre as 

Regiões 1 e 2 (Figura 8a).  

A redução aos demais níveis de amostragem demonstrou variabilidade nas 

densidades médias entre locais dentro das regiões (Figura 8b) e entre parcelas 

dentro dos locais (Figura 8c). A proporção de galerias de tamanho comercial em 

relação ao total foi igualmente variável, não seguindo nenhum padrão evidente. 

 

 
Figura 8 - Densidades médias (+erro-padrão) total e da fração comercial do caranguejo Ucides 

cordatus entre regiões (a), locais (b) e parcelas (c). 
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O diâmetro das aberturas das galerias do caranguejo Ucides cordatus pouco 

variou entre regiões (Figura 9a) e locais (Figura 9b). A variabilidade no diâmetro foi 

mais acentuada entre parcelas (Figura 9c). 

 

 
Figura 9 - Diâmetro médio (+erro-padrão) das aberturas das galerias do caranguejo Ucides cordatus 

entre regiões (a), locais (b) e parcelas (c). 
 

As densidades e diâmetros médios exibiram marcada variabilidade nas 

escalas mais reduzidas, particularmente entre parcelas dentro dos locais. As 

elevadas estimativas de erro-padrão nessa escala sugerem que as densidades e 
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diâmetros de galeria são também muito variáveis no nível da unidade amostral, entre 

quadrats dentro das parcelas. 

 

5.3  ESCALAS DE VARIABILIDADE ESPACIAL NA DISTRIBUIÇÃO E DENSIDADE 

DO CARANGUEJO-UÇÁ 

 

Os resultados da análise de variância hierárquica diferiram de variável para 

variável. A nested ANOVA da densidade total (Tabela 1) e do diâmetro da abertura 

das galerias de Ucides cordatus (Tabela 3) indicou diferença significativa (p<0,05) 

entre locais (103 m) e entre parcelas (101 m). Foram encontradas diferenças 

marginalmente significativas na densidade da fração comercial (Tabela 2) entre 

regiões (104 m) e entre parcelas (101 m). 

 
Tabela 1 - Nested ANOVA para densidade total de Ucides cordatus em quatro níveis de hierarquia 

espacial. gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: quadrados médios. 
 
Fonte de variação   gl SQ QM F p 

Entre regiões = R 2 225,615 112,807 1,366 0,324
Entre locais dentro das regiões = L(R) 6 495,511 82,585 2,741 0,045
Entre parcelas dentro dos locais = P (L(R)) 18 542,267 30,126 2,130 0,009
Entre quadrats (resíduo) = Q(P(L(R))) 108 1527,600 14,144   
Total   134 2790,993       
 

 
Tabela 2 - Nested ANOVA para densidade da fração comercial de Ucides cordatus em quatro níveis de 

hierarquia espacial. gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: quadrados 
médios. 

 
Fonte de variação   gl SQ QM F p 

Entre regiões = R 2 15,173 7,587 4,826 0,056
Entre locais dentro das regiões = L(R) 6 9,432 1,572 2,146 0,098
Entre parcelas dentro dos locais = P (L(R)) 18 13,187 0,733 1,691 0,052
Entre quadrats (resíduo) = Q(P(L(R))) 108 46,799 0,433   
Total   134 84,591       
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Tabela 3 - Nested ANOVA para diâmetro da abertura da galeria de Ucides cordatus em quatro níveis de 
hierarquia espacial. gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: quadrados 
médios. 

 
Fonte de variação   gl SQ QM F p 

Entre regiões = R 2 0,356 0,178 1,297 0,340
Entre locais dentro das regiões = L(R) 6 0,823 0,137 3,068 0,030
Entre parcelas dentro dos locais = P (L(R)) 18 0,804 0,045 2,200 0,007
Entre quadrats (resíduo) = Q(P(L(R))) 108 2,193 0,020   
Total   134 4,176       
 

A menor escala de investigação adotada (quadrats dentro das parcelas 

distanciados a poucos metros) contribuiu fortemente para a variabilidade da 

densidade total (Figura 10), densidade da fração comercial (Figura 11) e diâmetro da 

abertura da galeria (Figura 12). De maneira geral, a maior escala (regiões 

distanciadas entre si em dezenas de quilômetros) pouco contribuiu para a 

variabilidade na densidade total e diâmetro da galeria de Ucides cordatus. A 

densidade da fração comercial (Figura 11), no entanto, exibiu uma componente de 

variância relativamente elevada para o nível regiões (≅20%). Nenhum fator 

apresentou estimativa negativa dos componentes de variância, evitando assim uma 

possível subestimativa da variabilidade em alguma das escalas de investigação 

adotadas (FLETCHER & UNDERWOOD, 2002). 

Os elevados componentes de variância calculados para o nível quadrat 

indicam que tanto a fração comercial (Figura 11) quanto a totalidade da população 

do caranguejo-uçá (Figura 10) apresentam distribuição fortemente agregada em 

pequena escala espacial. As estimativas para o diâmetro de abertura da galeria 

(Figura 12) exibiram padrão semelhante, indicando que a variabilidade no tamanho 

de carapaça dos indivíduos é maior na escala mais reduzida. 
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Figura 10 - Componentes de variância para densidade total de Ucides cordatus. Fatores: R = regiões; 

L(R) = locais; P(L(R)) = parcelas; Q(P(L(R))) = quadrats. * Escalas de variação 
significativa da nested ANOVA: *p<0,05; **p<0,01. 

 

 
Figura 11 - Componentes de variância para a densidade da fração comercial de Ucides cordatus. 

Fatores: R = regiões; L(R) = locais; P(L(R)) = parcelas; Q(P(L(R))) = quadrats. 
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Figura 12 - Componentes de variância para diâmetro da abertura da galeria de Ucides cordatus. 

Fatores: R = regiões; L(R) = locais; P(L(R)) = parcelas; Q(P(L(R))) = quadrats. * Escalas 
de variação significativa da nested ANOVA: *p<0,05; **p<0,01. 

 

 

5.4  PAPEL DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS PARA EXPLICAÇÃO DOS PADRÕES 

DE DISTRIBUIÇÃO OBSERVADOS 

 

As regressões múltiplas passo a passo (stepwise forward) geraram modelos 

com a inclusão de apenas uma variável independente, com contribuição bastante 

baixa para a explicação dos padrões de distribuição do caranguejo-uçá (Tabela 4). O 

tamanho médio de grão na escala Phi explicou 16% da variabilidade na densidade 

total de Ucides cordatus. Apesar do baixo coeficiente de determinação, a relação 

negativa entre estas variáveis sugere um decréscimo na abundância de Ucides 

cordatus nas áreas com sedimento fino. Nenhuma variável foi selecionada nos 

modelos para explicação da variabilidade na densidade da fração comercial e no 

diâmetro da abertura da galeria. 
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Tabela 4 - Análise de regressão múltipla considerando densidade total, densidade da fração comercial 
e diâmetro da abertura da galeria de Ucides cordatus como variáveis dependentes e 
parâmetros do sedimento (tamanho médio de grão, grau de seleção, porcentagem de argila 
e teores de CaCO3 e matéra orgânica) e quantidade de pneumatóforos como variáveis 
independentes. B: coeficiente da equação; β: coeficiente de regressão padronizado; R2: 
coeficiente de determinação. 

 
Variável dependente Efeito B p β R2 

Densidade total Intercepto 
Phi 

11,953 
-0,832 

<0,001 
0,0037 -0,404 0,16 

Densidade da fração comercial Nenhum   
   

Diâmetro da abertura da galeria Nenhum   
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6  DISCUSSÃO 
 

A identificação da variabilidade em distintas escalas é o ponto de partida 

para a formulação de hipóteses sobre importantes processos que atuam nos 

diversos níveis de organização biológica (LEVIN, 1992). Comumente, a distribuição 

em grande escala é governada por fortes gradientes ambientais (UNDERWOOD et 

al., 2000). Variações no recrutamento e mortalidade também geram diferenças em 

maiores escalas na densidade de organismos que apresentam dispersão larval pelo 

plâncton e mobilidade limitada quando adultos. Animais de maior mobilidade 

mostram uma considerável variação em pequena escala (de centímetros a dezenas 

de metros), que pode ser primariamente atribuída a respostas comportamentais ao 

habitat e às interações entre indivíduos (UNDERWOOD & CHAPMAN, 1996; 

UNDERWOOD et al., 2000) 

Não é fácil, no entanto, a determinação das escalas de variação relevantes, 

já que podem envolver um grande número de delineamentos amostrais (ANDREW & 

MAPSTONE, 1987). O desenho amostral hierárquico associado ao modelo de 

nested ANOVA e ao cálculo dos componentes de variância aplicado no presente 

trabalho é apenas uma das ferramentas disponíveis para a quantificação da 

variabilidade em distintas escalas espaciais (UNDERWOOD, 1997). Outras técnicas 

incluem semivariogramas, geometria de fractais, variâncias entre quadrats pareados 

e autocorrelação. Todos esses procedimentos, além da nested ANOVA, foram 

testados e comparados por UNDERWOOD & CHAPMAN (1996) para a identificação 

das escalas de distribuição de invertebrados bênticos de ambientes entre-marés. De 

maneira geral, estas técnicas examinam a variabilidade como uma função contínua 

do espaço a partir da alocação contígua de quadrats, enquanto a análise de 

variância hierárquica examina a variância entre blocos de tamanhos distintos, 

previamente determinados pelo pesquisador. Apesar desses métodos serem 

ferramentas muitas vezes equivalentes para a caracterização da estrutura espacial 

(BELLEHUMEUR & LEGENDRE, 1998), a ANOVA hierárquica apresenta vantagens 

por permitir estimativas independentes da variabilidade em cada uma das escalas 

consideradas e flexibilidade para ampliação das escalas espaciais de investigação, 

uma vez que dispensam a utilização de quadrats contíguos (UNDERWOOD & 

CHAPMAN, 1996). 
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Os métodos de amostragem aplicados na estimativa da densidade de 

caranguejos semiterrestres têm sido amplamente discutidos na literatura (WARREN, 

1990; BLANKENSTEYN  el al., 1997; MACIA et al., 2001; SKOV et al., 2002; 

SCHORIES et al., 2003; ALMEIDA, 2005; HATTORI, 2006). Em manguezais, a 

quantificação direta de espécies escavadoras é raramente possível, visto a 

dificuldade de se capturar todos os indivíduos em uma determinada unidade 

amostral (e.g. quadrats). A captura direta pela escavação de galerias é inviável em 

locais com elevada densidade de raízes e pneumatóforos e extremamente 

trabalhosa devido à necessidade de replicação das observações (SKOV et al., 

2002). O sucesso na captura de Ucides cordatus por catadores profissionais é de 

apenas 10% do total de galerias existentes (SCHORIES et al., 2003). Essa 

discrepância não indica a ausência de caranguejos na maior parte das galerias, mas 

reflete a dificuldade de capturá-los, já que Ucides cordatus chega a escavar galerias 

com até dois metros de profundidade (COSTA, 1972). Nesse sentido, estimativas da 

densidade do caranguejo-uçá envolvem necessariamente a utilização de métodos 

indiretos de amostragem, sobretudo nos estudos conduzidos em áreas extensas e 

com um grande número de réplicas. 

SKOV et al. (2002) classificaram os métodos de estimativa indireta em 

quatro categorias: (1) armadilhas pitfall; (2) marcação e recaptura; (3) quantificação 

visual através da observação de caranguejos na superfície e (4) contagem e 

medição da abertura das galerias. Armadilhas do tipo pitfall são extremamente 

seletivas quanto ao tamanho, sexo e espécie. Técnicas de marcação e recaptura 

são mais apropriadas para espécies migratórias ou de elevada mobilidade e são 

igualmente seletivas, uma vez que demandam a captura direta de indivíduos. 

Estimativas visuais somente são possíveis quando os animais se encontram na 

superfície e geralmente envolvem a permanência prolongada de um observador em 

um mesmo local, limitando a sua aplicabilidade em áreas extensas. A contagem e 

medição do diâmetro da abertura das galerias é considerada uma boa alternativa 

para estudos da estrutura populacional do caranguejo Ucides cordatus. Estimativas 

da densidade por contagem de galerias, no entanto, estão sujeitas a erros gerados 

pela dificuldade ou descuido na diferenciação das galerias de outras espécies, 

distinção entre galerias ativas, abandonadas e fechadas e existência de mais de 

uma abertura por galeria (HATTORI, 2006). 
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A conversão do diâmetro da abertura da galeria para a largura cefalotorácica 

de Ucides cordatus é igualmente discutível. Assume-se uma relação linear entre o 

diâmetro da galeria e o comprimento da carapaça, que por sua vez apresenta 

correlação significativa com a largura (HATTORI, 2006). A galeria tem uma abertura 

com diâmetro pouco maior que o comprimento do indivíduo que a habita. FALLER et 

al. (2007), no entanto, encontraram uma elevada quantidade de indivíduos que 

apresentavam comprimento de carapaça superior ao diâmetro das galerias em que 

eram capturados, além de coeficientes de correlação linear distintos para machos e 

fêmeas. Para o presente estudo, foram considerados os diâmetros de galeria iguais 

ou superiores a 6 cm como pertencentes a indivíduos de tamanho comercial (largura 

cefalotorácica maior que 6 cm). Esse mesmo gabarito foi utilizado por 

BLANKENSTEYN et al. (1997) e ALMEIDA (2005). HATTORI (2006) definiu a fração 

comercial a partir de galerias com diâmetro superior a 4,5 cm. A discrepância na 

estimativa da densidade da fração comercial do caranguejo-uçá não invalida os 

resultados do presente trabalho, que se concentrou na descrição quantitativa de 

padrões de distribuição, sem o intuito de determinar áreas de maior ou menor 

potencial extrativo. 

A análise da dispersão de Ucides cordatus em distintas escalas com a 

aplicação de um modelo de análise de variância hierárquica (nested ANOVA) 

associada ao cálculo dos componentes de variância indicaram um padrão de 

distribuição fortemente agregado em pequena escala espacial, com densidades 

(total e fração comercial) e diâmetros das galerias exibindo marcada variabilidade 

entre quadrats replicados distanciados a poucos metros (Figuras 10, 11 e 12). Os 

componentes de variância são uma expressão direta da variabilidade espacial em 

cada escala considerada (UNDERWOOD, 1997). A elevada variabilidade na 

densidade de organismos em pequena escala espacial (centímetros e metros) é 

reportada em vários trabalhos de ecologia bêntica (MORRISEY et al.,1992; 

UNDERWOOD & CHAPMAN, 1996; OLABARRIA & CHAPMAN, 2001; YSEBAERT 

& HERMAN, 2002; COMMITO et al., 2006), inclusive em manguezais (CHAPMAN, 

1998; CHAPMAN & TOLHURST, 2007). 

De maneira geral, as densidades médias observadas (Figura 8) encontram-

se dentro dos limites descritos em uma série de trabalhos anteriores desenvolvidos 

ao longo da costa brasileira (BRANCO, 1993; BLANKENSTEYN et al., 1997; IVO et 
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al., 2000;  SCHORIES et al., 2003; ALMEIDA, 2005; HATTORI, 2006). A 

comparação direta das densidades médias, no entanto, pouco esclarece a 

variabilidade dos padrões de distribuição do caranguejo-uçá, já que muitos destes 

trabalhos apresentam estimativas únicas para grandes extensões de manguezais, 

como em BRANCO (1993) e BLANKENSTEYN et al. (1997). A confusão gerada pela 

sobreposição de escalas de variação é particularmente grave quando as densidades 

das amostras são reduzidas a valores médios e extrapoladas para áreas completas 

com propósitos comparativos (MORRISEY et al., 1992). A densidade total de Ucides 

cordatus no presente estudo não apresentou diferença significativa entre regiões 

(104 m) (Tabela 1). Se uma amostragem fosse conduzida exclusivamente na escala 

das regiões, com um determinado número de réplicas em cada uma delas, as 

comparações feitas estariam espacialmente confundidas. Probabilisticamente, 

diversos cenários de interações significativas entre regiões seriam possíveis. As 

densidades da Região 1, por exemplo, não iriam diferir da Região 2 caso as 

amostras dessas áreas se concentrassem nas Parcelas 3 e 11, mas seriam 

significativamente menores do que as da Região 3 se as amostras dessa fossem 

tomadas na parcela 26 (Figura 8c). Uma situação análoga poderia ocorrer para a 

variabilidade no diâmetro da abertura das galerias de Ucides cordatus (Figura 9), 

que exibiu variabilidade significativa nas mesmas escalas (Tabela 3) e componentes 

de variância de magnitude semelhante aos da densidade total (Figura 12). De 

maneira inversa, a sobreposição de escalas pode diminuir a probabilidade de 

detecção de variabilidades significativas nas maiores escalas. A densidade da fração 

comercial do caranguejo-uçá apresentou variação marginalmente significativa na 

escala de regiões e parcelas (Tabela 2) e componentes de variância mais elevados 

no nível das regiões e quadrats (Figura 11). Se amostras fossem tomadas nas 

Parcelas 2, 17 e 23 como representativas para as Regiões 1, 2 e 3, 

respectivamente, não seriam detectadas variações. A confusão gerada pelas 

diferenças entre a escala de investigação adotada e a escala dos padrões é tida 

como um dos maiores problemas da ecologia (WIENS, 1989; SCHNEIDER et al., 

1997). 

Estimativas de densidade também podem variar conforme a área da unidade 

amostral utilizada. Quadrats de 4, 16 e 25 m2 estão entre os mais populares nos 

estudos de distribuição e densidade de Ucides cordatus. ALMEIDA (2005) alternou o 
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uso de quadrats de tamanhos distintos (6,25 e 25 m2) em decorrência da densidade 

de indivíduos, comparando as medidas ao longo de uma única transversal. 

Procedimentos como esse mascaram a variação na densidade de indivíduos em 

pequena escala espacial, rendendo médias pouco representativas. A contagem de 

galerias sem atividade biogênica, a falta de distinção entre galerias abertas e 

fechadas e a confusão entre galerias de espécies diferentes também contribuem 

para a variabilidade nas estimativas de densidade de Ucides cordatus (HATTORI, 

2006). A falta de uniformidade e rigor metodológico na avaliação das densidades do 

caranguejo-uçá impedem comparações válidas entre trabalhos realizados na costa 

brasileira e representam um entrave na elaboração de planos e propostas de manejo 

integrados. 

Não foi objetivo primário deste estudo identificar os fatores e processos 

responsáveis pelos padrões de distribuição observados para o caranguejo-uçá. A 

descrição quantitativa de padrões precede a interpretação dos processos ecológicos 

(UNDERWOOD & CHAPMAN, 1996). Contudo, alguns processos podem ser 

inferidos de forma genérica, permitindo a comparação com padrões já descritos e a 

demarcação mais criteriosa de modelos e hipóteses de trabalho. 

A variação na densidade e tamanho dos indivíduos de Ucides cordatus é 

usualmente associada a fatores ambientais de ordem abiótica (e.g. frações 

granulométricas do sedimento; grau de inundação) e biótica (e.g. composição e 

estrutura dos manguezais; quantidade de pneumatóforos) (BLANKENSTEYN et al., 

1997;  SCHORIES et al., 2003; ALMEIDA, 2005; HATTORI, 2006). Alguns estudos 

partem dessas presumidas fontes de variabilidade para testar hipóteses e criar 

generalizações ecológicas. Esses fatores, no entanto, não conseguem explicar a 

enorme variação na densidade (total e comercial) e diâmetro da abertura das 

galerias de Ucides cordatus entre quadrats distanciados a poucos metros. As 

escalas de mensuração de muitos desses fatores e a escala de maior variabilidade 

do caranguejo-uçá são incompatíveis. A composição e estrutura dos bosques de 

mangue, por exemplo, são avaliados em escalas relativamente amplas (dezenas a 

centenas de metros). A heterogeneidade na distribuição de Ucides cordatus é maior 

dentro das fontes de variação usualmente utilizadas para descrever seus padrões do 

que entre elas. Isso significa que comparações das densidades e diâmetros das 

galerias entre bosques de composição e estrutura distintas, sujeitos a diferentes 



29 

 

níveis de inundação e com diferentes frações granulométricas podem estar 

espacialmente confundidas. Essa pode ser a razão pela qual uma grande 

quantidade de estudos apresenta padrões contrastantes. HATTORI (2006), por 

exemplo, realizou um expressivo trabalho de identificação dos fatores que mais 

contribuem para a variabilidade na densidade e tamanho das galerias do 

caranguejo-uçá. Identificou que bosques sujeitos a menores graus de inundação 

apresentam maiores densidades quando comparados com bosques mais alagados. 

Encontrou correlação positiva entre a densidade do caranguejo e a densidade 

relativa de A. shaueriana, concentração de cálcio no sedimento e salinidade. 

Finalmente, verificou que bosques dominados por R. mangle apresentam baixas 

densidades, mas sustentam populações com maior largura de carapaça, 

categorizando-os como de maior potencial extrativo. Por outro lado, SCHORIES et 

al. (2003) encontraram poucas galerias de Ucides cordatus em ambientes secos, 

especialmente nas proximidades de A. shaueriana, e maiores densidades em áreas 

mais úmidas, entre as raízes escora de R. mangle. 

É fato que a fauna bêntica e as propriedades biogeoquímicas dos 

sedimentos de manguezais não estão linearmente correlacionados, exibindo 

padrões extremamente complexos em escalas que variam de poucos metros a 

vários quilômetros (CHAPMAN & TOLHURST, 2007). Isso é um possível reflexo da 

ampla variedade de processos que podem operar nessas escalas, incluindo a 

alteração das propriedades do sedimento pela própria fauna. A microtopografia dos 

bosques de mangue e a estabilidade dos sedimentos, por exemplo, podem ser 

modificadas por caranguejos, que trazem à superfície partículas mais finas e coesas 

(WARREN & UNDERWOOD, 1986; BOTTO & IRIBARNE, 2000). A inclusão de 

apenas uma variável nos modelos de regressão múltipla associada a um 

inexpressivo coeficiente de determinação (Tabela 4) reflete a enorme complexidade 

das interações e a fraca relação entre o sedimento e a densidade (total e comercial) 

e diâmetro das galerias do caranguejo-uçá. A falta de amostragens pareadas das 

medidas das galerias (densidade e diâmetro) com as propriedades do sedimento 

também contribuiu para a redução da probabilidade de correlações significativas, 

mesmo considerando que em manguezais o bentos é mais variável entre as 

amostras replicadas (distanciadas entre si em centímetros ou metros), enquanto 

grande parte das propriedades do sedimento (e.g. tamanho de grão; teor de água) 
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variam em escalas ligeiramente maiores, de dezenas a centenas de metros 

(CHAPMAN & TOLHURST, 2004; TOLHURST & CHAPMAN, 2005; CHAPMAN & 

TOLHURST, 2007).  

Variações na densidade de Ucides cordatus em diferentes escalas são 

possivelmente determinadas por processos de seleção ativa do habitat após o 

assentamento das megalopas. Muitas espécies de braquiúros exibem mudanças 

ontogenéticas no uso do habitat através redistribuição ativa de juvenis (PARDO et 

al., 2007). Apesar do recrutamento de megalopas de Ucides cordatus ocorrer ao 

longo de todo o bosque, juvenis encontram-se preferencialmente associados a áreas 

com topografia mais elevada (DIELE, 2000). A diferença marginalmente significativa 

na densidade da fração comercial entre regiões (Tabela 2) juntamente com o 

relativamente elevado componente de variância para esta escala (Figura 11) sugere 

que a seleção ativa de habitats aumenta de escala conforme o crescimento dos 

indivíduos, mesmo considerando que a maior porção de variabilidade desta fração 

tenha ocorrido na menor escala de investigação. 

O padrão de distribuição agregado em pequena escala espacial exibido pelo 

caranguejo Ucides cordatus nos manguezais da Baía de Paranaguá tem implicações 

diretas para o direcionamento das práticas de monitoramento de suas populações. 

Essas atividades normalmente comparam densidades em bosques distanciados 

entre si de centenas de metros a dezenas de quilômetros e freqüentemente utilizam 

desenhos amostrais desbalanceados e pobremente replicados dentro de cada 

bosque. Qualquer variação espacial existente em níveis intermediários ao 

espaçamento entre as réplicas e aos bosques seria incorporada na comparação 

estatística entre bosques. Escalas de variação menores que o espaçamento entre 

réplicas iriam compor as estimativas de variabilidade entre bosques e entre amostras 

dentro de cada bosque. Estas menores escalas de variação na densidade de 

indivíduos são responsáveis pelo enfraquecimento (loss of power) dos modelos para 

testar as diferenças entre bosques (MORRISEY et al., 1992).  

Finalmente, é importante ressaltar que os padrões espaciais de distribuição 

do caranguejo Ucides cordatus observados neste trabalho referem-se a um único 

período, caracterizado como de maior atividade da espécie. Possivelmente 

fenômenos de marcada periodicidade como a “andada do caranguejo” contribuem 

para a redistribuição dos indivíduos ao longo dos bosques (MIRANDA, 2004), 
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resultando em distintos padrões ao longo do tempo, não necessariamente similares 

ao encontrados neste estudo. Eventos imprevisíveis, como predação (incluindo a 

captura por catadores), mortalidade e sucesso no recrutamento das megalopas, 

podem operar em escalas de tempo mais reduzidas e confundir as comparações a 

médio e longo prazo. 

Os resultados apresentados mostram claramente a necessidade de 

incorporação de desenhos amostrais hierarquicamente replicados no estudo da 

distribuição do caranguejo Ucides cordatus. O delineamento de experimentos 

mensurativos e manipulativos (HURLBERT, 1984) para o teste de hipóteses sobre 

os processos responsáveis pelos padrões de distribuição deve considerar a 

existência de uma enorme fonte de variabilidade operante em escalas extremamente 

reduzidas, responsável pela criação de um complexo mosaico de agrupamentos 

dentro dos padrões usualmente descritos. 
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7  CONCLUSÕES 
 
A descrição quantitativa da distribuição do caranguejo Ucides cordatus em 

manguezais da Baía de Paranaguá em quatro níveis de hierarquia espacial revelou 

um padrão fortemente agregado na menor escala de investigação adotada. A 

variabilidade na densidade (total e comercial) e diâmetro da abertura das galerias 

entre quadrats replicados distanciados a poucos metros explicou mais de 60% da 

variabilidade total. Esta constatação tem implicações diretas para o monitoramento 

das populações do caranguejo-uçá, uma vez que os delineamentos amostrais 

usualmente aplicados nessas atividades comparam áreas distanciadas em escalas 

relativamente amplas, rendendo estimativas espacialmente confundidas.  

Os padrões observados estão provavelmente associados a aspectos 

comportamentais no que se refere a respostas ao habitat e às interações entre 

indivíduos, que podem alterar conforme seu estágio de vida. No entanto deve-se 

considerar que os padrões descritos neste trabalho referem-se a um único período 

de amostragem e que processos como a “andada do caranguejo” são possíveis 

fontes de variabilidade temporal na densidade e tamanho das galerias, que podem 

gerar padrões diferentes dos apresentados. 

A identificação dos processos primariamente responsáveis pelos padrões 

observados deve incorporar uma perspectiva multiescalar tanto no uso de 

abordagens mensurativas quanto manipulativas, visto a enorme complexidade das 

interações entre a fauna e as forçantes ambientais nos manguezais. 
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