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RESUMO 

Os crustáceos são organismos tipicamente marinhos encontrados com 

frequência no substrato estuarino, destacando-se quanto à riqueza, diversidade, 

abundância, densidade e biomassa (Melo, 1996). Sua importância ecológica reside 

na mobilização do sedimento (bioturbação), predação, fonte de alimento para níveis 

tróficos superiores e degradação de carniça (Melo,1996). 

Devido à grande produtividade dos sistemas estuarinos, muitas espécies de 

crustáceos os utilizam como locais de proteção e alimentação (berçário). Sua 

sobrevivência, crescimento, reprodução e abundância são sensíveis aos processos 

naturais, assim como às intervenções humanas. Devido ao ciclo de vida e crescimento 

complexos, mostram-se claramente vulneráveis às mudanças físicas e químicas do 

ambiente (Crane, 1975). 
 

INTRODUÇÃO 

Dentre os grupos animais com maior representatividade que ocorrem ao longo 

do litoral brasileiro, destacam-se os crustáceos. Trata-se de um grupo bastante 

heterogêneo, do qual estima-se que existam ao redor de 38.000 espécies conhecidas, 

sendo que destes, 84% são marinhos, 13% dulcícolas e apenas 3% terrestres (Moore, 

2001). Assim, as mares e oceanos são os habitats mais comuns deste grupo. Pouco 

se conhece sobre a riqueza e diversidade da carcinofauna dos manguezais 



O2 – ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA 
21 a 25 de Novembro de 2015 Fortaleza – Brasil 

   

2 

 

brasileiros, embora seja necessário para a determinação de planos de manejo e 

conservação, bem como para identificar espécies bioindicadoras. 

Alguns grupos de Decapoda, mesmo que de difícil detecção nos estuários de 

manguezais na idade adulta, o usam em algum momento durante a reprodução, uma 

vez que os manguezais constituem em berçário e fonte de alimento. Para a sociedade 

e economia, destacam-se as famílias que usam o manguezal em algum momento: 

Penaeidae, Solenoceridae, Calappidae, Leucosidade, e Portunidae, representantes 

estes, de considerada abundância, frequência e biomassa, sendo utilizados como alvo 

de pescarias, com grande representação na economia e na alimentação humana, 

além de participarem nos processos de aeração e sedimentação do solo (PETTI, 

1997; BRANCO, 1998).  

Para estudos da sanidade ecológica destacam-se os levantamentos da família 

Ocypodidae Ortman, 1842, que é composta por caranguejos semiterrestres que vivem 

em uma grande variedade de ambientes, tais como manguezais, baías, estuários, 

praias arenosas e desembocaduras de rios, onde constroem galerias no sedimento. 

Caranguejos da família Ocypodidae são animais gregários que, geralmente, possuem 

padrões complexos de comportamento social (Crane, 1975). 

Esta família de caranguejos braquiúros é constituída pelos gêneros 

Macrophtalmus, Scopimera, Ilyoplax, Heloecius, Ucides, Ocypode e Uca, sendo estes 

três últimos gêneros encontrados ao longo da costa brasileira (Melo, 1996). Destaques 

para Ucides sp. pois é uma espécie de importante valia na estruturação econômica 

das comunidades que dependem do mangue para sua sobrevivência. 

No Brasil são encontradas na família Ocypodidae, dez espécies do gênero Uca: 

U. burgersi Holthuis, 1967; U. cumulanta Crane, 1943; U. leptodactyla Rathun,1898; 

U. maracoani (Latreille,1802-1803); U. mordax (Smith, 1870); U. rapax (Smith,1870); 

U. thayeri Rathbun,1900; U. uruguayensis Nobili, 1901; U. victoriana, von Hagen, 1987 

e U. vocator (Herbst, 1804). (MELO 1996). Destas, somente U. victoriana não havia 

sido registrada no Estado do Rio de Janeiro, tendo sua distribuição limitada ao Estado 

do Espírito Santo (MELO 1996). 
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Uma das principais características dos chama-marés, topônimo de Uca sp. é a 

construção de tocas no sedimento, de onde saem durante a baixamar para 

forrageamento e atividades sociais recolhendo-se dentro das mesmas durante as 

marés altas.  

As tocas oferecem inúmeras vantagens para os caranguejos chama-marés. Elas 

oferecem abrigo contra potenciais predadores e variações ambientais de temperatura 

e salinidade, além de prover água para necessidades fisiológicas e serem locais de 

ocorrência de muda e reprodução (Ringold, 1979; Genoni, 1991). Para diversos 

autores, a função primária do comportamento de recolhimento às tocas dos chama-

marés não é termoregulatória e sim para recompor a perda de água.  

O maior estímulo para este comportamento pode ser seu hábito alimentar, já que 

a separação de material orgânico do sedimento pelos artículos que compões seus 

apêndices alimentares necessita de água (Eshky et al., 1995). O hábito escavador 

destes organismos desempenha uma importante ação bioturbadora responsável pelo 

aumento da aeração e drenagem do sedimento, de seu potencial redox.  

Além disso, promove o transporte de sedimento, matéria orgânica e nutrientes, 

modifica o micro-relevo da superfície do sedimento e aumentam a sua área de contato 

superficial. Consequentemente, eles estimulam o metabolismo microbiano, 

degradação da matéria orgânica, promovem a ciclagem de nutrientes e alteram 

ativamente a composição biogeoquímica do sedimento, sendo responsáveis pela 

criação e modificação de habitat para organismos da meio e macrofauna, além de 

favorecer o crescimento de mudas de mangues (Kristensen, 2008). 

Os caranguejos do gênero Uca são animais que possuem hábito alimentar 

depositívoro, removendo e ingerindo matéria orgânica particulada contida no 

sedimento. Microalgas bênticas, bactérias e protistas associados com o complexo 

organo-mineral do sedimento são usados como alimento pelos caranguejos 

violinistas. Recentemente, Penha-Lopes et al. (2009 a, b), Canicci et al. (2009) e 

Bartolini et al. (2009) estudaram diferentes aspectos da história de vida destes 

organismos em ambientes atingidos pela poluição orgânica. Estes autores verificaram 

que, devido à eutrofização (a qual estimula o crescimento do microfitobentos) ocorre 

o aumento da oferta de alimento para estes organismos, podendo resultar no aumento 
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de sua densidade e biomassa populacional, alterações no comportamento e nas taxas 

de sobrevivência. 

Além disso, o forrageamento destes caranguejos sobre o microfitobentos limita 

o seu supercrescimento sobre condições eutróficas e, juntamente com sua ação 

bioturbadora, amenizam os efeitos do enriquecimento orgânico diminuindo os níveis 

de hipoxia no sedimento o qual pode interferir negativamente, dentre outras formas, 

no estabelecimento e crescimento das mudas de mangue (Bartolini et al. 2009). 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Foi realizado o levantamento faunístico para Crustaceae do ecossistema 

manguezal, da região de Itaoca, São Gonçalo, RJ, considerando o gradiente de 

inundação pelas marés e a composição da vegetação e paisagem, para os distintos 

habitats distribuídos dentro do ecossistema, isto para toda área de influência do 

mesmo. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudo de impactos ambientais, tendo como base a fauna em referencial a 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986; 

 Levantamento da carcinofauna da região portuária de Itaoca, São Gonçalo, RJ; 

 Levantamento e estruturação qualitativa e quantitativa de caranguejos braquiúros 

e estuarinos e dos gastrópodes autóctones do ecossistema; 

 Procura e levantamento de espécies ameaçadas de extinção de acordo com as 

instruções normativas do IBAMA e procura de potenciais espécies exóticas e 

deletérias ao ecossistema e a sociedade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização da área de estudo  

O sítio amostral foi de uma área de 360.000 m² localizada no interior de Itaoca - 

São Gonçalo, RJ da Baía de Guanabara. Esta área está localizada dentro dos limites 

da APA de Guapimirim (Área de Proteção Ambiental de Guapimirim), criada pelo 
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Decreto Federal número 90.225 de 25\09\84, que abrange também os municípios de 

Itaboraí, Guapimirim e Magé. Esta APA é caracterizada por abrigar os maiores 

manguezais localizados no fundo da Baía de Guanabara. E onde também está 

localizado o rio Guaxindiba que junto com os rios Guapi-Macacu e Suruí, se tornam 

os principais rios contribuintes para a Área de Proteção Ambiental de Guapimirim 

(Prefeitura de São Gonçalo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Área de manguezal no interior de Itaoca (Foto: R.D. Melinsk) 
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Figura 02. Mangue do brejo (Acrostichum aureum), indivíduo abundante e autóctone 

do ecossistema manguezal, sua grande distribuição e adensamento é habitat de 

diversos táxons de Crustacea. 

 

Metodologia 

Para o levantamento geral da composição das espécies da carcinofauna, foram 

realizadas caminhadas em determinadas áreas do Complexo de Itaoca, sendo 

observados os possíveis habitats para encontro e interceptação de eventual presença 

de fauna, seja esta epifauna e infauna, afim de realizar comparações com as áreas 

de baixo estuário, alto estuário e ecótono de mangue e floresta ombrófila. Sempre que 

possível e permitido, as pescas nas áreas de mangue e de ecótono com as áreas 

continentais, foram acompanhadas, afim de se enriquecer o levantamento da 

composição dos táxons de Crustacea. 

Para todos os estudos de levantamento de espécie não foram coletados 

indivíduos, todos foram identificados em campo até o nível taxonômico máximo, 

sempre que possível e quando necessário se fez uso do microscópio esterioscópico 
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e de literatura específica oriunda do laboratório de zoologia da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Coleta de Goniopsis cruentata. 

 

Suficiência Amostral Para Famílias Ocypodidae, Sesarmidae, Grapsidae e 

Panopeidae 

A seleção da área de amostragem foi feita considerando-se a localidade das 

tocas, das espécies a serem amostradas. A equação para o cálculo da suficiência 

amostral em amostragem aleatória simples é mostrada a seguir (conforme Husch et 

al.1982): 
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Onde: n = número de parcelas a serem levantadas; N = número total de amostras 

possíveis na área; t = valor de distribuição de probabilidade (t0,05, com no-1 GL); S2 = 

variância do parâmetro avaliado; E = erro admissível (20%) e X= média do parâmetro 

avaliado. 

A seguir são definidos os símbolos para identificar as variáveis da população: 

n = número de unidades pré-amostradas 

xi = variável de interesse na i-ésima unidade de amostra 

 

µ = média paramétrica (populacional) 

s2 = Variância da variável de interesse 

σ2 = Variância paramétrica 

s = Desvio Padrão 

σ = Desvio padrão paramétrico 

 

x = Estimativa total da variável de interesse na área inventariada 

 

As unidades amostrais demarcadas foram circulares, possuindo 3m2 de raio, 

assim para área= Pi.r2, a área total em m2 de cada unidade amostral é de 28,2743 m2, 

sendo estas demarcadas no mangue interior e na área de praia, com o objetivo de 

levantar o máximo de espécies e indivíduos presentes no ecossistema. Utilizando a 

amostragem para o cálculo da suficiência amostral em amostragem aleatória simples, 

averiguou-se que a área ideal para amostragem na área do mangue interior foi de 

452,3893 m2 e da praia 226,1946 m2. A densidade foi calculada com a equação; 

 
D= n/área, onde: 

n= Número de indivíduos 

área= Área total m2 

 

 

 

 

x = média estimada 

 

 

xs = Erro padrão da média 
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Figura 04. Instalação de ponto de coleta de carcinofauna. 

 

 Curva do coletor 

Com o objetivo de reforçar a suficiência amostral, foi feita a sintetizada a curva 

do coletor, com o objetivo de indicar se a amostragem realizada foi suficiente para 

atingir o número de espécies total da comunidade. 

Índices Ecológicos 

Índices biológicos devem ser sensíveis a uma gama de impactos biológicos, não 

apenas indicadores estreitos, uma vez que os atributos biológicos escolhidos como 

medidas devem ser capazes de discriminar os impactos causados pelo homem 

daquelas alterações de origem natural (temperatura, velocidade de corrente) (KARR 

& CHU, 1997). 
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 Densidade (De) 

Relaciona o número de indivíduos (ni) por unidade de área (ha) ou pelo total de 

indivíduos da amostra (N). 

 

1. Densidade Absoluta (DeA): A relação do número total de indivíduos de um táxon 

por área, obtida pela divisão do número total de indivíduos do táxon (ni) 

encontrados na área amostral (A), por unidade de área (1 ha). 

 

DeA = ni x 1ha/A 

 

2. Densidade Relativa (DeR): Representa a porcentagem com que um táxon i 

aparece na amostragem em relação ao total de indivíduos do componente 

amostrado (N). A razão ni/N representa a probabilidade de um indivíduo 

amostrado aleatoriamente, pertença ao táxon em questão. 

DeR = (ni/N) x 100 

 Frequência (F)  

Indica a ocorrência do táxon nas unidades amostrais. 

1. Frequência Absoluta (FA): A porcentagem de amostras em que foi registrado 

um dado táxon i, ou a probabilidade de uma parcela aleatoriamente sorteada conter o 

táxon i. Expressa pela porcentagem do número de unidades amostrais em que i ocorre 

(Oci) dividido pelo número total de unidades amostrais (U.A.): 

 

FA = (Oci/UA) x 100 

 

2. Frequência Relativa (FR): Relação em porcentagem da ocorrência do táxon i 

pela somatória de ocorrências para todos os táxons do componente analisado. 

 
FR = (Oci/Σ Oc) x 100 
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 Diversidade e Equabilidade 

Índice de Shännon (H’) – É calculado pela fórmula abaixo: 

H‟ = Σ pi Ln pi; 

Sendo: pi= Somatório de n. indivíduos de cada espécie (ni) , pelo número total de 

indivíduos amostrados. 

 (N) = Σ ni-n/N ; Ln= Logaritmo Neperiano 

Índice de Equabilidade de Pielou (J’) – É derivado do índice de diversidade de 

Shännon, que representa a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as 

espécies existentes (PIELOU, 1966) apud (GOMIDE, 2006). Seu valor apresenta uma 

amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima). É calculado pela 

fórmula: 

J’=H’/ ln (s) 

onde: H‟= índice de Shännon; ln= logaritmo Neperiano; s= n. total de espécies. 

Análises químicas 

Com o objetivo de compreender com maior abrangência a dinâmica entre o 

biótopo e a biocenose, foram feitas mensurações das variáveis ambientais, 

temperatura, pH, Oxigênio dissolvido para o mangue interior, ecótono e praia. 

Excepcionalmente, foi realizada análise de alcalinidade, Co2 Total e Dureza total 

em 07/10/2013 em que ocorreu uma grande mortalidade para toda biota na área de 

praia. 

As análises foram feitas em campo, através do kit colorimétrico customizado da 

ALKAKIT para água salgada e salobra. 

 

Tabela 1. Parâmetros analisados e metodologias utilizadas, para análise da qualidade 

da água salgada e salobra, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
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Figura 05. Coleta de água. 

Parâmetro Metodologia 

Alcalinidade Total 

Dureza GH 

O.D 

CO2 

pH 

Temperatura 

2320B 

2320B 

Winkler  modificado pela ácida de Na 

Titulação com Hidróxido de Sódio 

Phmetro 

Termômetro 
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Figura 06. Pontos de amostragem de Carcinofauna. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Parâmetros Abióticos 

Foram realizadas duas mensurações (figura 07 e figura 08) para a área de 

influência da carcinofauna e uma mensuração para a área de praia, com o objetivo de 

compreender melhor a dinâmica da comunidade e sua relação com o ambiente e com 

o objetivo de compreender a extensão de possíveis impactos ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Variáveis medidas em 07/11/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Variáveis medidas em 14/11/2013. 

 

Excepcionalmente, foi realizada na praia, a mensuração dos parâmetros, oxigênio 

dissolvido (6 mg/L), pH (10), Temperatura (23º), Alcalinidade (280 mg/L), CO2 (5mg/L) e 
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Dureza GH (450 mg/L). A excepcionalidade desta análise se deve ao fato da grande 

mortandade de animais marinhos e terrestres que entraram em contato com a água do mar. 

Amostragens para Ocypodidae, Sesarmidae, Grapsidae e Panopeidae 

Após seleção das áreas de amostragem feitas considerando-se a localidade das 

tocas, das espécies a serem amostradas. E após a aplicação da equação para o 

cálculo da suficiência amostral em amostragem aleatória simples é mostrada a seguir 

(conforme Husch et al.1982). Foram coletados um total de 1838 indivíduos, sendo 

1136 no mangue interior e 702 indivíduos na praia, para um total de 17 espécies, das 

quais uma é rara, Uca victoriana (Hagen, 1987) e outra é de grande valor comercial, 

Ucides cordatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08.  Número de espécies, indivíduos e quais são as espécies presentes nas 

áreas de estudos. 

 

A área que apresentou maior riqueza foi o mangue interior, com um máximo de 

13 espécies das 17 encontradas, a área de costa e praia apresentou 12 espécies, 
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ecologicamente podemos considerar que não existem diferenças gerais na 

composição das espécies, todavia destaca-se que o gênero Uca está mais 

correlacionado as áreas de costa e praia, enquanto que as espécies Sesarma rectum, 

Neohelice granulata e Eurytium limosum, ligados a área de água salobras do mangue 

interior. Destaca-se que a unidade 10 foi aquela que apresentou maior número de 

indivíduos e de espécies, também foi nesta área que se mensurou as maiores taxas 

de oxigênio dissolvido, menor temperatura e maior pH em relação as áreas de costa 

e praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Comparação entre número de indivíduos, riqueza de espécies e número de 

tocas, para o mangue interior. 

Para a área de mangue interior a densidade de indivíduos/m2, foi de 2,51 ind/m2, 

para uma área de influência de 452,39 m2. 
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Figura 10. Comparação entre número de indivíduos, riqueza de espécies e número de 

tocas, para a costa e praia. 

Para a área de costa e praia a densidade de indivíduos/m2, foi de 3,12 ind/m2, 

para uma área de influência de 226,20 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Plotagem da curva do coletor. 

 

A curva do coletor (figura 11), expressa o número de espécies novas que vão 

aparecendo quando novas unidades amostrais vão sendo analisadas. Consiste em 
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um gráfico acumulativo, pois leva em consideração as espécies novas que vão 

aparecendo à medida que as unidades novas vão sendo calculadas. 

 

Índices Biológicos para Ocypodidae, Sesarmidae, Grapsidae e Panopeidae 

As quatro espécies de maior densidade absoluta, para a área amostrada de 

0,0679 há, foram, Uca rapax (10787,17 ind/679m2), Uca mordax (2711,53 ind/679m2), 

Uca uraguayensis (2475,74 ind/679m2) e Uca cumulanta(2313,64      ind/679m2). A 

espécie rara Uca victoriana apresentou 88,42 ind/679m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Densidade absoluta das espécies. 
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As quatro espécies de maior densidade relativa, para a área amostrada de 

0,0679 há, foram, Uca rapax (39,38%), Uca mordax (10,11%), Uca uraguayensis 

(9,14%) e Uca cumulanta (8,54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Densidade relativa das espécies. 

As quatro espécies de maior frequência absoluta, foram Uca Rapax (0,75), 

Armesis rubripes (0,71), Uca mordax (0,58) e Neohelice granulata (0,46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frequência absoluta das espécies. 
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As quatro espécies de maior frequência relativa foram, Uca rapax (13,33%), 

Armeses rubripes (12,59%), Uca mordax (10,37%) e Neohelice granulata (8,15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Frequência relativa das espécies. 
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Figura 16. (A) Uca rapax; (B) Uca mordax; (C) Uca victoriana; (D) Aratus pisoni; (E) 

Uca leptodactila; (F) Sesarma rectum; (G) Uca Vocator; (H) Neohelice granulata. 
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Diversidade e Equitabilidade 

O índice de diversidade de Shännon-Wiever apresentou valor de  H’=2,61 

nats.ind, para a caracterização estrutural da comunidade de caranguejos estuarinos e 

anomuros. O índice de Pielou  apresentou valor de J‟= 0,75,  indicando que existe 

uma distribuição razoável, tendendo a homogeneidade das espécies. 

CONCLUSÃO 

O manguezal de Itaoca apresenta grande riqueza de espécies para o sub-filo 

Crustacae. Destaca-se que das 10 espécies de caranguejos do gênero Uca, 9 foram 

encontradas e uma foi classificada como rara, além de mais 8 espécies de 

caranguejos braquiúros. Se a metodologia de coleta pude-se ser aplicada, 

provavelmente a riqueza seria ainda maior e levantado com esta, potenciais espécies 

raras e ameaçadas; 

Embora a maior parte dos caranguejos braquiúros tenha apresentado 

comportamento simpátrico, foi evidenciado através da distribuição, densidade e 

frequência das espécies, que grande parte da família Ocypodidae possui maior 

relação com as áreas de baixo estuário, enquanto as espécies Sesarma rectum, 

Neohelice granulata, Uca cumulanta, Uca victoriana e Eurytium limosum maior relação 

com as áreas lamosas de mangue interior. Destaca-se que Uca rapax e Armeses 

rubripes, aparecem tanto na costa, quanto no mangue interior, sendo uma espécie 

mais versátil de colonizar ambientes, sendo o nicho de atuação de U. rapax o solo e 

de A. rubripes, regiões arborícolas. 
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Figura 17. Pesca ilegal de U. cordatus. 

Em toda área foi averiguada coleta ilegal de U. cordatus, destaca-se que grande 

parte dos indivíduos estava morta, pois os pescadores normalmente não retornam as 

armadilhas. Os mesmos ficam aprisionados por dias, vindo a definhar por inanição. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Ministério do Meio Ambiente. Plano 

Estratégico de Recursos Hidricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da 

Guarda e Guandu Mirim: Relatório do Diagnóstico – Final. Sondotécnica Engenharia 

de Solos S.A, Volume 2, Dezembro de 2006. 

BATISTA, M.L. Caracterização espacial das espécies arbóreas e arbustivas de 

umfragmento de floresta atlântica. Revista Brasileira de Biociências, v.5, supl.1, 

p.495-497, 2007. 

Bede LM, Oshiro LMY, Mendes LMD, Silva AA.. Comparação da estrutura 

populacional das espécies de Uca (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) no Manguezal 

de Itacuruçá, Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Bras. Zool. 2008, vol.25, n.4 pp. 601-607. 

Castiglioni DS, Almeida AO, Bezerra LEA. More common than reported: range 

extension, size–frequency and sex-ratio of Uca (Minuca) victoriana (Crustacea: 

Ocypodidae) in tropical mangroves, Brazil. Marine Biodiversity Records, 06 January 

2011 3: e94 (8 pages). 

CABRERA, A.L. & WILLINK, A. 1973. Biogeografia de America Latina. Secretaria 

General de la Organización de los Estados Americanos, Washington. 

CALEGARIO, G.Aspectos estruturais da vegetação do manguezal do estuário do rio 

São João, RJ, Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, RJ. 2012. 73f. Dissertação 

apresentada ao Programa de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 



O2 – ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRA A NATUREZA 
21 a 25 de Novembro de 20145 Fortaleza – Brasil 

24 

 

CINTRÓN-MOLERO, G.; SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Ecology and management New 

World Mangroves. In: SEELIGER, U. (Ed.). Coastal Plant Communities of Latin 

America. San Diego: Academic Press, p.233-258. 1992. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2005. Resolução CONAMA no 357. 

Disponível em www.mma.conama.gov.br/conama. Acesso em 08 de dezembro de 

2013. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 1986. Resolução CONAMA no 06. 

Disponível em www.mma.conama.gov.br/conama. Acesso em 02 de dezembro de 

2013. 

CONCREMAT. 2010. Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) do Corredor Transcarioca (T5). 

Crane J. 1975. Fiddler crabs of the world. Ocypodidae: Genus Uca. New Jersey: 

Princepton University Press, 736p. 

DUKE, N. C. Mangrove floristics and biogeography. In: ROBERTSON, A. I. e ALONGI, 

D. M. (Ed.). Tropical mangrove ecosystems. (Coastal and estuarine series). 

Washington, USA: American Geophysical Union, 1992. 

FEEMA. Relatório Técnico sobre Manguezal. p.61. 1980. 

Fernandes, M.E.B.1997. The Ecology and Productivity of Mangroves in the Amazon 

Regional, Brazil. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University 

of York, Department of Biology. 

Ferreira, C. P. (1989): Manguezais do Estado do Para: Fauna de Galerias Perfuradas 

por Tenedos em Toras de Rhizophoras. Tese de Doutorado. Unicamp. p. 160. 

KJERFVE, B.; LACERDA, L. D. Mangroves of Brazil. In: LACERDA, L. D. (Ed.). 

Conservation and Sustainable Utilization of Mangrove Forests in Latin America and 

Africa Regions. Mangrove Ecosystems technical reports, p.245-272, 1993. 



O2 – ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRA A NATUREZA 
21 a 25 de Novembro de 20145 Fortaleza – Brasil 

25 

 

Koch V, Wolff M, Diele K. Comparative population dynamics of four fiddler crabs 

(Ocypodidae, genus Uca) from a North Brazilian mangrove ecosystem. Marine 

ecology. 2005, vol. 291, pp. 177-188. 

LACERDA, L. D.; SANTOS, J. A.; MADRID, R. M. Copper emission factors from 

intensive shrimp aquaculture. Marine Pollution Bulletin, v. 52, n. 12, p. 1823-1826, 

2006. 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas/ 

Harri Lorenzi. 4. Ed—Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008.  

LUGO, A.E.; CINTRÓN, G. e GOENAGA, C. El ecossistema del manglar bajo tension. 

In: Seminario sobre el estudio cientifico e impacto humano en el ecossistema de 

manglares, Cali, Colombia, UNESCO/ROSTLAC, p. 261-285, 1980. 

Melo GAS. Manual de Identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral 

brasileiro. São Paulo: Plêiade/FAPESP Ed., 1996, 604p. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA), Brasil. 2008. Lista Oficial das Espécies da 

Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. MMA, Instrução Normativa no 6, de 23 de 

setembro de 2008. Diário Oficial da União 185, seção 1, 2008, p. 75-83. 

Proffitt, C. E. & Devlin, D. J. 2005. Grazing by the intertidal gastropod Melampus 

coffeus greatly increases mangrove leaf litter degradation rates. Marine Ecology 

Progress Series 296:209-218. 

Proffitt, C. E.; Johns, K. M.; Cochrane C. B.; Devlin, D. J.; Reynolds, T. A.; Payne, D. 

L.; Jeppsen, S.; Peel, D. W. & Linden, D. 1993. Field and laboratory experiments on 

the consumption of mangrove leaf litter by the macrodetritivore Melampus coffeus L. 

(Gastropoda: Pulmonata). 

RAUNKIAER, C., 1905. Types biologiques pour la géographie botanique. Oversigt 

over deeet Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs. Forhandlinger 5:347-437 

Copenague. 



O2 – ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRA A NATUREZA 
21 a 25 de Novembro de 20145 Fortaleza – Brasil 

26 

 

RICKLEFS, R. E. 1996. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara-

Koogan, 470p. 

Rios, E. C. 1994. Seashells of Brazil. 2.ed. Rio Grande, Museu Oceanográfico da 

FURG. 368p. 

Robertson, A. I. & Daniel, P. A. 1989. Decomposition and the Annual Flux of Detritus 

from Fallen Timber in Tropical Mangrove Forests. Limnology and Oceanography 

34(3):640-646.   

Russel-Hunter, W. D.; Apley, M. L. & Hunter, R. D. 1972. Early-life-history of Melampus 

and the significance of semilunar synchrony. Biology Bulletin 143:625-656.   

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. & CINTRÓN, G. 1986. Guia para estudo de áreas de 

manguezal: estrutura, função e flora. Caribbean Ecologica  Research, São Paulo. 

SCHILLING, A.C. & BATISTA, J.L.F. Curva de acumulação de espécies esuficiência 

amostral em florestas tropicais. Revista Brasileira de Botânica, v.31,n.1, p. 179-187, 

2008. 

SIMAO, S. M. . Curso de Educação Ambiental - 8º Módulo de Metodologias e Práticas. 

1998. 

SMITH, T. J.; DUKE, N. C. PHYSICAL DETERMINANTS OF INTER-ESTUARY 

VARIATION IN MANGROVE SPECIES RICHNESS AROUND THE TROPICAL 

COASTLINE OF AUSTRALIA. Journal of Biogeography, v. 14, n. 1, p. 9-19, 1987. 

SEMADS. Atlas das unidades de conservação da natureza do estado do Rio de 

Janeiro. Editora Metalivros, São Paulo, 2001. 

SOARES, M.L.G.; CHAVES, F.O.; CORRÊA, F.M. e SILVA Jr., C.M.G. Diversidade 

estrutural de bosques de mangue e sua relação com distúrbios de origem antrópica: 

o caso da Baía de Guanabara (Rio de Janeiro). Anuário do Instituto de Geociências – 

UFRJ, v. 26, 101-116, 2003. 


