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RESUMO 

 
Os crustáceos decápodos constituem uma das parcelas mais importantes da megafauna bêntica de águas 
costeiras, visto que desempenham papel modificador do ambiente e controlador de populações de outros 
organismos. São tanto abundantes como diversos. Entre os Decapodas, os caranguejos (Braquiúros) 
constituem a macrofauna predominante dos manguezais. Dentre os braquiúros, encontra-se o caranguejo-
uçá (Ucides cordatus, Linnaeus, 1763), que representa o principal componente da macrofauna dos 
manguezais, principalmente nas regiões norte e nordeste brasileira. No Brasil sua distribuição é 
compreendida desde o estado do Amapá até o norte de Santa Catarina. Esta espécie destaca-se por sua 
importância econômica, sendo um dos principais recursos pesqueiros no Brasil, gerando um expressivo 
impacto sobre suas populações naturais. Esta diminuição resultaria na perda do valor agregado ao 
produto, inviabilizando a sua comercialização. Embora seja uma espécie de grande importância ecológica 
e econômica, poucos são os artigos que tratam de aspectos biológicos de U. cordatus, principalmente no 
estado do Rio Grande do Norte. O presente trabalho teve por objetivo estudar a dinâmica populacional do 
caranguejo Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) no estuário do Rio das Conchas, pertencente ao município 
de Porto do Mangue, litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte. Durante o período de novembro de 
2009 a outubro de 2010 foram realizadas coletas mensais de exemplares da espécie U. cordatus, sempre 
sobre os mesmos períodos lunares estabelecidos previamente (Lua Nova/Lua Cheia) em uma área de 
manguezal localizada no município de Porto do Mangue – RN. Com o auxílio de um paquímetro de aço 
(0,01mm) e de uma balança de precisão (0,01g) foram medidas variáveis biométricas referentes à 
carapaça do animal, própodo da quela maior, largura do abdômen (fêmeas), comprimento do gonopódio 
(machos) e peso total. Além disso, também foi registrado os estágios de muda e de gônadas para machos e 
fêmeas. No total, foram coletados 476 caranguejos, sendo 338 machos e 138 fêmeas. Os machos foram 
maiores, mais pesados e em maior proporção que as fêmeas. O período reprodutivo para a espécie nesta 
localidade foi limitado entre os meses de novembro a maio, sugerindo uma mudança na legislação 
ambiental atual para o período de defeso. Foi observada uma sincronia entre a maturidade morfológica e 
fisiológica com as fêmeas amadurecendo precocemente, possivelmente, uma estratégia reprodutiva 
adotada, frente à baixa pressão de pesca na área. O período de ocorrência de mudas ocorreu na estação 
seca com pico em outubro. A análise de crescimento, baseado nos parâmetros de Von Bertalanffy, foi 
calculada utilizando o ajuste não-linear usando-se modas (AJMOD). Evidenciaram-se altas taxas de 
crescimento tanto para machos (L∞=7,54cm; k=0,95; t0=-0.08; tmáx=4,84), como para fêmeas (L∞=6,50; 
k=1,2; t0=-0.008; tmáx=3,28), contrastando com dados obtidos na literatura, utilizando outras técnicas. Os 
machos obtiveram maior tamanho de largura assintótico e longevidade, porém uma menor constante de 
crescimento, quando comparados com as fêmeas. A idade estimada para machos e fêmeas atingindo o 
tamanho mínimo de captura foi de 1,82anos e 1,63anos, respectivamente. O tamanho de maturidade 
fisiológica, quando os indivíduos estão aptos a reprodução, foi estimado em 1,4anos e 1,05anos para 
machos e fêmeas, respectivamente. O período de recrutamento para a espécie é sazonal, com dois picos 
de ocorrência, um no período chuvoso e outro no período seco. Este trabalho representou o primeiro 
esforço sobre o entendimento da ecologia do caranguejo-uçá, para o litoral norte do Estado do Rio Grande 
do Norte. No entanto, mais estudos sobre a sua biologia devem ser realizados, sobretudo os referentes ao 
crescimento, e ao recrutamento, onde se observou que a literatura é mais escassa. 
 
 
Palavras-chave: caranguejo-uçá, Ucides cordatus, dinâmica populacional, Rio Grande do Norte 
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ABSTRACT 

 
 

“Population dynamics of the mangrove crab Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (CRUSTACEA, 
BRACHYURA, UCIDIDAE) from Porto do Mangue, North coast of Rio Grande do Norte, Brazil” 

 
Decapod crustaceans are one of the most important portions of megafaunal of coastal waters, playing a 
role as modifier of the environment and controlling populations of other organisms. Among the 
Decapoda, crab (brachyuran) constitutes the dominant macrofauna of mangroves. Among brachyuran is 
the mangrove crab (Ucides cordatus, Linnaeus, 1763), which represents the main component of the 
macrofauna of mangroves, particularly in Northern and Northeastern Brazil. In Brazil, its distribution is 
known from the state of Amapá to the north of Santa Catarina. This species is distinguished by its 
economic importance, being one of the main fishing resources in Brazil, generating a significant impact 
on their natural populations. This reduction would result in loss of value to the product, preventing its 
commercialization. Although it´s great ecological and economic importance, there are few articles about 
the biological aspects of U. cordatus, mainly in the state of Rio Grande do Norte. This work aimed to 
study the population dynamics of the mangrove crab, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), in Conchas 
estuary, Porto do Mangue, northern coast of Rio Grande do Norte. During the period November 2009 to 
October 2010 the crabs were collected monthly, obeying predetermined lunar periods (new moon or full 
moon) in a mangrove area in Porto do Mangue - RN. With the aid of a steel caliper (0.01 mm) and a 
precision balance (0.01 g) were measured biometric variables related to the animal's carapace, major 
propodus chela, width of abdomen (female), length of gonopodium ( males) and total weight. In addition, 
it was recorded, the gonads and molt stages, for males and females. In total, 476 crabs were collected, 
with 338 males and 138 females. Males were larger, heavier and in greater proportion than females. The 
reproductive period for the species in this location was limited during the months November to May, 
suggesting a change in current environmental legislation for the closure period. Synchrony was observed 
between the morphological and physiological maturity with females maturing earlier, possibly, a 
reproductive strategy adopted, compared to the low fishing pressure in the area. The molting period 
occurred in the dry season peaking in October. The analysis of growth, based on the parameters of von 
Bertalanffy was calculated using the nonlinear fit using modes (AJMOD). High growth rates for both 
males (L ∞ = 7.54 cm, k = 0.95, t0 =- 00:08; tmax = 4.84) and females (L ∞ = 6.50, k = 1 , 2, t0 =- 0008; 
tmax = 3.28) were found, contrasting with data from the literature, using other techniques. Males had 
higher asymptotic width size and longevity, but a lower growth constant when compared with females. 
The estimated age, for males and females, reaching the minimum capture size was 1.82 years and 1.63 
years respectively. The size of physiological maturity, when individuals are able to reproduce, was 
estimated at 1.4 years and 1.05 years, for males and females, respectively. The recruitment period for this 
species is seasonal, with two peaks of occurrence, one in the rainy season and one in the dry season. This 
work represented the first effort on understanding the ecology of the mangrove crab, to the northern coast 
of Rio Grande do Norte. However, further studies on its biology should be undertaken, especially those 
related to growth, and recruitment, where observed that literature is more scarce. 
 
Keywords: caranguejo-uçá, Ucides cordatus, populacional dynamics, Rio Grande do Norte 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IMPORTANCIA DOS ESTUÁRIOS E MANGUEZAIS 

Nas faixas costeiras das regiões tropicais e subtropicais do planeta, encontra-se um ecossistema 

de transição entre o ambiente terrestre e marinho, chamado manguezal (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Este ecótono margeia cerca de 60-75 % da costa tropical e subtropical do globo terrestre, cobrindo, 

aproximadamente 17,1 milhões de hectares (SPALDING et al., 1997, LACERDA et al., 2002). No Brasil, 

este ecossistema abrange uma área de mais de um milhão de hectares (POR, 1994) e suas florestas de 

manguezais se estendem pela costa em torno de 6800km (SPALDING op cit.), obtendo a segunda 

colocação dos países com maior área de cobertura de manguezal por área total, somente atrás do 

Paquistão (MACHINTOSH & ASHTON, 2002). 

Os ecossistemas manguezais são ambientes constituídos por reduzida diversidade florística, 

denominado mangue, adaptada morfofisiologicamente a sobreviver em águas salobras e substratos 

inconsolidados com baixa concentração de oxigênio (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000). De acordo 

com TOMLINSON (1986), das 34 espécies vegetais que representam a maioria da flora dos manguezais, 

cerca de 25 espécies, são de apenas duas famílias: Avicenniaceae e Rhizophoraceae, dominando as 

comunidades de mangue ao redor do mundo, e também na costa Nordeste brasileira. A floresta de 

manguezal possui importante valor ecológico, destacando-se como uma zona de berçário, proteção e 

alimentação de inúmeros organismos invertebrados, peixes, mamíferos e aves (MACINTOSH, 1988). 

Além disso, apresentam um papel preponderante na produção primária, exportando nutrientes e 

matéria orgânica que sustentam comunidades consumidoras das regiões estuarinas e costeiras 

(ROBERTSON, 1991; LEE, 1999). Os autores SCHWAMBORN et al. (2002) e JENNERJAHN & 

ITTEKKOT (2002) destacaram ainda, que este ambiente possui como característica alta produtividade, 

apresentando importância no ciclo de nutrientes, influenciando os ambientes estuarinos e costeiros 
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adjacentes. Em contrapartida, o ambiente possui baixa disponibilidade de N e P (FELLER, 1995; 

KANDIL et al., 2004). 

O manguezal suporta uma alta diversidade de fauna, tanto micro quanto macroscópica, terrestre 

ou aquática (dulcícola ou marinha), temporária ou residente, embora ainda seja um tema de debate o que 

“verdadeiramente” constitui essa fauna. Esta discussão é decorrente do fato de que existem animais que 

são residentes permanentes e os que são meramente visitantes oportunistas. Uma proporção substancial da 

fauna dos manguezais compreende espécies oriundas de outros habitat terrestres vizinhos (MACINTOSH 

& ASHTON, 2002). Segundo os autores anteriormente citados, a maioria dos principais grupos de 

animais terrestres possui uma significativa representação neste habitat. Dentre os grupos representativos 

deste ecossistema temos uma variedade de invertebrados bentônicos, como: caranguejos braquiúros, 

gastrópodes, bivalves, caranguejos-ermitões, cracas, esponjas, tunicados, poliquetas e sipunculidas 

(NAGELKERKEN et. al., 2008). 

A fauna típica constitui-se, principalmente, por crustáceos da ordem Decapoda, que exercem um 

importante papel ecológico neste ecossistema. Esses organismos, além de participarem de diferentes 

níveis tróficos da cadeia alimentar, controlam a remineralização e a reciclagem de nutrientes através de 

seu hábito alimentar e da estratégia de cavar tocas (MACINTOSH, 1988). 

Entre os Decapoda, os caranguejos Braquiúros constituem a macrofauna predominante dos 

manguezais (NAGELKERKEN et al., 2008) apresentando considerável biomassa, limitando-se 

basicamente por duas famílias: Grapsidae e Ocypodidae (MACINTOSH & ASHTON, 2002). MELO 

(1985) registrou seis famílias associadas aos manguezais brasileiros, sendo as famílias Grapsidae e 

Ocypodidae as mais representativas. Para GOLLEY et al. (1962), estas famílias destacam-se pela riqueza 

de espécies e biomassa, que supera a dos demais organismos do ambiente. 

1.2. BIOLOGIA E ECOLOGIA DO CARANGUEJO-UÇÁ 

O caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) é uma espécie semi-terrestre que habita os 

manguezais da costa atlântica ocidental, desde o sul do estado americano da Flórida até o norte do estado 
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brasileiro de Santa Catarina (entre 25oN e 27oS) (Figura 1) (MELO, 1996). As primeiras referências ao 

gênero Ucides foram anteriores a Linnaeus, e remetem primeiramente ao trabalho de Marcgrafs intitulado 

Historia Naturalis Brasiliae (1648) sob a nomenclatura zoológica de Cancer uca (NG et al., 2008). 

Atualmente, a classificação da espécie Ucides cordatus é baseada em observações fenotípicas (COSTA, 

1979; STEVCIC, 2005) seguindo a classificação taxonômica proposta por NG et al. (2008): 

 

Reino: Animal 

     Filo: Arthopoda 

         Subfilo: Crustacea 

              Classe: Malacostraca 

                  Ordem: Decapoda 

                        Infraordem: Brachuyra 

                                Família: Ucididae 

                                       Gênero: Ucides 

                                              Espécie: Ucides cordatus 

 

O caranguejo-uçá, U. cordatus, é uma espécie exclusiva de manguezais e se alimenta 

principalmente de vegetais e matéria orgânica em decomposição (BRANCO, 1993; IVO & GESTEIRA, 

1999). Sua alimentação é geralmente composta por folhas, frutos e sementes de espécies vegetais 

encontradas no mangue, caracterizando uma alimentação pobre em nitrogênio (BRANCO, 1993; 

NORDHAUS, 2003; NORDHAUS et al., 2009). 

A espécie vive na zona de mesolitoral e supralitoral, em substrato com, preferencialmente silte + 

argila, podendo construir tocas com profundidade de até 2 metros. Esta espécie vive em galeria, ocupada, 

geralmente, por um único indivíduo, e realiza encontros agonísticos com outros machos por disputa de 

tocas ou fêmeas para reprodução, caracterizando um comportamento territorialista (WARNER, 1969; 

BRANCO, 1990, 1993; NORDHAUS et al., 2009). NORDHAUS et al. (2009) descreve que existe uma 

maior densidade de indivíduos da espécie sob arvores altas de Rizophora mangle, e que houve registro de 

comportamento agonístico relacionado à defesa de suas tocas. 
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O U. cordatus preferencialmente constrói suas tocas próximas a raízes de mangue vermelho, 

Rizhophora mangle, e mangue manso, Avicennia schaueriana, evitando o risco de pesca pela presença 

das raízes das árvores entrelaçadas (NASCIMENTO, 1993; HATTORI, 2006). O hábito de escavar tocas 

mantém uma grande parte do N e P nos manguezais. Neste ecossistema, o processo de fluxo energético é 

mais acelerado e eficaz, principalmente, pelo trituramento das folhas pelos caranguejos (FAUSTO-

FILHO, 1968; KOCH, 1999; CHRISTOFOLETTI, 2005; CASTILHO, 2006). SCHORIES et al. (2003) 

em trabalho realizado em Bragaça no Pará, classificaram o caranguejo-uçá como espécie chave para o 

turnover da serrapilheira e predação de propágulos, evidenciando a importância da espécie no 

ecossistema. O U. cordatus é, ainda, considerado um bioindicador de poluição ambiental da presença de 

óleo nos manguezais (NUDI et al., 2007). Podendo ser utilizada, também, para avaliação da presença de 

metais pesados, benzeno, genotoxicidade e produtos agrícolas como DDT (TAVARES et al. 1999; 

HARRIS & SANTOS, 2000; SANTOS, 2002; TOLEDO et al. 2007). 

 

 
 
Figura 1 - O caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Retirado de: 
www.puca.org.br 
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Os estudos de Ecologia Populacional de Crustáceos têm aumentado significativamente nos 

últimos anos (LITULO, 2005a).  Em espécies consideradas economicamente importantes, como o U. 

cordatus, a elaboração destes estudos ganha mais relevância, pelo fato de ser possível gerar informações 

de regulamentação, e ordenamento. Várias ferramentas de estudos populacionais são descritas e discutidas 

na literatura, como por exemplo: Estrutura populacional, Processo de mudas, Crescimento relativo, 

Crescimento populacional individual, Recrutamento, Dinâmica reprodutiva, Fecundidade e Maturidade 

sexual. 

A estrutura populacional de caranguejos de mangue é analisada principalmente pela distribuição 

dos indivíduos por classe de tamanho, diferenças de tamanho corporal (e proporção) entre machos e 

fêmeas, e entre estágios de vida (jovens e adultos). A distribuição dos caranguejos por classes de tamanho 

pode variar ao longo do tempo, podendo ser satisfatoriamente utilizada para investigar aspectos 

populacionais como reprodução e recrutamento (THURMAN II, 1985; SPARRE & VENEMA, 1997). 

Para o U. cordatus, três comportamentos principais devem ser mencionados: a ecdise (muda), o 

acasalamento (andada) e a desova. A ecdise (processo de muda) é a etapa de crescimento do animal que 

geralmente ocorre uma vez por ano, mais freqüente em jovens do que adultos. Esta fase é caracterizada 

pela eliminação de um exoesqueleto antigo e, em seguida, substituição por um tegumento novo secretado 

(HANCOCK & EDWARDS, 1976 apud LIMA & OSHIRO, 2006; HOBBS III, 2001; ALVES & 

NISHIDA, 2002). Segundo LIMA & OSHIRO (2006) o processo de muda para a espécie, parece seguir 

um padrão sazonal com ocorrência nos meses mais quentes (correspondentes a primavera e verão) com 

pico no mês de novembro. Os autores relatam que o processo é rápido e a eliminação da antiga carapaça 

com a formação e calcificação de uma nova ocorre dentro de um período de 12 a 18 horas. O 

comportamento de mudança do exoesqueleto (muda) para o U. cordatus foi detalhado por IVO & 

GESTEIRA (1999). 

HUXLEY (1924, 1950) foi o primeiro a observar que a ontogenia nos crustáceos braquiúros é 

marcada pelas mudanças morfológicas relacionadas ao sexo e a puberdade. As medidas biométricas de 

quela, abdômen e pleópodos são evidentes em ambos os sexos e nos estágios de desenvolvimento de 
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braquiúros (HARTNOLL, 1974). As relações de medidas biométricas têm conseguido com sucesso 

estimar uma variável em função de outra, identificar espécies, identificar quais os aspectos biométricos 

que estão relacionados ao dimorfismo sexual da espécie, identificar morfotipos, determinar a maturidade 

sexual morfológica, e estimar o tipo de crescimento tanto para adultos e jovens, detectando as 

modificações ontogenéticas de cada fase de vida (HARTNOLL, 1974; HARTNOLL, 1978; PINHEIRO & 

FRANSOZO, 1993a; PINHEIRO & TADDEI, 2005; PINHEIRO & HATTORI, 2006), gerando 

informação indispensável para um correto manejo e futura conservação da espécie. Á partir de trabalhos 

pioneiros como os de TEISSIER (1935) e HUXLEY & TEISSIER (1936), muitos pesquisadores 

realizaram estudos de crescimento relativo em crustáceos. No caranguejo-uçá, o crescimento é do tipo 

indeterminado, onde não há a presença de uma muda terminal (anecdise) (HARTNOLL, 1982). Para o U. 

cordatus foram realizados trabalhos de crescimento relativo por PINHEIRO & HATTORI (2006) e 

PINHEIRO & FISCARELLI (2009) em Iguape, São Paulo; LIMA & OSHIRO (2006) em Itacuruça, Rio 

de Janeiro e DALABONA et al. (2005) na Baía das Laranjeiras, Paraná. Para a região Nordeste trabalhos 

de crescimento relativo foram realizados no Maranhão (CASTRO et al., 2008), Piauí (IVO et al., 1999), 

Ceará (LEITE et al., 2006a), Pernambuco (BOTELHO et al., 1999) e Alagoas (ARAUJO & CALADO, 

2008). No Rio Grande do Norte, encontra-se um trabalho realizado por VASCONCELOS et al. (1999) no 

estuário do Rio Curimataú – Canguaretama, litoral sul do estado.  

 Os modelos de crescimento populacional individual em crustáceos, peixes e moluscos tem 

recebido grande atenção em estudos de dinâmica populacional e de manejo de espécies selvagens e de 

cativeiro com grande importância econômica (LLAMAS & RATKOWSKI, 2004). O modelo de VON 

BERTALANFFY (1938) é o mais estudado para peixes e crustáceos, e ultimamente tem sido utilizado 

satisfatoriamente para o estudo de dinâmica populacional de crustáceos (SANCHES et al. 2005). A partir 

da equação de crescimento dos parâmetros de VON BERTALANFFY (1938) pode-se definir como o 

animal cresce em tamanho a partir de alguma medida biométrica que varie ao longo de um período de 

tempo (RODRIGUES, 2006). Alguns trabalhos sobre crescimento do U. cordatus utilizando os 

parâmetros de VON BERTALANFFY (1938) foram realizados utilizando-se várias técnicas. Pode-se 
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destacar o trabalho de Araujo (2006), onde foi estimado o crescimento populacional individual do U. 

cordatus sob 4 técnicas diferentes: ELEFAN I (Eletronic Lenght Frequency Analisys – programa FISAT 

II), BATTACHARYA (1967), SHEPPERD (1987) e WHETERALL et al. (1987). Para o autor a rotina do 

BATTACHARYA (1967) foi a que apresentou os resultados menos coerentes. Análise semelhante foi 

realizada por FONSECA (1998), comparando três técnicas para estimar o crescimento individual 

populacional do tanaidáceo Kalliapseudes schubartii (Mañé-Garzon, 1949). O autor concluiu que entre as 

rotinas ELEFAN (FISAT), AJMED (ajuste não linear utilizando médias – Battacharya) e o AJMOD 

(ajuste não linear utilizando modas), somente o último apresentou um acesso maior a determinação de 

cortes, devido a um fornecimento maior de grupos etários apresentados por esta técnica. Trabalhos que 

enfocam o crescimento individual populacional são escassos e de pouca discussão acerca dos diferentes 

métodos utilizados na determinação dos parâmetros de crescimento, além disso, pela primeira vez é 

utilizado o método de análise de progressão modal AJMOD para o caranguejo-uçá. 

O recrutamento é um dos principais parâmetros que avaliam as alterações estruturais e dinâmicas 

de uma população. Por definição, o recrutamento ocorre conforme os indivíduos em tamanhos menores se 

integram à população adulta, mas outra forma de calcular este parâmetro é avaliando o recrutamento à 

arte da pesca, resultado da captura dos animais susceptíveis ao esforço aplicado. Para o U. cordatus, até o 

presente momento, poucos estudos foram realizados sobre o recrutamento a arte da pesca, podendo citar 

somente o trabalho de FARIAS (2009). 

A compreensão e caracterização dos padrões e comportamentos reprodutivos são importantes 

para o estabelecimento de subsídios que fomentem a legislação acerca da espécie, para garantir o 

equilíbrio da população e a manutenção do estoque pesqueiro para uma exploração de forma sustentável 

(DALABONA & SILVA, 2005; WUNDERLICH et al., 2008). Como exemplo de comportamento 

reprodutivo, na espécie U. cordatus, há a ocorrência da “andada” (Figura 2), também conhecida como 

“carnaval do caranguejo”. Este evento corresponde à migração dos indivíduos, de suas tocas para a 

superfície do sedimento, momento no qual os machos lutam entre si, disputando as fêmeas. Em seguida, 

há a cópula e, posteriormente, a desova, completando o ciclo de vida do animal (ALCANTARA FILHO, 
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1978; PINHEIRO & FISCARELLI, 2001). NASCIMENTO (1993) relata que durante o fenômeno da 

“andada” os caranguejos se tornam errantes vagando pelo manguezal e parecem ter perdido o senso do 

perigo podendo ser facilmente capturados. Segundo LEGAT et al. (2005), as fêmeas ovígeras de U. 

cordatus podem liberar pouco mais de 250 mil ovos por desova, e após a eclosão das larvas há a presença 

de sete estágios larvais, sendo seis estágios de Zoea (Zoea I a VI) e um de Megalopa. O desenvolvimento 

dos ovos ocorre em torno de 18 dias a uma temperatura de 27º C e todo o desenvolvimento larval se 

completa em torno de 60 dias (RODRIGUES & HEBLING, 1989; LEGAT et al., 2005). 

Trabalhos acerca da biologia do caranguejo-uçá têm enfocado o período reprodutivo da espécie 

como o período de ocorrência de fêmeas ovígeras e/ou ocorrência de fêmeas com gônadas maturadas 

(BOTELHO et al., 1999; DALABONA & SILVA, 2005). Para caracterizar a maturação das gônadas de 

machos e fêmeas da espécie análises macro e microscópica tem sido utilizadas (MOTA-ALVES, 1975; 

DALABONA & SILVA, 2005; CASTILHO, 2006; LINHARES, 2010). DALABONA & SILVA (2005) 

e LINHARES (2010) realizaram estudos de caracterização gonadal de indivíduos de caranguejo-uçá 

levando em consideração o diâmetro e as fases de vitelogênese nos ovócitos (fêmeas) e a presença ou não 

de espermatóforos (machos). Os autores concluíram que é possível estabelecer o período reprodutivo da 

espécie pelo contraste encontrado na condição gonadal de machos e fêmeas. 

O período reprodutivo da espécie já foi estudado em várias localidades da costa brasileira, para 

citar alguns; Alagoas (ARAÚJO & CALADO, 2008), Maranhão (CASTRO et al., 2008), Paraná 

(DALABONA & SILVA, 2005), Paraíba (ALVES & NISHIDA, 2004), Pernambuco (BOTELHO et al., 

1999), Rio Grande do Norte (IVO & VASCONCELOS, 2000; VASCONCELOS et al., 1999) e Santa 

Catarina (BRANCO, 1993; WUNDERLICH et al., 2008).  

A maturidade sexual é um aspecto reprodutivo marcante na vida dos Crustáceos que estabelece 

um conjunto de transformações fisiológicas e morfológicas tornando apta a reprodução os jovens 

imaturos (SASTRY, 1983). A determinação do período reprodutivo e maturidade sexual de espécies 

comercialmente exploradas apresentam grande importância biológica em estudos de investigação e 

manutenção de estoques populacionais. 
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A Portaria n°34/2003 do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) que regulamenta o período de defeso da espécie para os estados do Nordeste mais o Pará, 

caracteriza o período reprodutivo da espécie juntamente com o período de ocorrência da “andada”, além 

de estabelecer o tamanho mínimo de captura (60.0mm). Para o Rio Grande do Norte, a Portaria n°01/2007 

do IBAMA resolve que durante os períodos de “andada” (25 a 29 de janeiro; 23 a 27 de fevereiro e 23 a 

27 de março) é proibida a captura de qualquer indivíduo. 

 

 
 
Figura 2 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). A “andada” comportamento 
reprodutivo da espécie. Fonte: http:// www.pma.es.gov.br. 
 

 
Por ser uma espécie de grande importância ecológica e econômica, vários artigos que tratam de 

aspectos biológicos e ecológicos de U. cordatus foram produzidos, alguns deles já foram, inclusive, antes 

mencionados aqui, além de outros (MOTA-ALVES, 1975; ALCÂNTARA-FILHO, 1978, 1982; 

SANTOS & GARCIA-MENDES, 1982; RODRIGUES & HEBLING, 1989; NASCIMENTO, 1993; 

PINHEIRO & FISCARELLI, 2001; ABRUNHOSA, 2002; ALVES & NISHIDA, 2003; GLASER & 

DIELE, 2004). No Estado do Rio Grande do Norte, o número de trabalhos publicados relacionados aos 

aspectos bioecológicos de U. cordatus reduz-se consideravelmente, podendo-se citar somente os trabalhos 

de COSTA (1979); VASCONCELOS et al. (1999); IVO et al. (2000) e IVO & VASCONCELOS (2000), 
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desenvolvidos a mais de 10 anos. Todos estes trabalhos foram realizados no estuário do rio Curimataú 

(Canguaretama – RN), localizado ao sul do estado, e, não se tem registro de trabalhos realizados no litoral 

norte do Estado do Rio Grande do Norte. Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade de um 

estudo sobre a biologia do caranguejo-uçá no litoral norte do Estado, pois, com o aumento e aparecimento 

de novas estratégias de captura, as populações tenderão a diminuir de tamanho. Esta diminuição 

acarretaria na perda do valor agregado ao produto, inviabilizando a sua comercialização, sem mencionar a 

perda do ponto de vista ecológico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

• Estudar a dinâmica populacional do caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

no estuário do Rio das Conchas, pertencente ao município de Porto do Mangue, litoral norte 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar a estrutura populacional e a proporção sexual da espécie. 

• Descrever o período de ocorrência de mudas para a espécie. 

• Determinar o período reprodutivo da espécie. 

• Analisar o crescimento relativo da espécie. 

• Estabelecer o tamanho de maturidade sexual gonadal e morfológico da espécie. 

• Analisar o crescimento dos indivíduos da população da espécie. 

• Estabelecer o período de recrutamento dos jovens da espécie. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Rio Grande do Norte localiza-se no hemisfério sul ocidental, com uma extensão total 

de 52.796 km2, ocupando cerca de 3,41% e 0,62% de área da Região Nordeste e do território nacional, 

respectivamente (IDEMA, 2002). O município de Porto do Mangue localiza-se na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião Vale do Açu, abrangendo uma área de 331 km² apresentando um clima sub-

úmido com predominância dos ventos alísios e úmidos do sudeste, amenizando a ação do sol (IDEMA, 

2002). 

A pluviosidade média é de 800 a 1.200 mm anuais, com chuvas geralmente distribuídas entre os 

meses de janeiro a maio, com precipitações máximas nos meses de março e abril, caracterizando o 

período chuvoso na região. O principal sistema meteorológico atuante na região é a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) (EMPARN, 2010). A hidrografia da região encontra-se totalmente 

situada nos domínios da bacia hidrográfica Piranhas-Açu, sendo banhado pelos rios dos Cavalos e das 

Conchas, perenizados no final do seu curso (IDEMA, 2002). As marés da região apresentam uma 

amplitude máxima de 3.1m e uma mínima de 0.1m. 

O presente trabalho foi realizado no estuário do Rio das Conchas, situado no município de Porto 

do Mangue – RN, durante o período de novembro de 2009 à outubro de 2010 (Figura 3). Anteriormente 

ao início das coletas, visitas prévias foram feitas para reconhecimento da área, verificação de possíveis 

áreas distintas ecofisiograficamente e determinação do método de estudo.  

A escolha da área foi auxiliada por um catador de caranguejos contratado na comunidade, e 

através dos seus conhecimentos de trabalho foi escolhida uma área considerada abundante de crustáceos 

decápodos incluindo a espécie U. cordatus. Quanto à composição florística, a área escolhida apresentou a 

presença de três espécies: o mangue vermelho ou sapaterira (Rhizophora mangle (L.) Rhizophoraceae), o 

canoé (Avicennia schaueriana (L.) Avicenniaceae) e o mangue branco, ou mangue manso (Laguncularia 

racemosa (L.) Combretaceae). A área escolhida apresenta uma estratificação de solo, com uma região de 
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substrato mais consolidado e outra região de substrato menos consolidado. Na região com um substrato 

mais consolidado há uma predominância de Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa enquanto 

que na região de substrato menos consolidado, há uma predominância de Rhizophora mangle. Seguindo o 

observado para outras regiões de manguezal na costa brasileira (BOTELHO et al., 1999; 

VASCONCELOS et al., 1999). 

 

 

Figura 3 - Local de estudo e imagem de satélite do município de Porto do Mangue – RN. Fonte: QuickBird. 
 

De acordo com relatos locais, existem diferenças na distribuição de tocas do caranguejo-uçá, com 

relação ao sedimento. A escolha dessa área tentou evitar uma tendência na amostragem dos dados 

coletados permitindo a possibilidade de captura de indivíduos de diversas classes de comprimento. 
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O ecossistema manguezal é um local de difícil acesso, tornando trabalhosa a realização de 

pesquisas científicas. Neste ambiente a locomoção do pesquisador até a área de trabalho, e, entre os 

bosques de mangue é dificultosa e uma amostragem representativa com minimização de esforço é 

imprescindível. Segundo SCHAEFFER-NOVELLI & CITRÓN (1990), para estudos de manguezais um 

retângulo de 0,1 ha de amostragem é bem representativo. Dessa forma, na área de estudo foi delimitado 

um retângulo medindo 0,1ha (24x48m) e para evitar os efeitos de inundação de maré, o retângulo foi 

disposto de forma perpendicular ao curso do rio. Os vértices do retângulo foram georreferenciados para 

posterior demarcação dos quadrados aleatórios. 

A utilização da metodologia proposta por CITRÓN & SCHAEFFER-NOVELLI (1984) e 

SCHAEFFER-NOVELLI & CITRÓN (1990) é baseada no cálculo do número e tamanho dos quadrados a 

serem amostrados mensalmente de forma representativa para uma área total (0,1ha). Este cálculo é 

baseado na densidade aparente da cobertura vegetal através da medida do diâmetro a altura do peito 

(DAP). A seguir encontra-se detalhada a metodologia utilizada juntamente com os resultados dos 

números e tamanho de quadrados a serem amostrados. 

 

3.2. CALCULO DO NÚMERO DE QUADRADOS E ÁREA A SEREM AMOSTRADOS 

Inicialmente foram delimitados sete quadrados de 6m x 4m, onde as árvores foram identificadas, 

contadas e medidas o DAP (diâmetro a altura do peito). Segundo CITRÓN & SCHAEFFER-NOVELLI 

(1984), o diâmetro da árvore deve ser medido, à altura do peito do observador (DAP) ou a 1,3 m do solo. 

Em casos de dificuldades foram adotados os seguintes critérios: 

- Se os troncos se bifurcam a altura do peito, mede-se o diâmetro abaixo da bifurcação; 

- Se os troncos se bifurcam abaixo da altura do peito, consideram-se como dois troncos e se 

registram as duas medidas; 

- Quando a árvore é formada por troncos muito próximos ramificados acima, ou abaixo, da 

superfície do solo, mede-se o diâmetro de cada um; 

- Quando houver deformidades no tronco, à altura do peito, mede-se o diâmetro um pouco acima 

ou um pouco abaixo; 



17 
 

- No caso de R. mangle (mangue vermelho), o diâmetro deve ser medido a 1,3 cm do solo, ou 

acima de última raiz escora. 

 

Para se obter a medida do diâmetro, assumiu-se que a árvore apresenta secção transversal circular. 

No caso da maioria das árvores utilizou-se um paquímetro para registrar diretamente o diâmetro das 

árvores, tomando-se o cuidado de padronizar o posicionamento do mesmo em relação ao caule a ser 

medido. Para as árvores maiores utilizou-se uma trena graduada em centímetros, com a qual se mediu o 

perímetro das árvores. A circunferência (ou perímetro) dividida por π (3,1416) correspondente ao 

diâmetro, desde que a secção seja realmente circular. 

Quanto ao tamanho dos seis quadrados, o cálculo foi estabelecido por meio da área basal mediana 

das árvores, tendo por base o local com árvores de maior diâmetro nas coletas preliminares, obedecendo à 

proporção: área basal mediana menor que 0,05 da área total do quadrado. 

Assim, dentro da área de 0,1ha foram estabelecidos quadrados de 4m x 4m (16m2), 72 no total, 

como visto a seguir: 

Diâmetro mediano: 9.63  Área Basal: 7,279 cm2 

Área do quadrado    Porcentagem 

160.000 cm2    100% 

       7,279 cm2                            0,0045 (< 0,05) 

 

O cálculo do número de quadrados a serem amostrados é determinado na densidade aparente 

realizada em coleta preliminar, com nível de precisão estatístico de 70%. A partir disso, utilizaram-se as 

fórmulas: 

                                                 z2  .   S 
                                    no = ————— 
                                                (x . p)                                                  

        

                                                    no 
                                    n =  —————— 
                                                     no 
                                            1 + (——) 
                                                      N 
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onde, 

N = número de unidades amostrais da área total (72); 
no = tamanho da amostra (em unidades amostrais); 
n = tamanho da amostra corrigido para o tamanho da área total amostrada; 
z = valor encontrado em tabela estatística a 95%, que para n ≥ a 120 é 1,96; 
S = variância; 
x = média amostral; 
p = precisão (estabelecida a priori) = 0,30. 
 

Dessa forma, ficou estabelecido o número de quadrados amostrados mensalmente, seis (6) 

quadrados, dispostos de forma aleatória no retângulo.  

 

3.3. ESTUDO DA BIOLOGIA POPULACIONAL DA ESPÉCIE U. cordatus 

Durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010 foram realizadas coletas mensais do 

caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), no estuário do Rio das Conchas, pertencente ao 

município de Porto do Mangue, litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte. 

O caranguejo-uçá, por ser um animal que possui seu ciclo de vida em regiões costeiras, 

principalmente na região intertidal, recebe muita influência dos períodos lunares, devido ao movimento 

de maré exercido pela posição da lua em referência a Terra. Dessa forma, durante a passagem das marés 

de Lua Nova/ Lua Cheia as área inundáveis e descobertas do mangue na preamar são os menores na 

baixa-mar, facilitando a captura do animal (ALVES & NISHIDA, 2002; WUNDERLICH et al., 2008). 

Todas as coletas foram realizadas em período lunares estabelecidos previamente, ou na Lua Nova ou na 

Lua Cheia. 

Os exemplares foram coletados por meio de duas técnicas: o “braceamento” e a “redinha”. A 

técnica de “braceamento” consiste na introdução do braço pelo catador na toca do caranguejo e em 

seguida capturando-o pela sua carapaça dorsal (Figura 4a).  Para evitar o pinçamento pelo caranguejo, na 

técnica do “braceamento”, o catador utiliza o dedo polegar e o indicador para pressionar a quela maior e 

imobilizá-lo contra a palma da sua mão (NORDI et al., 2009). Esta técnica foi utilizada para capturar os 

indivíduos que estavam em processo de muda. Período no qual os indivíduos se fecham em suas tocas, 
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para realizar a ecdise, já que neste momento eles se tornam muito vulneráveis (ALVES & NISHIDA, 

2002). A identificação das tocas em que os caranguejos estavam em processo de muda seguiu o 

conhecimento de trabalho do catador contratado na comunidade baseado na aparência externa da entrada 

da toca e na aparência interna da galeria. 

Para capturar os indivíduos que não estavam em processo de muda, foi utilizada a “redinha”. A 

armadilha do tipo “redinha”, segundo BOTELHO et. al (2000), é confeccionada com a utilização de sacos 

plásticos de fios de nylon branco que são desfiados e colocados na abertura das galerias do animal, 

apresentando uma utilização bastante simples (Figura 4b). 

Neste trabalho, a técnica da redinha foi escolhida pela sua baixa seletividade, apanhando não só 

os indivíduos adultos, como os jovens, tanto machos como fêmeas, de diversos tamanhos para que a 

posterior análise de crescimento realizada neste trabalho não se tornasse tendenciosa. No entanto, é 

importante destacar que esta técnica é proibida na captura da espécie (Portaria n°34/2003 – Art.5°) e a 

utilização desta no presente trabalho possui autorização do IBAMA. 

As armadilhas foram utilizadas em todas as tocas abertas observadas e identificadas de 

caranguejo-uçá dentro de cada quadrado amostral, somando um período total de uma hora para os seis 

quadrados amostrais. Em seguida, os participantes das coletas se retiravam do local por um período de 

duas horas para que o caranguejo pudesse sair de sua toca e ser capturado pela armadilha. O mesmo 

tempo utilizado na colocação das armadilhas foi utilizado para as retiradas destas. Todos os exemplares 

foram retirados dentro do tempo estimado em todas as coletas realizadas. No caso dos indivíduos em 

processo de muda, após a identificação das tocas fechadas, os mesmos eram imediatamente coletados e 

separados dos demais para evitar danos em sua estrutura corpórea. Dessa forma, o esforço de coleta 

mensal para o presente estudo ficou caracterizado como 1 coletor/36m2 de área/1 hora. 

Após a captura, os caranguejos foram lavados, individualizados em sacos plásticos, e colocados 

em caixas térmicas com gelo picado, no máximo 30 minutos após a captura. O mesmo procedimento foi 

adotado para as fêmeas ovígeras capturadas, para evitar que houvesse perda de ovos durante o transporte 
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até o laboratório. Após o retorno para o laboratório, os animais foram imediatamente estocados num 

freezer até o momento das análises. 

 

 

Figura 4 - Técnicas de coleta de U. cordatus. A – “Braceamento”. B – Espécime de U. cordatus preso no 
emaranhado da “redinha”. Foto: Carlos E. R. D. Alencar. 

 

3.3.1. DETERMINAÇÃO DO SEXO E MENSURAÇÃO DOS CARANGUEJOS 

Para a determinação do sexo, foram considerados os caracteres externos de acordo com MOTA-

ALVES (1975), ALCÂNTARA-FILHO (1978) e NASCIMENTO (1993). Nos machos, o abdômen é 

longo, triangular, estreito e com o quinto e sexto segmentos soldados em um longo segmento (Figura 5a), 

onde internamente se situam os gonopódios (Figura 5b), além disso, os machos possuem grande 

quantidade de cerdas nos pereópodos. As fêmeas possuem um abdômen alargado, semicircular (Figura 

6a) onde internamente se situam os pleópodos (Figura 6b), utilizados para a fixação dos ovos. As fêmeas 

possuem ainda uma pequena quantidade de cerdas nos pereópodos. 

Para cada caranguejo coletado foram tomadas as seguintes medidas, utilizando um paquímetro de 

aço (0,01 mm): 

 - Largura da carapaça – LC (Distância máxima na região anterior da carapaça à altura do 

primeiro par de pereópodos)(Figura 7a); 

 - Comprimento de carapaça – CC (Distância entre o rostro e a porção posterior da carapaça) 

(Figura 7b); 
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 - Altura da carapaça – HC (Distancia do abdômen até a parte mais alta do dorso do animal) 

(Figura 7c); 

 - Largura do abdome – LA (Distância da base do 5o. seguimento abdominal) (Figura 7d); 

 - Comprimento do própodo do quelípodo maior – CPQ (no caso dos machos e direito no caso das 

fêmeas) (Figura 7e); 

 - Altura do própodo do quelípodo maior – HPQ (no caso dos machos e direito no caso das 

fêmeas) (Figura 7f); 

- Largura do própodo do quelípodo maior – LPQ (no caso dos machos e direito no caso das 

fêmeas) (Figura 7g); 

 - Comprimento do 1º par de gonopódio – CG1 (para os machos) (Figura 7h); 

 

 

Figura 5 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). A – Vista ventral do macho onde se observa o 
abdômen estreito e triangular. B – Abdômen aberto, evidenciando o gonopódio. Foto: 
Carlos E. R. D. Alencar. 

 

 

Figura 6 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). A – Vista ventral da fêmea onde se observa o 
abdômen semicircular e largo. B – Abdômen aberto, evidenciando os pleópodos. Foto: 
Carlos E. R. D. Alencar. 
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Para determinar o peso total dos indivíduos, foi utilizado uma balança de precisão de 0.01g 

(Figura 7i). No caso de indivíduos que estavam “injuriados” ou com falta de algum dos pereiópodos 

adotou-se os seguintes critérios, (1) animais com uma das quelas ausentes ou com mais de duas patas 

perdidas de um mesmo lado não tiveram seus pesos determinados, (2) animais com pereiópodos perdidos, 

quando pesados foram acrescidos ao seu peso total, o peso do pereiópodo simétrico ao perdido e (3) 

indivíduos mortos e em estado elevado de putrefação não foram amostrados (IVO et al., 1999).  

 

 

Figura 7 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Medidas biométricas e pesagem. A – Largura da carapaça 
(LC); B – Comprimento da carapaça (CC); C – Altura da carapaça (HC); D – Largura do 5º somito do 
abdômen (LA); E – Comprimento do Própodo do quelípodo maior (CPQ); F – Altura do Própodo do 
quelípodo maior (HPQ); G – Largura do Própodo do quelípodo maior (LPQ); H – Comprimento do 1º 
par de gonópodio (CG1); I – Indivíduo sendo pesado com balança de precisão.  Foto: Carlos E. R. D. 
Alencar. 
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3.3.2. DETERMINAÇÃO DO ESTÁGIO DE MUDA E DO ESTÁGIO GONADAL 

 A determinação do estágio de muda (Pós-muda – A e B; Intermuda – C; Pré-muda - D; Muda - 

E;) seguiu a classificação proposta por DRACH (1939) com uma modificação proposta por 

CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO (2006): 

A – Carapaça bem mole acabou de mudar, com liquido (pós-muda inicial); 

B – Já não é tão mole, começando a calcificar, tipo papel (pós-muda avançado); 

C – Calcificada, mais comum (Intermediário); 

D – Começa a aparecer as linhas de sutura, a carapaça está quebradiça e é visto já por baixo, 

como se fosse uma pele escura (pré-muda); 

E – Quando está mudando (ecdise). 

 

Quanto à determinação do estágio gonadal, a caracterização foi realizada com base na aparência 

externa das gônadas, observando-se a forma, coloração, volume e grau de turgidez conforme sugerido por 

MOTA-ALVES (1975) modificado, e descrito a seguir: 

Machos: 

Estágio I – Imaturos, acham-se em repouso, com gônadas transparentes e filiformes, 

espermodutos de pequeno diâmetro e trajeto francamente sinuoso; 

Estágio II – Maduros, indivíduos com testículos volumosos, túrgidos, coloração esbranquiçada, 

espermodutos bem desenvolvidos e canais deferentes de trajeto sinuoso; 

Estágio III – Esgotados, gônadas pouco volumosas, flácidas e de coloração pardacenta; 

 

Fêmeas: 

Estágio I – Imaturas, ovário de coloração esbranquiçada e de superfície quase lisa; 

Estágio II – Em maturação, pouco diferenciado do estádio I, apenas com uma pequena rugosidade 

e coloração amarelada; 

Estágio III – Em maturação, ovários volumosos com superfície externa bastante rugosa. 

Coloração alaranjada e membrana muito transparente. Com leve pressão nas paredes do órgão saem 

pequenos óvulos, visíveis a olho nu; 

Estágio IV – Maduras, ovários volumosos e com a superfície tipicamente acidentada. Membrana 

muito delgada e transparente, deixando ver pequenos grumos que se distribuem por todo o órgão e 
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contém os óvulos, que são nitidamente percebidos, sendo liberados dos ovários por fraca pressão em suas 

paredes. O conjunto apresenta coloração vermelho-escuro; 

Estágio V – Esgotada, ovários flácidos, algumas vezes, semelhantes ao estádio I, quando já se 

completou a desova. 

 

Indivíduos que apresentavam a carapaça destruída ou estilhaçada foram descartados da análise 

estágio de muda e, o mesmo procedimento foi adotado para aqueles indivíduos que estavam seriamente 

injuriados e assim, não sendo possível determinar o estágio de maturação das suas gônadas. 

 Para a determinação do período de muda (estágios D, E, A e B), distribuições de freqüências 

mensais e sazonais para cada sexo foram realizadas e analisadas. Para a determinação do período 

reprodutivo foi analisado as distribuições de freqüências mensais e sazonais das fêmeas Maduras (grupo 

correspondente a fêmeas nos estágios II, III, IV e V) e machos com gônadas maduras (estágios II e III) 

confrontando com dados de captura de fêmeas ovígeras durante o período de estudo. 

  

3.3.3. ESTRUTURA POPULACIONAL E PROPORÇÃO SEXUAL 

 A estrutura populacional da espécie foi analisada através da distribuição de freqüência por classe 

de tamanho baseado na largura da carapaça (LC) para todos os indivíduos. Foram analisadas as 

distribuições para cada sexo, para cada mês de coleta (12 no total) e por estações do ano. Foram 

consideradas neste trabalho duas modalidades sazonais: estações seca (junho a dezembro) e chuvosa 

(janeiro a maio) e estações de ano (verão, outono, inverno e primavera). 

O número de classes foi obtido pela fórmula de STURGES (1926): 

 

K = 1+3,322logN 

onde, 
K= número de classes  
N= número de indivíduos capturados. 
 
As distribuições de freqüência foram também analisadas quanto a sua simetria e curtose. 
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O tamanho dos caranguejos adultos foi comparado para machos e fêmeas por meio da análise de 

Mann-Whitney (p < 0,05) (SOKAL & ROHLF, 1985). O mesmo teste foi utilizado para comparar os 

valores médios de machos e fêmeas para as estações seca e chuvosa. Para comparar os valores médios de 

machos e fêmeas mensalmente e sazonalmente (verão, outono, inverno e primavera) foi aplicado o teste 

de Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 Quanto à proporção sexual, os indivíduos foram analisados para cada sexo, para cada mês e cada 

estação utilizando o teste de análise multinomial de Goodman (p<0.05) (GOODMAN, 1964). Esta análise 

compara a proporção binomial entre e dentro de populações multinomiais (FRANSOZO et al., 2000). 

 

3.3.4. CRESCIMENTO RELATIVO 

 Para este estudo, a variável largura da carapaça (LC) foi considerada a variável independente 

enquanto as outras variáveis biométricas (CC, HC, CPQ, HPQ, LPQ, LA, CG1 e PT) foram consideradas 

dependentes, sendo submetidas a análises de regressão pela equação de crescimento alométrico (y=axb) 

(HARTNOLL, 1978; BENETI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2004; LEITE et al. 2006a; 2006b; 

ARAUJO & CALADO, 2008). 

Para comparar os valores de cada relação biométrica proporcionalmente, a equação alométrica 

(y=axb) foi log-transformada (lnY = ln A + b ln X) e o grau de dependência entre as variáveis 

morfométricas, ou coeficiente de correlação (r) foi obtida através dos valores do coeficiente de 

determinação (R2), ao nível de significância de α=0,05 (PINHEIRO & FISCARELLI, 2009). 

O tipo de crescimento foi estabelecido a partir do valor de "b", podendo ser isométrico (b=1), 

alométrico positivo (b>1) ou alométrico negativo (b<1) para as relações LCxCC, LCxHC, LCxCPQ, 

LCxHPQ, LCxLPQ, LCxLA e LCxCG1 (PINHEIRO & HATTORI, 2006). Para a relação LCxPT o tipo 

de crescimento foi baseado no valor de “b”, podendo ser isomérico (b=3), alométrico positivo (b>3) ou 

alométrico negativo (b<3) (PINHEIRO & FRANSOZO, 1993b). 
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Os dados log-transformados foram ainda submetidos ao método de classificação “k-means” que 

identifica as melhores médias de divisão entre os clusters desejados, no caso, entre jovens e adultos 

(COBO & ALVES, 2009). 

Para testar se as retas das regressões de machos e fêmeas apresentavam diferenças de angulação 

(b) e intersecções (a) foram realizadas análises de covariância ANCOVA (p<0,05) (CASTIGLIONI & 

NEGREIROS-FRANSOZO, 2004; MCLAY & BRINK, 2009). O mesmo teste foi aplicado para verificar 

se havia diferenças entre as retas de jovens e adultos de cada sexo separadamente para cada relação 

biométrica. Os valores médios de cada variável biométrica mensurada foram ainda comparados para 

machos e fêmeas pelo teste t de Student (p<0.05). 

 

3.3.5. MATURIDADE SEXUAL 

 A maturidade sexual gonadal baseia-se no estudo dos estágios de desenvolvimento das gônadas 

de machos e fêmeas (DALABONA & SILVA, 2005). A curva de maturidade gonadal foi elaborada pelo 

percentual de indivíduos considerados adultos (sendo, indivíduos com gônadas maduras + indivíduos com 

gônadas em maturação) de cada sexo para cada classe de tamanho, ajustado por uma equação logística: 

 

Y=1/1+e–r(LC-LC
50

) 

 
onde, 
r = inclinação da reta 
LC50% = tamanho de maturidade onde 50% são maduros 
 

A freqüência de adultos será tomada como variável dependente e as classes de tamanho como 

variável independente (BATISTA et al., 2003; BATISTA-METRI et al., 2005). As variáveis da equação 

logística foram LC50 e “r”, onde LC50 foi considerado o tamanho de maturidade, onde 50% dos indivíduos 

estão maduros gonadalmente, e “r” que determinou a inclinação da reta (VAZZOLER, 1996). O ajuste da 

função foi determinado pelo método dos mínimos quadrados utilizando a rotina “SOLVER” do programa 

Microsoft Excel (Microsoft Corporation ©). 
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A maturidade sexual morfológica foi calculada através do estudo do crescimento relativo, 

considerando as retas da análise de covariância realizada que apresentaram diferença significativa entre 

jovens e adultos (p<0,05). Depois de constatada a diferença significativa da reta de jovens e adultos, os 

dados de LC referentes ao cluster dos adultos foram plotados em uma curva da maturidade, ajustada pela 

freqüência observada através da equação logística (GREGATI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2007). Por 

fim, determinou-se o ponto de inflexão referente a muda crítica, ou seja, o tamanho de maturação que 

50% dos indivíduos estão maduros morfologicamente, a qual indica a separação da fase juvenil da fase 

adulta. No caso, em que a análise ANCOVA não demonstrou diferença significativa das retas de jovens e 

adultos (p>0.05), foi considerado o tamanho de maturidade morfológica pela menor largura da carapaça 

dos adultos encontrados (PINHEIRO et al., 2005; DALABONA et al., 2005). Os resultados de tamanho 

de maturidade morfológica e gonadal foram ainda confrontados para verificar se houve, ou não, uma 

sincronia entre os dois tipos de maturação. 

 

3.3.6. ANÁLISE DE CRESCIMENTO DOS INDIVÍDUOS DA POPULAÇÃO 

O crescimento dos indivíduos da população foi determinado pelo método de distribuição dos 

exemplares em classes de tamanho (FONTELES-FILHO, 1989; HARTNOLL, 2001). Cada sexo foi 

analisado separadamente, para o estabelecimento das constantes de crescimento. As distribuições de 

freqüência foram agrupadas mensalmente, somando um total de 12 amostras. Os parâmetros de 

crescimento para cada sexo foram obtidos segundo o modelo de VON BERTALANFFY (1938), onde: 

 

LCt = L∞ [ 1 – e –k (t-t0) ] 
 
onde, 
LCt = largura no tempo; 
L∞ = largura assintótica; 
k = constante de crescimento (o valor desta constante será sempre estimada em base anual), 

estimado a partir de um ajuste não linear dos dados de tamanho/idade (Crescimento não sazonal de Von 
Bertalanffy). 

t0 = idade teórica (a qual o organismo possui no tamanho igual a zero) 
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Para estimar os parâmetros de crescimento foi utilizada a metodologia para a análise da 

progressão modal (AJMOD – ajuste não linear usando-se modas). As análises da progressão modal, nas 

distribuições de freqüência foram estimadas através do software Peak Fit 4.0. 

Este programa ajusta as freqüências observadas das curvas normais, de maneira que as medidas 

de tendência central média e moda sejam as mesmas. De acordo com DUMONT (2003) este software foi 

escolhido pelo fato do mesmo conter um algoritmo que não usa como critério de rejeição a largura do 

pico ou o número de indivíduos que o compõe. Ao contrário, ele detecta os pontos locais de máxima 

(coortes), reconhecendo assim os picos verdadeiros, principalmente nas classes de tamanhos iniciais 

(menores classes) e finais (maiores classes). 

De acordo com FREIRE (2005), a vantagem deste software em reconhecer as classes iniciais e 

finais das distribuições de freqüência é de suma importância para a determinação do crescimento. Estes 

picos modais foram interpretados como grupos etários, que seguidos ao longo do tempo produziram a 

informação necessária para a construção da curva de crescimento. As modas sobrepostas foram 

eliminadas, pois resultam dos resíduos de duas modas adjacentes e não de grupos etários distintos. 

Para cada curva normal ajustada, foi obtido um resumo numérico gerado pelo software contendo 

valores de amplitude, média e desvio padrão além do valor de F crítico (P<0,05) para cada um dos ajustes 

(HECKLER, 2010). Os pontos médios das modas obtidos pelo programa foram distribuídos em um 

gráfico de dispersão, onde, no eixo “X” foram inseridos períodos amostrais (em ano) e no eixo “Y” os 

valores médios dos picos. 

A largura da carapaça máxima encontrada dos indivíduos coletados na região de Porto do Mangue 

foi mantida como valor fixo de L∞. Baseado nos trabalhos de crescimento do U. cordatus encontrados na 

literatura o valor da constante de crescimento (k) e a idade teórica (t0) foram testados em várias nuances 

por tentativa e erro. Em seguida, os pontos foram ligados, determinando assim diversas coortes 

representantes à população dentro do referido período amostral. Para cada coorte, foi utilizada a rotina 

“SOLVER” do programa EXCEL, onde os parâmetros existentes no modelo de VON BERTALANFFY 

(1938) (L∞, k e t0) foram estimados baseando-se nos mínimos quadrados dos resíduos entre as larguras 
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observadas em campo e as calculadas pelo modelo de VON BERTALANFFY (1938). Só foram aceitos 

aquelas coortes que representaram uma coerência à dinâmica de crescimento, no que diz respeito à 

longevidade, constante de crescimento e largura assintótica da população. 

Posteriormente, com as modas selecionadas, foi feita a correção das idades em anos, baseadas nos 

intervalos de tempo entre as coletas e no valor de t0 encontrado. Finalmente, com as larguras modais e as 

idades corrigidas, foram determinadas as curvas de crescimento médias através da equação de VON 

BERTALANFFY (1938) pelo software TableCurve 2D. As curvas médias obtidas para machos e fêmeas 

nas duas regiões amostradas foram comparadas utilizando um teste de hipóteses do tipo F (p<0,05) 

(CERRATO, 1990). 

A longevidade ou tmáx foi obtida para cada coorte através da equação inversa de VON 

BERTALANFFY (1938) (VBGM) com uma adaptação sugerida por D’INCAO & FONSECA (1999), 

considerando t0 = 0 e LCi/L∞ = 0,99: 

  

Tmáx = (0 – (1/k) ln (1 - LCi/L∞) 

 

3.3.7. RECRUTAMENTO 

Os dados referentes à distribuição de freqüência absoluta tanto para machos como para fêmeas 

foram organizados de acordo com a data exata de coleta de cada mês. Para se obter o percentual de 

recrutamento observado a arte de pesca e o seu período mensal, foi o utilizado o software FISAT II 

(versão 1.2.2) através da função “Recruitment patterns” (padrões de recrutamento). Esta função visa 

determinar a menor largura média durante o período de estudo e a partir desta informação, procurar 

relacionar o maior percentual estabelecido para cada mês de coleta. 

Dentro da função “Recruitment patterns” foi escolhida a opção “Raw Data”, referente aos dados 

provenientes da captura por esforço. Em seguida os parâmetros de crescimento (L∞, k e t0) obtidos para 

cada sexo, em análise de crescimento de VON BERTALANFFY (1938), foram inseridos e geraram os 
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resultados numéricos de percentual mensal de recrutamento. Finalmente, analisando os maiores 

percentuais mensais utilizou-se a ferramenta NORMSEP (Separation of the Normally) da função 

“Recruitment patterns” que decompõe o padrão de recrutamento em dois ajustes baseados na distribuição 

Gaussiana aplicando o máximo de probabilidade (“likelihood”). Dessa forma, foi possível observar os 

pulsos de recrutamento da espécie para a região estudada. 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

Todos os dados apresentados aqui, inicialmente, foram testados quanto a sua normalidade e 

homocedasticidade utilizando os testes de Shapiro-Wilk (p>0,05) e Levene (p>0,05) respectivamente, de 

acordo com SOKAL & ROLF (1985). Nos casos de ausência de normalidade e homoscedasticidade, os 

dados foram transformados em log (x+1) ou raiz(x). Mesmo após a transformação, os dados que não 

alcançaram a premissa da parametricidade, foram submetidos aos testes não paramétricos. Os testes 

estatísticos foram rodados utilizando-se os softwares Statistica v.8.0 (Statsoft), Origin8 (Oringin Pro Lab) 

e Past v.1.39. O nível de significância adotado nas comparações foi de 5% (SOKAL & ROLF, 1985).
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTRUTURA POPULACIONAL 

 
Durante o período de estudo foram analisados 388 indivíduos (275 machos, 113 fêmeas). Foi 

encontrada uma diferença significativa para os valores de largura da carapaça (LC) de machos e fêmeas 

da espécie para esta localidade (Mann-Whitney, U=5057.5; z= 10.36; p<0.01) (Figura 8). 

O tamanho médio dos caranguejos com relação à largura da carapaça (LC) foi de 59.4mm com 

uma variação de 28.2mm a 74.4mm para os machos e 51.3mm com uma variação de 29.4mm a 70.3mm 

para as fêmeas. As maiores medianas de largura da carapaça para os machos abrangeram os meses de 

novembro de 2009 a fevereiro de 2010 com o pico no último mês citado. O teste de Kruskal-Wallis 

realizado na comparação de medianas obteve diferença significante entre os meses amostrados para os 

machos (H=40.05; g.l.=11; p<0.05). Para as fêmeas, as maiores medianas encontraram-se distribuídas ao 

longo do período de estudo (dezembro de 2009, fevereiro, maio e junho de 2010) com o pico maior no 

mês de fevereiro de 2010. Para as fêmeas não foi encontrada diferença significativa entre os meses 

(H=21.47; g.l.=11; p>0.05) (Figura 9). 

Não foi encontrada diferença nos valores medianos de machos coletados na estação seca e 

chuvosa (U=9250.0; z= -0.30; p=0.76) e fêmeas coletados na estação seca e chuvosa (U=1054.5; z=1.92; 

p=0.053). Quando comparados os valores medianos entre sexo por estação seca (U=773; z=6.25; p<0.01) 

e chuvosa (U=1916.5; z=7.72; p<0.01) foram obtidas diferenças significativas (Figura 10). 

O tamanho mediano dos machos variou significativamente entre o Verão e o Outono (H=12.45; 

g.l.=3; p<0.01). Já para as fêmeas essa variação foi significativa entre as estações do Outono e Inverno 

(H=13.17; g.l.=3; p<0.01) (Figura 11). 
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Figura 8 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Largura de carapaça – LC (mm) de machos e 
fêmeas coletados na região de Porto do Mangue-RN, durante o período de novembro de 2009 a 
outubro de 2010. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05). 

 
 

A 

B 
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Figura 9 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Variação mensal de LC (mm) de machos e fêmeas 
coletados na região de Porto do Mangue-RN, durante o período de novembro de 2009 a outubro 
de 2010. Letras diferentes entre os meses indicam diferença (p<0,05), para cada sexo, analisado 
separadamente. 
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Figura 10 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Largura de carapaça – LC (mm) de machos e 
fêmeas coletados na região de Porto do Mangue-RN na estação chuvosa e na estação seca, 
durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010. Letras diferentes indicam difer 
diferença significativa entre sexo (p<0,05) para cada estação analisada separadamente. 

A 

B 
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Figura 11 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Largura de carapaça – LC (cm) de machos e 
fêmeas coletados na região de Porto do Mangue-RN durante as estações no período de 
novembro de 2009 a outubro de 2010. Letras diferentes entre cada estação do ano (p>0,05) 
indicam diferença significativa, para cada sexo separadamente. 
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Com os dados obtidos, o número de classes calculado pela fórmula de STURGES (1926) foi de 

11 classes com uma amplitude de 4.5mm. Baseado na distribuição de intervalos de classe de tamanho de 

largura de carapaça foi observado uma distribuição entre os intervalos de 28.2 |-- 32.7mm a 73.2 |--

77.7mm, e 28.2 |-- 32.7mm a 68.7 |-- 73.2mm para machos e fêmeas, respectivamente (Tabela1, Figura 

12). Os machos apresentaram distribuição em todas as classes de tamanho com pico modal no ponto 

médio 62mm e as fêmeas apresentaram pico modal no ponto médio de 53mm. Através dos testes de 

simetria e curtose na distribuição geral, verificou-se que tanto machos (simetria= -1.06; curtose=2.26) 

como fêmeas (simetria= -0.96; curtose=1.65) apresentam uma distribuição inclinada para a esquerda e 

leptocúrtica. As distribuições de freqüência de machos e fêmeas apresentaram um caráter unimodal 

(Figura 12). 

As distribuições de freqüência para cada mês apresentaram um caráter tanto unimodal como 

bimodal (Figura 13). Os meses de dezembro de 2009, julho e outubro de 2010 apresentaram uma 

distribuição simétrica e mesocúrtica. Os meses de novembro de 2009 e janeiro de 2010 apresentaram uma 

distribuição central, mas platicúrtica e leptocúrtica, respectivamente. A curtose e simetria predominantes 

nos meses analisados foram leptocúrtica e assimétrica para a esquerda respectivamente (Tabela 2). 

Tabela1 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Distribuição de freqüências absoluta e 
relativa, em classes de tamanho (mm), para machos e fêmeas coletados na região de 
Porto do Mangue-RN, durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010. 

  

Intervalos de classe 
Machos Fêmeas 

n % n % 

28.2 | -- 32.7 1 0,3 1 1,0 
32.7 | -- 37.2 2 0,5 7 5,9 
37.2 | -- 41.7 7 1,8 4 3,9 
41.7 | -- 46.2 7 1,8 7 5,9 
46.2 | -- 50.7 6 1,5 21 19,6 
50.7 | -- 55.2 36 9,3 46 41,2 
55.2 | -- 59.7 72 18,6 24 19,6 
59.7 | -- 64.2 78 20,1 1 1,0 
64.2 | -- 68.7 47 12,1 1 1,0 
68.7 | -- 73.2 18 4,6 1 1,0 
73.2 | -- 77.7 1 0,3 0 0,0 

Total 275 100 113 100 
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Figura 12 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Distribuição de freqüências em 
classe de tamanho de LC (mm) para machos e fêmeas de coletados na região de 
Porto do Mangue, durante o período de Novembro de 2009 a Outubro de 2010. 

 
Tabela 2 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Tamanho médio, desvio padrão ( X  
+ d.p.), simetria e curtose da distribuição de freqüências em classes de tamanho 
para os indivíduos coletados, mensalmente, na região de Porto do Mangue-RN. 
Lepto – Leptocúrtica; Meso – Mesocúrtica; Plati – Platicúrtica. 

 

Meses X  + d.p. Simetria Curtose 

Novembro/09 57.2 7.0 Central Plati 

Dezembro 60.4 6.9 Central Meso 

Janeiro/10 59.7 5.4 Central Lepto 

Fevereiro 63.0 4.7 Esquerda Meso 

Março 53.1 8.8 Esquerda Lepto 

Abril 57.2 5.9 Esquerda Lepto 

Maio 58.4 6.5 Esquerda Lepto 

Junho 56.6 5.5 Esquerda Lepto 

Julho 49.4 9.5 Central Meso 

Agosto 57.0 9.8 Esquerda Meso 

Setembro 55.4 9.7 Esquerda Meso 

Outubro 54.4 9.0 Central Meso 



38 
 

Para as fêmeas ocorrem duas situações, uma progressão modal pode ser observada durante os 

meses de março a maio de 2010 e o caráter bimodal na distribuição no mês de outubro de 2010. A menor 

classe de freqüência observada para as fêmeas (ponto médio 30mm) ocorreu no mês de junho de 2010. Os 

picos modais mensais para fêmeas não ultrapassaram a classe de ponto médio 57mm. 

Para os machos ocorrem três situações, a primeira compreende um período de estabilidade da 

moda que vai de novembro de 2009 a janeiro de 2010. A segunda é uma progressão modal que 

compreende os meses de março a junho de 2010 e a terceira situação é o caráter bimodal da freqüência de 

agosto de 2010 e as três modas na freqüência de outubro. A menor classe de freqüência observada (ponto 

médio 30mm) ocorreu no mês de março de 2010. Os picos modais para os machos não ultrapassaram a 

classe de ponto médio 66mm. 

Por estação do ano, analisando machos e fêmeas juntos, a distribuição apresentou uma assimetria 

negativa (à esquerda) somente no Outono, para as demais estações foi observada uma distribuição 

simétrica. No Verão e Outono a curtose se manteve leptocúrtica e nas estações seguintes a curtose foi 

classificada como platicúrtica. 

As distribuições de freqüência sazonais apresentaram-se unimodais para machos e fêmeas nas 

quatro estações (Figura 14). A menor classe de freqüência para machos (ponto médio 30mm) ocorreu no 

Outono e para as fêmeas a menor classe obtida (ponto médio 30mm) ocorreu no Inverno. 
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Figura 13 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Distribuição de freqüência mensal em classes de tamanho (mm), 
seguindo a largura da carapaça (LC) para todos os indivíduos analisados, durante o período de novembro de 2009 a 
outubro de 2010, na região de Porto do Mangue – RN. 
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Figura 14 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Distribuição de freqüência sazonal em classes de tamanho (mm), 
seguindo a largura da carapaça (LC) para todos os indivíduos analisados, durante o período de novembro de 2009 a 
outubro de 2010, na região de Porto do Mangue – RN. 
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4.2. PROPORÇÃO SEXUAL 

 
Ao longo dos meses do ano analisados, observou-se que a proporção diferiu em todos os meses 

analisados com exceção dos meses abril e maio de 2010 para os machos e novembro, dezembro de 2009, 

maio, junho, julho, agosto e outubro de 2010 para as fêmeas (Tabela 3 e Figura 15). Entre os sexos, 

observou-se que a proporção não diferiu nos meses de novembro de 2009, março, junho, julho, agosto e 

outubro de 2010. Foi possível observar um aumento da proporção de machos em relação às fêmeas no 

período de novembro de 2009 a janeiro de 2010. O inverso ocorre no período de abril a julho de 2010 

(Figura 15). 

Por estação do ano, a proporção diferiu somente na estação de verão para as fêmeas. Para os 

machos não houve diferença entre as estações de verão, inverno e primavera (Tabela 4 e Figura 16). 

Dentre os sexos a proporção de machos e fêmeas diferiu em todas as estações. A proporção de machos 

diminuiu à medida que as estações do ano passaram atingindo a menor diferença na Primavera (Figura 

16). 

 
Tabela 3 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) – Proporção sexual mensal 
obtida durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010, na 
região de Porto do Mangue-RN. 

 

Meses 
N total Proporção 

Machos Fêmeas Machos Fêmeas 
Nov/09 21 13 AC 0.62 a D 0.38 a 

Dez 26 11 AC 0.7 D 0.3 
Jan/10 24 1 AC 0.96  E 0.04 

Fev 22 2 AC 0.92 EF 0.08 
Mar 15 8 BC 0.65 b DF 0.35 b 
Abr 43 10 A 0.81 DF 0.19 
Mai 36 14 A 0.72 D 0.28 
Jun 18 13 BC 0.58 c D 0.42 c 
Jul 12 11 BC 0.52 d D 0.48 d 

Ago 19 11 AC 0.63 e D 0.37 e 
Set 25 8 AC 0.76 DF 0.24 
Out 14 11 BC 0.56 f D 0.44 f 

Obs.: Valores com pelo menos uma letra minúscula em comum em uma mesma linha, para 
cada fator (machos e fêmeas) não diferem entre si (p>0,05). 
Valores com pelo menos uma letra maiúscula em comum em uma mesma coluna, para 
cada fator (meses do ano) não diferem entre si (p>0.05) 
Ausência de letras representa diferenças entre os valores médios. 
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Tabela 4 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) – Proporção sexual por 
estação do ano obtida durante o período de novembro de 2009 a outubro de 
2010, na região de Porto do Mangue-RN. 

 

Estação 
N total Proporção 

Machos Fêmeas Machos Fêmeas 
Verão 46 3 BD 0.94 a F 0.06 b 

Outono 112 45 A 0.71c E 0.29 d 
Inverno 56 30 BC 0.65 e E 0.35 f 

Primavera 61 35 B 0.64 g E 0.36 h 
 Obs.: Valores com pelo menos uma letra minúscula em comum em uma mesma linha, para 

cada fator (machos e fêmeas) não diferem entre si (p>0,05). 
Valores com pelo menos uma letra maiúscula em comum em uma mesma coluna, para 
cada fator (estações do ano) não diferem entre si (p>0.05) 
Ausência de letras representa diferenças entre os valores médios. 

 
 
 

 
 

Figura 15 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Proporção sexual mensal obtida durante o período 
de novembro de 2009 a outubro de 2010, para a região de Porto do Mangue-RN. 
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Figura 16 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Proporção sexual por estação do ano obtida durante 
o período de novembro de 2009 a outubro de 2010, para a região de Porto do Mangue-RN. 
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4.3. PROCESSO DE MUDAS 

Foram analisados 473 indivíduos sendo 336 machos e 137 fêmeas. Foram observados todos os 

estágios de muda para os machos e somente os estágios B e C para as fêmeas. A maior freqüência 

observada tanto para machos (95,54%) como para fêmeas (94,16%) foi referente ao estágio C 

(Intermuda). A menor freqüência observada para machos (0,60%) e fêmeas (5,84%) correspondeu aos 

estágios D e estágio B, respectivamente (Tabela 5 e 6). 

Analisando as distribuições de freqüência mensal, o estágio C foi predominante em todos os 

meses. Os estágios referentes ao processo de muda (D – pré muda; E – Muda; A – Pós-muda inicial e B – 

Pós-muda avançada) ocorreram entre os meses de setembro e outubro de 2010 (Tabela 5 e 6; Figura 17). 

Por período chuvoso e estação do ano, a ocorrência dos estágios referentes ao processo de muda foi vista 

na estação seca (Inverno e Primavera) para ambos os sexos (Tabela 7 e 8; Figura 18 e 19). 

 
 

Tabela 5 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa mensais dos estágios de 
muda dos machos para indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 
 

Meses 

Estágios de Muda 

A B C D E 

N % N % N % N % N & 

Nov/09 0 0.00% 0 0.00% 20 5.95% 1 0.30% 0 0.00% 

Dez 0 0.00% 0 0.00% 26 7.74% 0 0.00% 0 0.00% 

Jan/10 0 0.00% 0 0.00% 25 7.44% 0 0.00% 0 0.00% 

Fev 0 0.00% 0 0.00% 22 6.55% 0 0.00% 0 0.00% 

Mar 0 0.00% 0 0.00% 19 5.65% 0 0.00% 0 0.00% 

Abr 0 0.00% 0 0.00% 43 12.80% 0 0.00% 0 0.00% 

Mai 0 0.00% 0 0.00% 44 13.10% 0 0.00% 0 0.00% 

Jun 0 0.00% 0 0.00% 60 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 

Jul 0 0.00% 0 0.00% 14 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 

Ago 0 0.00% 0 0.00% 19 5.65% 0 0.00% 0 0.00% 

Set 0 0.00% 5 1.49% 24 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 

Out 3 0.89% 2 0.60% 5 1.49% 1 0.30% 3 0.89% 

Total 3 0.89% 7 2.08% 321 95.54% 2 0.60% 3 0.89% 

N total 336 100.00%         
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Tabela 6 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência 
absoluta e relativa mensais dos estágios de muda das fêmeas 
para indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Meses 
Estágio de Muda 

B C 

N % N % 

Nov/09 0 0.00% 13 9.49% 
Dez 0 0.00% 11 8.03% 
Jan/10 0 0.00% 1 0.73% 
Fev 0 0.00% 7 5.11% 
Mar 0 0.00% 8 5.84% 
Abr 0 0.00% 14 10.22% 
Mai 0 0.00% 26 18.98% 
Jun 0 0.00% 13 9.49% 
Jul 0 0.00% 11 8.03% 
Ago 0 0.00% 11 8.03% 
Set 0 0.00% 11 8.03% 
Out 8 5.84% 3 2.19% 

Total 8 5.84% 129 94.16% 

N total 137 100.00%   
 

 
 

Figura 17 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa mensal de (A) machos e (B) fêmeas 
capturados durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010, para a região de Porto do Mangue-RN. 

 

 
Figura 18 - Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa das estações seca e chuvosa de (A) machos 
e (B) fêmeas capturados durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010, para a região de Porto do 
Mangue-RN. 

A B 

A B 
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Tabela 7 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa sazonal dos estágios de 
muda dos machos, para indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Estaçoes 

Estágios de Muda 

A B C D E 

N % N % N % N % N & 

Seca/09 0 0.00% 0 0.00% 46 13.69% 1 0.30% 0 0.00% 

Chuvosa/10 0 0.00% 0 0.00% 153 45.54% 0 0.00% 0 0.00% 

Seca 3 0.89% 7 2.08% 122 36.31% 1 0.30% 3 0.89% 

Total 3 0.89% 7 2.08% 321 95.54% 2 0.60% 3 0.89% 

N total 336 100.00%         

Verão 0 0.00% 0 0.00% 47 13.99% 0 0.00% 0 0.00% 

Outono 0 0.00% 0 0.00% 166 49.40% 0 0.00% 0 0.00% 

Inverno 0 0.00% 5 1.49% 57 16.96% 0 0.00% 0 0.00% 

Primavera 3 0.89% 2 0.60% 51 15.18% 2 0.60% 3 0.89% 

Total 3 0.89% 7 2.08% 321 95.54% 2 0.60% 3 0.89% 

N total 336 100.00%         

 
 
 

Tabela 8 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência 
absoluta e relativa sazonal dos estágios de muda das fêmeas para 
indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Estaçoes 
Estágios de Muda 

B C 

N % N % 

Seca/09 0 0.00% 24 17.52% 

Chuvosa/10 0 0.00% 56 40.88% 

Seca 8 5.84% 49 35.77% 

Total 8 5.84% 129 94.16% 

N total     

Verão 0 0.00% 8 5.84% 

Outono 0 0.00% 61 44.53% 

Inverno 0 0.00% 33 24.09% 

Primavera 8 5.84% 27 19.71% 

Total 8 5.84% 129 94.16% 

N total 137 100.00%   
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Figura 19 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa sazonal de (A) machos e (B) fêmeas 
capturados durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010, para a região de Porto do Mangue-RN. 

 
 
 
 

Analisando os indivíduos em processo de muda por classes de tamanho, segundo classes obtidas 

no estudo de estrutura populacional, mostram que os animais estão distribuídos no intervalo de 46.2mm a 

73.2mm incluindo seis classes de tamanho com maior freqüência na classe 7 (34,78%) (Tabela 9). 

 
 
 

Tabela 9 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). 
Distribuição de freqüências absoluta e relativa, em classes 
de tamanho (mm), para machos e fêmeas coletados em 
processo de muda (estágios A, B, D e E) na região de 
Porto do Mangue-RN, durante o período de novembro de 
2009 a outubro de 2010. 

 

Intervalos de classe 
Processo de Muda 

n % 

28.2 | -- 32.7 0 0 

32.7 | -- 37.2 0 0 

37.2 | -- 41.7 0 0 

41.7 | -- 46.2 0 0 

46.2 | -- 50.7 3 13,04 

50.7 | -- 55.2 6 26,09 

55.2 | -- 59.7 8 34,78 

59.7 | -- 64.2 1 4,35 

64.2 | -- 68.7 2 8,7 

68.7 | -- 73.2 3 13,04 

73.2 | -- 77.7 0 0 

Total 23 100 
 

A B 
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4.4. BIOLOGIA REPRODUTIVA 

Foram analisados 478 indivíduos, sendo 335 machos e 137 fêmeas não ovígeras e 6 fêmeas 

ovígeras. As fêmeas ovígeras foram todas capturadas no mês de fevereiro de 2010 e apresentaram uma 

variação de largura da carapaça de 41.1mm a 54.8mm com uma média de 49.2+5.1mm. Na Tabela 10, 

encontram-se detalhados os valores mínimos, máximos, médios e o desvio padrão de largura de carapaça 

para os machos e fêmeas analisados. 

Para uma melhor análise de dinâmica reprodutiva, os dados de classificação de gônadas para as 

fêmeas foram divididos em dois grupos, um contendo caranguejos juvenis (estágio I) e outro grupo 

contendo caranguejos adultos (estágios II a V). Os jovens apresentaram um tamanho mínimo de 33.8mm 

(machos) e 29.4mm (fêmeas). Os tamanhos mínimos para os adultos foram de 28.2mm (machos) e 

33.9mm (fêmeas). A maior média obtida é referente ao estágio II (machos) e ao estágio IV (fêmeas) 

(Tabela 10). Foi encontrada diferença significativa entre os valores médios das fêmeas nos grupos 

Imaturas, Maduras e Ovígeras (F=6.97; g.l.=2; p>0.01) e entre os valores médios dos machos (F=9.77, 

g.l.=2; p<0.01) (Tabela 10). 

Tabela 10 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Estatística descritiva dos 
estágios gonadais de machos e fêmeas capturados em relação à LC (mm) 
durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010 em Porto do 
Mangue-RN. EG – Estágio gonadal; Imaturas – Fêmeas que possuem 
gônadas no estágio I; Madura – Fêmeas que possuem gonadas nos 
estágios II, III, IV e V. Min – valor mínimo de LC encontrado; Máx – 
valor máximo de LC encontrado; d.p. – desvio padrão das medidas 
analisadas. 

Sexo EG Min Máx Média d.p. 

Machos 

I 33.8 70.0 57.9 A 7.7 

II 28.2 73.1 62.1 B 6.7 

III 39.1 74.4 58.7 A 6.2 

Fêmeas 

I 29.4 57.3 44.7 8.9 

II 36.2 51.3 46.6 6.0 

III 33.9 70.3 52.5 6.9 

IV 45.9 59.0 53.3 2.8 

V 34.2 61.5 51.2 5.7 

Fêmeas 

Imatura 29.4 57.3 44.7 C 8.9 

Madura 33.9 70.3 52.0 D 6.1 

Ovígeras 41.1 54.8 49.3 CD 5.1 

Valores com pelo menos uma letra maiúscula em comum não diferem 
entre si (p<0,05), para cada sexo analisado separadamente. 
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Analisando a freqüência relativa mensal, para os machos, observa-se um comportamento 

semelhante para os estágios I e III com uma menor freqüência durante os meses de dezembro de 2009 à 

março de 2010. Os picos de maior freqüência foram observados para os meses de abril (estágio III) e 

junho (estágio I) de 2010. Para estes dois estágios as freqüências voltam a diminuir a partir do mês de 

agosto até outubro de 2010. Um comportamento inverso foi observado para o estágio II (Tabela 11; 

Figura 20). 

Tabela 11 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa 
mensal dos estágios de desenvolvimento gonadal dos machos, para indivíduos 
coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Meses 

Estágios de desenvolvimento gonadal 

I II III 

N % N % N % 

Nov/09 0 0.00% 2 0.60% 19 5.67% 
Dez 0 0.00% 25 7.46% 1 0.30% 
Jan/10 2 0.60% 17 5.07% 6 1.79% 
Fev 0 0.00% 20 5.97% 2 0.60% 
Mar 6 1.79% 5 1.49% 8 2.39% 
Abr 3 0.90% 0 0.00% 40 11.94% 
Mai 13 3.88% 0 0.00% 31 9.25% 
Jun 46 13.73% 1 0.30% 12 3.58% 
Jul 7 2.09% 1 0.30% 6 1.79% 
Ago 1 0.30% 2 0.60% 17 5.07% 
Set 5 1.49% 12 3.58% 11 3.28% 
Out 8 2.39% 2 0.60% 4 1.19% 

Total 91 27.16% 87 25.97% 157 46.87% 

N total 335 100.00%     
 
 

Analisando a freqüência relativa mensal, para as fêmeas, observou-se que o estágio I (Imaturos) 

apresentou uma distribuição a partir do mês de março à julho de 2010, voltando a aparecer nos dois meses 

finais de estudo. O estágio II (em maturação) apresentou pequenos pulsos distribuídos no primeiro, 

terceiro e quarto trimestre. O estágio III (em maturação) apresentou uma crescente proporção de fevereiro 

a maio, dominando a freqüência relativa em relação aos demais estágios a partir de maio. Os estágios IV 

(nível máximo de maturação) e V (pós-desova) apresentaram uma distribuição contrastante, onde as 
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maiores proporções do estágio IV (dezembro de 2009, janeiro à março de 2010) resultaram nas menores 

freqüências observadas para o estágio V, com exceção do mês de fevereiro de 2010. O pico de freqüência 

para o estágio IV foi em dezembro de 2010, já para o estágio V foi em maio de 2010 (Tabela 12; Figura 

21a). Analisando os estágios gonadais das fêmeas nos dois grupos, Imaturos e Maduros, observou-se que 

as fêmeas maduras estiveram presentes em todo o período de estudo enquanto as fêmeas imaturas foram 

somente observadas no período de abril a julho e outubro de 2010 (Figura 21b). 

 

Tabela 12 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa mensal dos estágios de 
desenvolvimento gonadal das fêmeas, para indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Meses 
Estágios de desenvolvimento gonadal 

I II III IV V 
N % N % N % N % N % 

Nov/09 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.46% 11 8.03% 
Dez 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 8.03% 0 0.00% 
Jan/10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.73% 0 0.00% 
Fev 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.46% 5 3.65% 
Mar 0 0.00% 1 0.73% 2 1.46% 4 2.92% 1 0.73% 
Abr 2 1.46% 0 0.00% 5 3.65% 1 0.73% 6 4.38% 
Mai 4 2.92% 0 0.00% 12 8.76% 0 0.00% 10 7.30% 
Jun 2 1.46% 0 0.00% 10 7.30% 0 0.00% 1 0.73% 
Jul 1 0.73% 3 2.19% 7 5.11% 0 0.00% 0 0.00% 
Ago 0 0.00% 0 0.00% 9 6.57% 0 0.00% 2 1.46% 
Set 0 0.00% 0 0.00% 8 5.84% 0 0.00% 3 2.19% 
Out 2 1.46% 1 0.73% 8 5.84% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 11 8.03% 5 3.65% 61 44.53% 21 15.33% 39 28.47% 
N Total 137 100.00%         

 

Analisando sazonalmente (estação seca e chuvosa), observou-se que para os machos o estágio I 

apresentou um crescimento com o passar das estações enquanto os estágios II e III apresentaram 

freqüências maiores nas duas primeiras estações (Tabela 13; Figura 22). Para as fêmeas o estágio III 

apresentou um crescimento com o passar das estações. O estágio IV obteve maior freqüência na estação 

seca de 2009, o mesmo não foi observado para a estação seca seguinte (Tabela 14; Figura 23a). 
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Figura 20 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa 
mensal dos estágios de desenvolvimento gonadal, para os machos 
coletados em Porto do Mangue durante o período de novembro de 2009 
a outubro de 2010. 

 

 

 
 

Figura 21 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa 
mensal dos (A) estágios de desenvolvimento gonadal e dos (B) estágios 
de desenvolvimento gonadal dividididos em dois grupos (Maduros – 
estágios II a V; Imaturos – I ), para as fêmeas coletadas em Porto do 
Mangue durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010. 

A 

B 



52 
 

Analisando as fêmeas por grupos, observou-se que as fêmeas Maduras estiveram presentes em 

todas as estações, com um pico durante a estação chuvosa. As fêmeas imaturas foram registradas apartir 

do período chuvoso de 2010 (Figura 23b). 

Por estações do ano (verão, outono, inverno, primavera), nos machos, houve um comportamento 

inverso entre o estágio II e os estágios I e III, onde o estágio II obteve o pico de freqüência no verão com 

redução no outono e seguinte crescimento no inverno e primavera (Tabela 13; Figura 24). Para as fêmeas, 

observou-se que os estágios I e V apresentaram uma dinâmica semelhante. No verão somente foi 

observado fêmeas nos estágios IV e V enquanto os estágios I (Imaturos), II (estágio inicial de maturação) 

e III (em maturação) foram observados apartir do outono, sendo este último presente em maior freqüência 

em relação aos demais. As fêmeas do estágio IV (estágio final de maturação) estiveram ausentes no 

Inverno e foi observado também uma maior freqüência deste estágio na primavera (Tabela 14; Figura 

25a). 

As fêmeas, em processo de reprodução, estiveram presentes durante todas as estações, com pico 

no outono, seguido de uma redução nas próximas estações. Já as fêmeas imaturas apresentaram oscilações 

de freqüência em cada estação estudada, com pico maior no outono. (Tabela 14; Figura 25b). 

As análises de comparação multinomiais apresentaram diferenças de proporção entre as fêmeas 

maduras da estação seca (2009) para a chuvosa (2010), porém não foi detectada mudança na estação seca 

seguinte. Quanto às estações do ano, comparando-se fêmeas maduras, houve uma diferença entre a 

estação do Verão em relação às demais. Para as fêmeas imaturas observou-se uma diferença de 

proporções entre os períodos do Verão e Inverno com relação às demais. Dentre os grupos de maturidade 

em todas as estações (seca e chuvosa) e estações do ano houve diferença significativa de proporção 

(Tabela 15). 
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Tabela 13 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa por 
estação seca e chuvosa e por estações do ano (verão, outono, inverno e primavera) dos 
estágios de desenvolvimento gonadal dos machos para indivíduos coletados em Porto 
do Mangue-RN. 

 

Estações 

Estágios de desenvolvimento gonadal 

I II III 

N % N % N % 

Seca/09 0 0.00% 27 8.06% 20 5.97% 
Chuvosa/10 24 7.16% 42 12.54% 87 25.97% 
Seca 67 20.00% 18 5.37% 50 14.93% 

Total 91 27.16% 87 25.97% 157 46.87% 

N total 335 100.00%     

Verão 2 0.60% 37 11.04% 8 2.39% 
Outono 68 20.30% 6 1.79% 91 27.16% 
Inverno 13 3.88% 15 4.48% 34 10.15% 
Primavera 8 2.39% 29 8.66% 24 7.16% 

Total 91 27.16% 87 25.97% 157 46.87% 

N total 335 100.00%     
 
 
 
 

Tabela 14 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e relativa por estação seca e chuvosa e 
por estações do ano (verão, outono, inverno e primavera) dos estágios de desenvolvimento gonadal das 
fêmeas para indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Estações 
Estágios de desenvolvimento gonadal 

I II III IV V 
N % N % N % N % N % 

Seca(09) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 9.49% 11 8.03% 
Chuvosa(10) 6 4.38% 1 0.73% 19 13.87% 8 5.84% 22 16.06% 
Seca(10) 5 3.65% 4 2.92% 42 30.66% 0 0.00% 6 4.38% 
Total 11 8.03% 5 3.65% 61 44.53% 21 15.33% 39 28.47% 
N total 137 100.00%                 
Verão 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.19% 5 3.65% 
Outono 8 5.84% 1 0.73% 29 21.17% 5 3.65% 18 13.14% 
Inverno 1 0.73% 3 2.19% 24 17.52% 0 0.00% 5 3.65% 
Primavera 2 1.46% 1 0.73% 8 5.84% 13 9.49% 11 8.03% 
Total 11 8.03% 5 3.65% 61 44.53% 21 15.33% 39 28.47% 
N total 137 100.00%                 
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Figura 22 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa por 
estação seca e chuvosa dos estágios de desenvolvimento gonadal, para os 
machos coletados em Porto do Mangue durante o período de novembro 
de 2009 a outubro de 2010. 

 

 

 
 

Figura 23 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa por 
estação seca e chuvosa dos (A) estágios de desenvolvimento gonadal e 
dos (B) estágios de desenvolvimento gonadal dividididos em grupos de 
maturação, para as fêmeas coletadas em Porto do Mangue durante o 
período de novembro de 2009 a outubro de 2010. 

A 

B 



55 
 

 
 

Figura 24 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa por 
estações do ano dos estágios de desenvolvimento gonadal dos machos 
coletados em Porto do Mangue durante o período de novembro de 2009 
a outubro de 2010. 

 

 

 
 

Figura 25 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Frequencia relativa por 
estações estações do ano dos (A) estágios de desenvolvimento gonadal e 
dos (B) estágios de desenvolvimento gonadal dividididos em dois grupos 
(Maduras – estágios II a V; Imaturas – I ) de fêmeas coletadas em Porto 
do Mangue durante o período de novembro de 2009 a outubro de 2010. 

A 

B 



56 
 

 

 
Tabela 15 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência absoluta e 
relativa sazonal por estação seca e chuvosa e por estações do ano 
(verão, outono, inverno e primavera) dos grupos de desenvolvimento 
gonadal Imaturos (estágios I e V) e Maduros (estágios II, III e IV) 
das fêmeas coletadas em Porto do Mangue-RN. 
 

Meses 

Estágios de desenvolvimento gonadal 

N Proporção 

Imaturas Maduras Imaturas Maduras 

Seca(09) 0 24 0.00 A 1.00 C 

Chuvosa(10) 6 50 a 0.11 A  b 0.89 B 

Seca(10) 5 52 c 0.09 A d 0.91 B 

Total 11 126     

Verão 0 8 0.00 B 1.00 E 

Outono 8 53 e 0.13 A  f 0.87 D 

Inverno 1 32 g 0.03 BC  h 0.97 D 

Primavera 2 33 i 0.06 AC j 0.94 D 

Total 11 126     

 
Obs.: Valores com pelo menos uma letra maiúscula em comum em uma mesma 

coluna, para cada fator (estações seca e chuvosa) não diferem entre si (p>0.05). 
Valores com pelo menos uma letra maiúscula em comum em uma mesma 
coluna, para cada fator (estações do ano) não diferem entre si (p>0.05). 
Valores com letras minúsculas diferentes, para cada grupo de maturidade 
(Imaturas, Maduras) diferem entre si (p<0.05). 
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4.5. CRESCIMENTO RELATIVO 

Foram coletados, para as análises de crescimento relativo, 476 exemplares, sendo 338 machos e 

138 fêmeas. A largura da carapaça (LC) dos machos variou de 28.2 mm a 74.6 mm com média de 

59.4+7.0 mm. Para as fêmeas, os valores de largura da carapaça variaram de 29.4mm a 70.3mm com 

média de 51.4+6.6mm. O peso (PT) dos machos variou de 22.58g a 207.92g com média de 

108.90+32.20g, enquanto que as fêmeas apresentaram valores mínimos e máximos de 15.70g e 119.00g 

respectivamente, com media de 68.45+20.18g (Tabela 16). 

O teste-t de Student indicou haver diferenças significativas entre os valores de largura de carapaça 

(LC), comprimento de carapaça (CC), altura de carapaça (HC), comprimento do própodo da quela maior 

(CPQ), altura do própodo da quela maior (HPQ), largura do própodo da quela maior (LPQ) e Peso Total 

(PT) tanto para machos como para fêmeas (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão encontrados para as 
variáveis biométricas coletadas de indivíduos capturados em Porto do Mangue-RN. LC – Largura da carapaça (mm); CC 
– Comprimento da carapaça (mm); HC – Altura da carapaça (mm); CPQ – Comprimento do própodo da maior quela 
(mm); HPQ – Altura do própodo da maior quela (mm); LPQ – Largura do própodo da maior quela (mm); PT – Peso 
Total (g); CG1 – Comprimento do primeiro par de gonopódios (machos) (mm); LA – Largura do quinto somito do 
abdômen (fêmeas) (mm); t – valor do teste-t de Student; g.l. – graus de liberdade; p – valor de significância do teste 
estatístico (p<0.05 – diferença significante; p<0.01 – diferença altamente significante). 

 

Medidas 
Macho Fêmea 

t g.l. p 
Min Máx Média d.p Min Máx Média d.p. 

LC 28.20 74.60 59.37 7.02 29.40 70.30 51.38 6.64 11.42 472 <0.01 

CC 22.70 56.10 42.16 5.17 19.20 54.20 37.85 5.51 8.07 469 <0.01 

HC 6.40 52.20 38.24 4.79 16.20 46.80 35.90 5.14 4.72 466 <0.01 

CPQ 16.90 79.50 51.29 10.84 15.50 50.60 32.98 7.46 18.07 467 <0.01 

HPQ 7.00 38.70 23.02 5.05 1.80 24.90 15.82 4.66 14.35 467 <0.01 

LPQ 5.5 28.80 13.48 3.82 2.10 18.20 8.61 3.88 12.27 460 <0.01 

PT 22.58 207.92 108.90 32.20 15.00 119.00 68.45 20.18 13.65 472 <0.01 

CG1 7.60 36.10 24.98 3.80 - - 

LA - 10.10 44.30 31.30 5.49 - 
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 Comparando-se os valores médios de medidas de carapaça (LC, HC e CC) e, tomando por base 

os valores obtidos no Teste t de Student, podemos afirmar que as medidas de carapaça dos machos são 

maiores do que as medidas de carapaça das fêmeas.  O mesmo aconteceu para as medidas tomadas da 

quela maior dos exemplares (CPQ, HPQ, LPQ) e para o peso total medido (PT). Dessa forma, os 

caranguejos machos analisados apresentam-se maiores e mais pesados do que as fêmeas. 

O comprimento de carapaça (CC) representou, em termos percentuais 71,01% e 73,66% da 

largura de carapaça (LC) de machos e fêmeas, respectivamente. A altura da carapaça (HC) representou 

em termos percentuais 64,41% e 69,87% da largura da carapaça de machos e fêmeas, respectivamente. 

Em termos de representatividade de medidas tomadas da quela dos indivíduos, o comprimento do 

própodo do quelípodo maior (CPQ), representou, em termos percentuais 86,39% e 64,18% da largura da 

carapaça de machos e fêmeas, respectivamente. Para as fêmeas a largura do abdômen (LA) representou 

87,20% da altura da carapaça (HC), a relação representativa de maior proporção em relação às demais. 

Nos machos, o crescimento foi positivamente alométrico (b>1) nas relações biométricas 

referentes às medidas do própodo da quela maior, LC/CPQ (b=1,61), LC/HPQ (b=1,48) e LC/LPQ 

(b=1.99). Para a relação LC/CC (b=1.05) e LC/CG1 (b=1.10) o crescimento foi classificado como 

positivamente alométrico com forte tendência para a isometria. O crescimento alométrico negativo (b<1) 

foi encontrado para a relação LC/HC (b=0.94) com forte tendência para a isometria. Quanto à relação 

LC/PT, nos machos, foi encontrado um valor de “b” menor que “3”, caracterizando um crescimento 

alométrico negativo (b=2.89) (Tabela 17). 

Nas fêmeas o crescimento foi caracterizado como alométrico positivo (b>1) com forte tendência a 

isometria para a relação LC/CC (b=1.04) e LC/HC (b=1.12). O crescimento alométrico positivo foi 

encontrado nas relações LC/CPQ (b=1.42), LC/HPQ (b=2.14), LC/LPQ (b=2.59) e LC/LA (b=1.55). 

Quanto à relação LC/PT, para as fêmeas, o crescimento alométrico foi caracterizado como negativo 

(b=2.75) (Tabela 17). 
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Os resultados obtidos das relações analisadas, em modelo potência (y=axb), com seus respectivos 

coeficientes alométricos (b) e coeficientes de determinação (r2), a partir do qual se obteve os coeficientes 

de correlação (r) estão sumarizados na Tabela 17 e nas Figuras 26 a 32. 

As equações alométricas (y=axb) foram transformadas em equações lineares por logaritimização 

dos dados (lnY = ln A + b ln X) para expressar a proporcionalidade destes. Os resultados obtidos dessa 

transformação se encontram na Tabela 17 e nas Figuras 33 a 39. 

Para comparar os coeficientes angulares das retas das equações lineares entre machos e fêmeas foi 

feita uma análise de covariância (ANCOVA) utilizando os valores de largura da carapaça (LC) como 

covariante. Todas as relações biométricas apresentaram diferenças significativas (p<0.01). Os valores 

obtidos para cada relação analisada encontram-se sumarizados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Padrões de crescimento relativo das relações morfométricas para 
machos e fêmeas do caranguejo-uçá coletado em Porto do Mangue-RN. N – número de indivíduos analisados; r2 = 
coeficiente de determinação; r= coeficiente de correlação; b=constante alométrica; NA – nível alométrico (0 – 
Isometria, + alometria positiva, - alometria negativa; g.l. – graus de liberdade; F – valor estatístico da análise de 
covariância (ANCOVA); p – valor de significância segundo a análise de covariancia (p<0.05 – diferença 
significativa; p<0.01 diferença altamente significativa). 
 

Relação Sexo N Equação Alométrica Equação Linear r2 r b NA g.l. F p 

LCxCC 
M 310 CC = 0.572*LC1.051 lnCC = 1.051*lnLC - 0.557 0.85 0.92 1.05 0 

438 20.46 <0.01 
F 131 CC = 0.617*LC1.039 lnCC = 1.051*lnLC - 0.557 0.83 0.913 1.04 0 

LCxHC 
M 315 HC = 0.821*LC0.940 lnHC = 0.940*lnLC - 0.197 0.85 0.92 0.94 0 

432 128.20 <0.01 
F 120 HC = 0.426*LC1.120 lnHC = 1.120*lnLC - 0.853 0.93 0.96 1.12 0 

LCxCPQ 
M 297 CPQ = 0.072*LC1.609 lnCPQ = 1.609*lnLC - 2.630 0.80 0.90 1.61 + 

422 285.78 <0.01 
F 108 CPQ = 0.119*LC1.421 lnCPQ = 1.421*lnLC - 2.124 0.57 0.75 1.42 + 

LCxHPQ 
M 293 HPQ = 0.053*LC1.483 lnHPQ = 1.483*lnLC -2.937 0.65 0.80 1.48 + 

409 78.26 <0.01 
F 120 HPQ = 0.003*LC2.139 lnHPQ = 2.139*lnLC -5.726 0.50 0.709 2.14 + 

LCxLPQ M 287 LPQ = 0.003*LC1.992 lnLPQ = 1.992*lnLC - 5.573 0.63 0.79 1.99 + 400 58.75 <0.01 
F 117 LPQ=0.0001*LC2.595 lnLPQ = 2.595*lnLC - 8.252 0.33 0.57 2.59 + 

LCxPT 
M 314 PT = 0.0001*LC2.898 lnPT = 2.898*lnLC - 7.183 0.89 0.95 2.89 - 

436 21.66 <0.01 
F 125 PT = 0.001*LC2.749 lnPT = 2.749*lnLC - 6.661 0.87 0.93 2.75 - 

LCxCG1 M 328 CG1 = 0.273*LC1.104 lnCG1 = 1.104*lnLC - 1.297 0.72 0.85 1.10 0 - 

LCxLA F 130 LA = 0.068*LC1.548 lnLA = 1.548*lnLC - 2.682 0.86 0.93 1.55 + - 
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Figura 26 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-comprimento da carapaça (LC/CC) para 
machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 
 

 
 

Figura 27 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-altura da carapaça (LC/HC) para machos 
(esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 
 

 
 

Figura 28 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-comprimento do própodo do quelípodo 
maior (LC/CPQ) para machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 29 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-altura do própodo do quelípodo maior 
(LC/HPQ) para machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 30 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-largura do própodo do quelípodo maior 
(LC/LPQ) para machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 31 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-peso (LC/PT) para machos (esquerda) e 
fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 32 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação largura-comprimento do gonopódo (LC/CG1) para 
machos (esquerda) e relação largura-largura do abdômen (LC/LA) para fêmeas (direita) coletados em Porto 
do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 33 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-comprimento de carapaça (LC/CC) 
de machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 34 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-altura de carapaça (LC/HC) de 
machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 35 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-comprimento do própodo da quela 
maior (LC/CPQ) de machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 36 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-altura do própodo da quela maior 
(LC/HPQ) de machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 37 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-largura do própodo da quela maior 
(LC/LPQ) de machos (esquerda) e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 38 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-peso (LC/PT) de machos (esquerda) 
e fêmeas (direita) coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 39 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-comprimento do gonopódio 
(LC/CG1) de machos (esquerda) e relação linear largura-largura do abdômen (LC/LA) para fêmeas (direita) 
coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

Todas as relações biométricas apresentaram um ajuste próximo, com um coeficiente de 

correlação (r) maior que 0.8 em 64,3% dos casos. Os maiores coeficientes de correlação encontrados para 

machos foram da relação LC/PT (r=0,95) e LC/CC e LC/HC (r=0,92). Para as fêmeas, os maiores 

coeficientes foram das relações LC/HC (r=0,96) e LC/PT e LC/LA (r=0,93). 

As retas de cada relação biométrica para jovens e adultos determinados pelo método de 

classificação “k-means” estão sumarizadas na Tabela 18 e representadas nas Figuras 40 a 46. A análise de 

ANCOVA mostrou uma diferença altamente significativa (p<0.01) para todas as relações biométricas 

propostas evidenciando um melhor ajuste dos dados em duas retas, para ambos os sexos, com exceção da 

relação LCxCC para as fêmeas (p>0.05) que representou melhor ajuste em uma só reta. 
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Analisando a relação LCxCC, para ambos os sexos observou-se um crescimento isométrico para 

os jovens seguido de um crescimento alométrico negativo para a fase adulta, sendo que para os machos, 

um melhor ajuste em duas retas foi obtido (ANCOVA, p<0.01). Para a relação LCxHC observou-se um 

crescimento alométrico positivo para as jovens fêmeas e um crescimento alométrico negativo (b=0,92) 

com uma forte tendência para a isometria para a fase seguinte. Para os machos essa relação apresentou um 

crescimento alométrico negativo nas duas fases analisadas, contrastando com o resultado de isometria 

obtido para uma única reta.  

Também foi observado para as relações de medida de quela (LCxCPQ, LCxHPQ e LCxLPQ) um 

melhor ajuste em duas retas (ANCOVA, p<0.01). Para os machos nestas relações citadas, tanto as fases 

jovens e adultas obtiveram um crescimento alométrico positivo evidenciando a forte relação do 

desenvolvimento das quelas em relação ao crescimento da carapaça, com exceção da relação LCxHPQ. 

Para a relação LCxPT, para ambos os sexos, não houve uma diferença no nível alométrico entre 

as fases jovem e adulta, ambas apresentando um crescimento alométrico negativo com melhor ajuste em 

duas retas (ANCOVA, p<0.01). 

Para a relação LCxLA, na fase jovem, as fêmeas apresentaram um crescimento positivo (b>1) e 

entram na fase adulta com um crescimento isométrico. Na relação LCxCG1 os machos apresentaram um 

crescimento alométrico negativo e entram na fase adulta com um crescimento isométrico. 
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Tabela 18 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Padrões de crescimento relativo das relações morfométricas 
para machos e fêmeas, jovens e adultos coletados em Porto do Mangue-RN. JM – Jovens machos; AM – 
Adultos machos; JF – Jovens fêmeas; AF – Adultos fêmeas; N – número de indivíduos analisados; r2 = 
coeficiente de determinação; r= coeficiente de correlação; b=constante alométrica; NA – nível alométrico (0 – 
Isometria, + alometria positiva, - alometria negativa); SQ – Soma dos quadrados; F – valor estatístico da 
análise de covariância (ANCOVA); p – valor de significância segundo a análise de covariância para o valor de 
b (p<0.05 – diferença significativa; p<0.01 diferença altamente significativa); ** - valor de p não significante 
para a; 

 
Relação Sexo N Equação Linear r2 r b NA SQ F p 

LCxCC 

JM 31 lnCC = 1.108*lnLC - 0.804 0.80 0.89 1.10 0 
0.042 18.134 <0.01 

AM 279 lnCC = 0.899*lnLC + 0.07 0.68 0.82 0.89 - 

JF 17 lnCC = 1.125*lnLC - 0.812 0.81 0.90 1.12 0 
0.014 3.631 0.059** 

AF 114 lnCC = 0.865*lnLC + 0.211 0.52 0.72 0.86 - 

LCxHC 

JM 70 lnHC = 0.873*lnLC + 0.047 0.86 0.93 0.87 - 
0.064 34.088 <0.01 

AM 245 lnHC = 0.746*lnLC + 0.607 0.55 0.74 0.74 - 

JF 15 lnHC = 1.201*lnLC - 1.169 0.92 0.96 1.20 + 
0.016 10.633 <0.01 

AF 105 lnHC = 0.926*lnLC - 0.077 0.76 0.87 0.92 - 

LCxCPQ 

JM 77 lnCPQ = 1.333*lnLC - 1.589 0.64 0.80 1.33 + 
0.451 60.255 <0.01 

AM 220 lnCPQ = 1.229*lnLC - 1.046 0.58 0.76 1.22 + 

JF 47 lnCPQ = 0.790*lnLC + 0.161 0.66 0.81 0.71 - 
2.064 227.734 <0.01** 

AF 81 lnCPQ = 0.717*lnLC + 0.769 0.18 0.42 0.79 - 

LCxHPQ 

JM 61 lnHPQ = 0.756*lnLC - 0.215 0.41 0.64 0.75 - 
2.597 337.251 <0.01 

AM 232 lnHPQ = 1.033*lnLC - 1.043 0.54 0.73 1.03 0 

JF 51 lnHPQ = 1.030*lnLC - 1.604 0.62 0.79 1.03 0 
5.179 638.927 <0.01 

AF 68 lnHPQ = 1.153*lnLC - 1.631 0.6 0.77 1.15 + 

LCxLPQ 

JM 51 lnLPQ = 1.499*lnLC - 3.807 0.61 0.78 1.49 + 
3.158 185.261 <0.01 

AM 235 lnLPQ = 1.137*lnLC - 2.010 0.32 0.57 1.13 + 

JF 43 lnLPQ = 0.727*lnLC - 1.441 0.15 0.39 0.72 - 
16.484 337.491 <0.01 

AF 74 lnLPQ = 1.662*lnLC - 4.271 0.24 0.49 1.66 + 

LCxPT 

JM 28 lnPT = 2.642*lnLC - 6.300 0.87 0.93 2.64 - 
0.576 51.854 <0.01 

AM 286 lnPT = 2.512*lnLC - 5.587 0.77 0.88 2.51 - 

JF 12 lnPT = 2.166*lnLC - 4.681 0.61 0.78 2.16 - 
0.603 42.942 <0.01 

AF 113 lnPT = 1.972*lnLC - 3.565 0.69 0.83 1.97 - 

LCxCG1 
JM 30 lnCG1 = 1.024*lnLC - 1.043 0.57 0.75 1.02 0 

0.169 26.796 <0.01 
AM 279 lnCG1 = 0.856*lnLC - 0.272 0.43 0.66 0.85 - 

LCxLA 
JF 12 lnLA = 2.122*lnLC - 4.816 0.84 0.92 2.12 + 

0.122 20.738 <0.01 

AF 118 lnLA = 1.096*lnLC - 0.878 0.62 0.79 1.09 0 
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Figura 40 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-
comprimento da carapaça (LC/CC) de machos (acima) e fêmeas (abaixo) 
evidenciando a reta para indivíduos jovens (pontos cinza escuro) e a reta para 
indivíduos adultos (pontos cinza claro). Para as fêmeas não houve diferença 
entre retas (ANCOVA, p>0.05). Indivíduos coletados em Porto do Mangue-
RN. 
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Figura 41 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura-altura 
da carapaça (LC/HC) de machos (acima) e fêmeas (abaixo) evidenciando a 
reta para indivíduos jovens (pontos cinza escuro) e a reta para indivíduos 
adultos (pontos cinza claro). Indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 42 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura da 
carapaça-comprimento do própodo da quela maior (LC/CPQ) de machos 
(acima) e fêmeas (abaixo) evidenciando a reta para indivíduos jovens (pontos 
cinza escuro) e a reta para indivíduos adultos (pontos cinza claro). Indivíduos 
coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 43 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura da 
carapaça-altura do própodo da quela maior (LC/HPQ) de machos (acima) e 
fêmeas (abaixo) evidenciando a reta para indivíduos jovens (pontos cinza 
escuro) e a reta para indivíduos adultos (pontos cinza claro). Indivíduos 
coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 44 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura da 
carapaça-largura do própodo da quela maior (LC/LPQ) de machos (acima) e 
fêmeas (abaixo) evidenciando a reta para indivíduos jovens (pontos cinza 
escuro) e a reta para indivíduos adultos (pontos cinza claro). Indivíduos 
coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 45 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura da 
carapaça-peso (LC/PT) de machos (acima) e fêmeas (abaixo) evidenciando a 
reta para indivíduos jovens (pontos cinza escuro) e a reta para indivíduos 
adultos (pontos cinza claro). Indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 
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Figura 46 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Relação linear largura da 
carapaça-comprimento do gonopódio (LC/CG1) para machos (acima) e 
relação linear da largura da carapaça-largura do abdômen (LC/LA) para 
fêmeas (abaixo) evidenciando a reta para indivíduos jovens (pontos cinza 
escuro) e a reta para indivíduos adultos (pontos cinza claro). Indivíduos 
coletados em Porto do Mangue-RN. 
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4.6. MATURIDADE SEXUAL 

4.6.1. MATURIDADE MORFOLÓGICA 

Os valores de maturidade sexual morfológica para os machos se situaram no intervalo de 58.1mm 

a 59.4mm e para as fêmeas no intervalo de 47.5mm a 51.6mm. Pelo fato da relação LC/CC das fêmeas 

não ter apresentado diferenças entre as retas de jovens e machos, a maturidade morfológica foi obtida pela 

menor fêmea adulta encontrada (LC50%=47.5mm) (Tabela 19; Figuras 47 a 53). 

 
Tabela 19 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Padrões de crescimento relativo das relações morfométricas 
para machos e fêmeas, jovens e adultos utilizados para a determinação da maturidade morfológica. JM – 
Jovens machos; AM – Adultos machos; JF – Jovens fêmeas; AF – Adultos fêmeas; r2 = coeficiente de 
determinação; r= coeficiente de correlação; b=constante alométrica; SQ – Soma dos quadrados; F – valor 
estatístico da análise de covariância (ANCOVA); p – valor de significância segundo a análise de covariância 
para o valor de b (p<0.05 – diferença significativa; p<0.01 diferença altamente significativa); ** - valor de p 
não significante para a; ***- LC50% - valor de LC para maturidade morfológica (mm) pela menor indivíduo 
adulto encontrado. 

 
Relação Sexo Equação Linear r2 r b SQ F p LC50% 

LCxCC 

JM lnCC = 1.108*lnLC - 0.804 0.80 0.89 1.10 
0.042 18.134 <0.01 

 

AM lnCC = 0.899*lnLC + 0.07 0.68 0.82 0.89 58.6 

JF lnCC = 1.125*lnLC - 0.812 0.81 0.90 1.12 
0.014 3.631 0.059** 

 

AF lnCC = 0.865*lnLC + 0.211 0.52 0.72 0.86 47.5*** 

LCxHC 

JM lnHC = 0.873*lnLC + 0.047 0.86 0.93 0.87 
0.064 34.088 <0.01 

 

AM lnHC = 0.746*lnLC + 0.607 0.55 0.74 0.74 59.1 

JF lnHC = 1.201*lnLC - 1.169 0.92 0.96 1.20 
0.016 10.633 <0.01 

 

AF lnHC = 0.926*lnLC - 0.077 0.76 0.87 0.92 50.4 

LCxCPQ 

JM lnCPQ = 1.333*lnLC - 1.589 0.64 0.80 1.33 
0.451 60.255 <0.01 

 

AM lnCPQ = 1.229*lnLC - 1.046 0.58 0.76 1.22 59.4 

JF lnCPQ = 0.790*lnLC + 0.161 0.66 0.81 0.71 
2.064 227.734 <0.01** 

 

AF lnCPQ = 0.717*lnLC + 0.769 0.18 0.42 0.79 51.6 

LCxHPQ 

JM lnHPQ = 0.756*lnLC - 0.215 0.41 0.64 0.75 
2.597 337.251 <0.01 

 

AM lnHPQ = 1.033*lnLC - 1.043 0.54 0.73 1.03 58.8 

JF lnHPQ = 1.030*lnLC - 1.604 0.62 0.79 1.03 
5.179 638.927 <0.01 

 

AF lnHPQ = 1.153*lnLC - 1.631 0.6 0.77 1.15 51.1 

LCxLPQ 

JM lnLPQ = 1.499*lnLC - 3.807 0.61 0.78 1.49 
3.158 185.261 <0.01 

 

AM lnLPQ = 1.137*lnLC - 2.010 0.32 0.57 1.13 58.8 

JF lnLPQ = 0.727*lnLC - 1.441 0.15 0.39 0.72 
16.484 337.491 <0.01 

 

AF lnLPQ = 1.662*lnLC - 4.271 0.24 0.49 1.66 51.6 

LCxPT 

JM lnPT = 2.642*lnLC - 6.300 0.87 0.93 2.64 
0.576 51.854 <0.01 

 

AM lnPT = 2.512*lnLC - 5.587 0.77 0.88 2.51 58.2 

JF lnPT = 2.166*lnLC - 4.681 0.61 0.78 2.16 
0.603 42.942 <0.01 

 

AF lnPT = 1.972*lnLC - 3.565 0.69 0.83 1.97 50.4 

LCxCG1 
JM lnCG1 = 1.024*lnLC - 1.043 0.57 0.75 1.02 

0.169 26.796 <0.01 
 

AM lnCG1 = 0.856*lnLC - 0.272 0.43 0.66 0.85 58.1 

LCxLA 
JF lnLA = 2.122*lnLC - 4.816 0.84 0.92 2.12 

0.122 20.738 <0.01 
 

AF lnLA = 1.096*lnLC - 0.878 0.62 0.79 1.09 50.5 
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Figura 47 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxCC (machos), indicando o tamanho de LC onde 50% dos caranguejos são maduros 
morfologicamente. Indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 

 

 
 

Figura 48 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxHC para machos (linha preta) e fêmeas (linha cinza), indicando o tamanho de LC 
onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. Indivíduos coletados em 
Porto do Mangue-RN. 
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Figura 49 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxCPQ para machos (linha preta) e fêmeas (linha cinza), indicando o tamanho de LC 
onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. Indivíduos coletados em 
Porto do Mangue-RN. 

 
 

 
 

Figura 50 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxHPQ para machos (linha preta) e fêmeas (linha cinza), indicando o tamanho de LC 
onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. Indivíduos coletados em 
Porto do Mangue-RN. 
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Figura 51 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxLPQ para machos (linha preta) e fêmeas (linha cinza), indicando o tamanho de LC 
onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. Indivíduos coletados em 
Porto do Mangue-RN. 

 
 

 
 

Figura 52 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxPT para machos (linha preta) e fêmeas (linha cinza), indicando o tamanho de LC 
onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. Indivíduos coletados em 
Porto do Mangue-RN. 
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Figura 53 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para a relação 
LCxCG1 para machos (linha preta) e para a relação LCxLA para fêmeas (linha cinza), 
indicando o tamanho de LC onde 50% dos caranguejos são maduros morfologicamente. 
Indivíduos coletados em Porto do Mangue-RN. 
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4.6.2. MATURIDADE GONADAL 

Para a análise da maturidade sexual gonadal os dados de classificação de gônadas para as fêmeas 

foram divididos em dois grupos, um contendo caranguejos juvenis (estágio I) e outro grupo contendo 

caranguejos adultos (estágios II a V). Para os machos, os dados de classificação de gônadas foram 

também agrupados em dois grupos, um contendo caranguejos juvenis (estágio I) e outro grupo contendo 

caranguejos adultos (estágios II e III).  

O ajuste da curva de maturação mostrou que o tamanho de largura da carapaça onde 50% dos 

indivíduos são maduros fisiologicamente é de 50.2mm para as fêmeas, e, para os machos foi calculada em 

57.30mm (Figura 54). 

 

 
 
Figura 54 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Ajuste da função logística para machos (linha preta) e fêmeas (linha 
cinza), indicando o tamanho de LC onde 50% dos caranguejos são maduros fisiologicamente. Indivíduos coletados 
em Porto do Mangue-RN. 
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4.7. ANÁLISE DE CRESCIMENTO DOS INDIVÍDUOS DA POPULAÇÃO 

De acordo com os dados obtidos nas distribuições de freqüência, tanto para machos como para 

fêmeas, foram observados picos unimodais e polimodais, nas distribuições mensais, conforme a figura 55. 

 

 

 
Figura 55 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Esquema de 
identificação das coortes. No exemplo, (A) distribuição de freqüência 
dos machos amostrados em julho de 2010 e (B) Identificação das 
coortes utilizando o programa PeakFit4.0. Marcas de classe (cm) – 
Ponto médio da distribuição. Gráfico (B) gerado pelo programa 
PeakFit4.0. 

A 

B 
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Foram observadas seis coortes para os machos (Figura 56a) e cinco coortes para as fêmeas 

(Figura 56b), cada uma com seus parâmetros estimados para a obtenção da curva de crescimento de cada 

sexo (Tabela 20). As equações de crescimento estimadas para cada sexo apresentaram altas taxas de 

crescimento e estão sumarizadas nas seguintes equações para machos (LCt = 74.5 [ 1 – e –0,95 t ]) e para as 

fêmeas (LCt = 65.0 [ 1 – e –1,4 t ]) (Figuras 57 e 58). 

 

 

 
 

Figura 56 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Coortes selecionadas para a obtenção de 
uma curva média de crescimento para (A) machos e (B) fêmeas coletados na região de 
Porto do Mangue-RN. 

A 

B 
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Tabela 20 – Parâmetros de crescimento (L∞, k e Tmáx) das coortes 
observadas de machos e fêmeas capturados em Porto do Mangue-
RN. L∞ – largura assintótica; k – constante de crescimento (anual); 
Tmáx – longevidade (anual). 

 

Sexo Coorte L∞ (mm) k Tmáx 

Machos 

1 87.0 0.86 4.41 

2 64.7 0.92 4.29 

3 76.0 0.91 6.09 

4 84.2 0.71 4.79 

5 97.0 0.73 4.57 

6 77.3 0.79 5.33 

Fêmeas 

1 73.1 1.09 4.26 

2 68.3 1.13 4.26 

3 76.2 1.06 3.65 

4 65.2 1.26 3.65 

5 80.0 0.94 3.37 
 

Os machos cresceram mais que as fêmeas e também apresentaram uma longevidade maior, porém 

com uma constante de crescimento menor (machos – L∞=74.5mm ; k=0,95; t0=-0.086; Tmáx=4.81 e 

fêmeas – L∞=65.0mm; k=1,4; t0=-0,0018; Tmáx=3,28). 

De acordo com dados obtidos de parâmetros de crescimento, foram estimados as idades (em valor 

anual e mensal) referentes aos menores e maiores indivíduos capturados, e, tamanho de maturidade 

fisiológica tanto para machos como para fêmeas. O menor indivíduo macho capturado (LC=28.2mm) 

apresentou uma idade de 0,4 anos (4,8 meses) e, o tamanho de maturidade fisiológica (L50%=57.3mm) 

apresentou uma idade de 1,4 anos (16,8 meses). O menor indivíduo fêmea capturado (LC=29.4mm) e o 

tamanho de maturidade fisiológica (L50%= 50.2mm) apresentaram respectivamente as idades de 0,43 anos 

(5.16 meses) e 1,05 anos (12,6 meses). Quanto ao tamanho de pesca permitido pela legislação (IBAMA – 

Portaria n°54/2003) de 60mm, os machos alcançaram em 1,63 anos (19,56 meses) e as fêmeas em 1,82 

anos (21,84 meses). Comparando-se os parâmetros da curva de crescimento entre machos e fêmeas não 

foi observada uma diferença significativa, segundo o Teste F (Fcalc=1.22; Fcrt=2.83), proposto por 

CERRATO (1990). 
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Figura 57 – Curva de crescimento, segundo parâmetros das equações de Von Bertalanffy 
estimados para os machos e resultados da análise de regressão exponencial. Indivíduos coletados 
em Porto do Mangue-RN. Gráfico gerado pelo programa TableCurve2D. 

 

 
Figura 58 – Curva de crescimento, segundo parâmetros das equações de Von Bertalanffy 
estimados para as fêmeas e resultados da análise de regressão exponencial. Indivíduos coletados 
em Porto do Mangue-RN. Gráfico gerado pelo programa TableCurve2D. 
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4.8. RECRUTAMENTO 

O padrão de recrutamento observado para o U. cordatus apresentou-se como sazonal com dois 

picos de maior intensidade um na estação seca e outro na estação chuvosa. Para os machos, os picos 

observados foram em abril e julho de 2010 (Figura 59a), enquanto que para as fêmeas, os picos 

observados foram em fevereiro e agosto de 2010 (Figura 59b; Tabela 21). 

 

 

Figura 59 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Padrão de recrutamento observado para (A) 
machos e (B) fêmeas capturados em Porto do Mangue-RN durante o período de novembro 
de 2009 a outubro de 2010. Gráficos gerados pelo programa FISAT II (versão 1.2.2). 

 
 

Tabela 21 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Freqüência 
relativa mensal para a análise de recrutamento de machos e 
fêmeas coletados em Porto do Mangue-RN. Dados obtidos 
do programa FISAT II (versão 1.2.2). 

 

Meses 
Machos Fêmeas 

% % 

Janeiro 5.74 11.73 

Fevereiro 11.02 12.82 

Março 9.13 12.72 

Abril 15.84 8.36 

Maio 11.61 6.15 

Junho 8.48 7.5 

Julho 14.45 10.72 

Agosto 9.92 11.89 

Setembro 5.87 11.07 

Outubro 5.26 5.43 

Novembro 2.69 1.61 

Dezembro 0 0 

A B 
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O padrão de recrutamento para os caranguejos machos e fêmeas, em conjunto, também foi 

calculado. Sua representação gráfica não foi inserida neste trabalho, devido ao resultado obtido ser 

semelhante ao observado do padrão de recrutamento dos machos. Este comportamento é resultado do 

maior número de indivíduos jovens machos capturados (n=91, 27,16%) em relação às jovens fêmeas 

capturadas (n=11, 8,03%). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. ESTRUTURA POPULACIONAL 

Durante o período de estudo observou-se que os machos apresentaram a largura da carapaça (LC) 

maior do que a fêmea. A comparação dos valores médios mostrou uma diferença significativa para LC. 

Estes resultados se assemelham ao observado por WUNDERLICH et al. (2008), comparando os valores 

médios de LC de machos (68mm) e fêmeas (58.7mm) capturados na Baía da Babitonga, Santa Catarina. 

MONTEIRO & COELHO-FILHO (2004) também encontraram diferenças entre os indivíduos machos e 

fêmeas, capturados no Rio Paripe em Pernambuco. Em estudo realizado no estuário do Rio Curimataú no 

litoral sul do Rio Grande do Norte, VASCONCELOS et al. (1999) encontraram diferenças significativas 

para a largura da carapaça nos três anos de estudo (1995, 1996, 1997). Já BOTELHO et al. (1999) não 

encontrou diferenças significativas entre sexo para as duas áreas amostradas (Rio Ilhetas e Rio Formoso) 

em Pernambuco.  

O maior tamanho dos machos em relação às fêmeas pode ser explicado pelo antagonismo das 

fases de crescimento e reprodução. Ou seja, ou o animal está em crescimento ou está em reprodução. 

Dessa forma, ao atingir a maturidade sexual, as fêmeas transferem os recursos energéticos para todo o 

processo reprodutivo, resultando em um crescimento somático menor em relação aos machos 

(HARTNOLL, 1985; MONTEIRO & COELHO-FILHO, 2004). Os resultados dos dados também podem 

ser justificados pelo caráter territorialista dos machos, já que, um maior tamanho corpóreo e dos 

quelípodos, pode favorecer a proteção da sua toca ou atuar como um estímulo visual durante a fase de 

reprodução. 

Na Tabela 22 encontram-se os trabalhos mais recentes, por estado, evidenciando os valores 

médios de LC e diferença significativa (p<0,05) entre machos e fêmeas. Analisando os valores médios 

desta tabela, foi observado que, os valores obtidos para o presente estudo estão próximos aos encontrados 

por VASCONCELOS et al. (1999), em trabalho realizado no litoral sul do Estado do Rio Grande do 

Norte. Os valores médios de LC para o Nordeste apresentam-se abaixo dos encontrados para as outras 

regiões listadas (Norte, Sudeste e Sul), com exceção do Maranhão e da Bahia, onde se acredita que as 
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condições ambientais favoreçam o crescimento desses animais (FARIAS, 2009), como por exemplo, a 

estrutura vegetal, que se apresenta mais densa e de um porte maior em comparação com a estrutura 

vegetal da área do presente estudo. No entanto, análises estatísticas não foram realizadas comparando-se 

os valores dispostos na literatura. 

 
Tabela 22 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Lista de trabalhos recentes à acerca da espécie por local de 
estudo mostrando os valores de tamanho médio de largura da carapaça (mm) e desvio padrão ( X  + d.p.) para 
machos e fêmeas. Local de estudo – Acrônimos dos estados brasileiros (em negrito os estados da região 
Nordeste); * Diferença significativa entre valores médios de machos e fêmeas ao nível de 5%. ** Diferença 
entre machos e fêmeas não avaliada pelo autor dos dados. ND – Dados não disponíveis. 1 – Dados de captura 
comercial, não foram capturadas fêmeas. 2 – Dados de captura comercial. 

 

Autor (ano) Local de estudo 
Machos Fêmeas 

X  d.p. X  d.p. 

Silva (2008)**1 PA 75.6 5.0 ND ND 

Castro et al. (2008)* MA 66.6 6.6 60.3 5.3 
Ivo et al. (1999)* PI 58.9 9.5 56.1 7.5 
Marques (2008)* CE 62.3 10.4 57.2 9.5 
Presente estudo (2011)* RN - Litoral norte 59.4 7.1 51.3 6.7 
Vasconcelos et al. (1999)* RN - Litoral sul 60.8 9.9 58.9 10.9 
Alves & Nishida (2004)* PB 56.6 6.1 50.5 6.1 
Farias (2009) PE 47.0 3.3 45.0 2.8 
Araújo & Calado (2008) AL 47.3 9.6 46.2 7.0 
Silva (2001) BA 69.1 7.1 60.5 6.6 
Pereira (2010)** SP 61.7 10.9 56.6 8.6 
Passos & Di Benedito (2005)**2 RJ 62.0 5.0 64.0 5.0 
Wunderlich et al. (2008)* SC 68.0 1.1 58.7 9.0 

 

O ecossistema manguezal possui uma alta taxa de produção primária. Sua comunidade vegetal é 

tradicionalmente vista, como fornecedora primária de carbono, para as comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos, os quais são geralmente dominados por braquiúros e gastrópodes 

(BOUILLON et al., 2002; KRISTENSEN et al., 2008). No entanto, a contribuição da produtividade do 

manguezal, nas comunidades de macroinvertebrados bentônicos, varia de acordo com a diversidade e 

estrutura física de cada floresta de mangue (NAGELKERKEN & VAN DER VELDE, 2004). WOLFF 

(2006) comparou duas áreas de mangue, uma na Costa Rica (Golfo de Nicoya) e outra no Brasil (Estuário 

do Caeté – PA), relacionando o fluxo de biomassa dentre as duas áreas estuarinas. O autor observou que 

no estuário do Rio Caeté – PA, a produção primária e a captura de pesca foram 2,7 e 5,4 vezes maior, 
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respectivamente, do que na outra área de estudo, devido à presença de uma cobertura vegetal maior e 

captura do caranguejo-uçá (U. cordatus), respectivamente. 

Para a região Nordeste, os valores médios, em sua maioria, estão com valores abaixo de 60mm 

(valor regulamentado por legislação), com exceção do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte (litoral sul) 

e Bahia. Para o presente estudo, esta limitação do tamanho, provavelmente, deve-se a atual estrutura 

vegetal encontrada em Porto do Mangue – RN, já que VASCONCELOS et al. (1999) observaram valores 

médios acima de 60mm em estudo realizado no estuário do Rio Curimataú, litoral sul do Rio Grande do 

Norte. É válido salientar que os valores médios de LC para machos e fêmeas (mm), no trabalho de 

VASCONCELOS et al. (1999), datam de um trabalho publicado há mais de 10 anos, evidenciando a 

necessidade de mais estudos de biologia populacional na área. 

Outro fator, que pode estar ligado ao menor tamanho dos animais em Porto do Mangue-RN, em 

relação às regiões Norte, Sudeste e Sul, se refere à ocorrência da Doença do Caranguejo Letárgico (DCL) 

na região. Segundo BOEGER et al. (2005), os caranguejos afetados pela DCL apresentaram sintomas de 

letargia, ataxia (dos pereiópodes e quelas) e inabilidade para retornar a posição correta, quando virados. 

No Rio Grande do Norte, caranguejos com estes sintomas foram registrados no início da década de 2000 

(REVISTA DO GIA, 2006). Relatos dos pescadores de caranguejo de Porto do Mangue-RN, contam que 

milhares de indivíduos da espécie apareceram mortos nos manguezais da região, durante este período. 

Portanto, o menor tamanho encontrado para os indivíduos de U. cordatus, nesta localidade, pode ter 

sofrido reflexo, sendo assim, estar ligado a ocorrência da excessiva mortandade provocada pela DCL. 

Para as distribuições de freqüência gerais de machos e fêmeas os dados apresentaram um caráter 

unimodal. Segundo LITULO (2005a) o caráter unimodal dos dados pode demonstrar uma estabilidade da 

população por um recrutamento contínuo e taxas de mortalidade constantes. MONTEIRO & COELHO-

FILHO (2004), em estudo com o caranguejo-uçá em Itamaracá – PE encontraram resultados semelhantes 

para a distribuição de freqüência unimodal. 

Quanto às distribuições de freqüência mensais realizadas, se observou picos modais que se 

deslocaram em função do tempo, apresentando um caráter tanto unimodal como polimodal, o que pode 
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indicar a presença de mais de um grupo de idade na mesma localidade (LITULO, 2005b; BEZERRA & 

MATHEWS-CASCON, 2007) ou pode ser ainda resultado de pulsos de recrutamento na população. Para 

as distribuições de freqüência por estação do ano somente a unimodalidade foi encontrada reforçando a 

idéia de que a população se encontra estável. 

Observando os picos modais mensalmente, sugere-se que existam dois pulsos de recrutamento, 

um em março de 2010 e outro em julho de 2010, tanto para machos como para fêmeas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por PEREIRA (2010) em estudo na Reserva Extrativista de Mandira-SP com 

os pulsos de recrutamento ocorrendo sempre no primeiro e segundo trimestre. SILVA (2001) encontrou 

dois pulsos de recrutamento para a espécie no Manguezal de Guapurá-BA um em março de 2001 e outro 

em outubro de 2001. 

Baseado na observação, dos pulsos modais de recrutamento, e na análise de recrutamento 

utilizando o FISAT II, concluímos que a entrada de recrutas na população ocorre em abril e agosto de 

2010. As observações de recrutas durante o período de estudo evidenciam que a população apresenta uma 

estabilidade. 

BEZERRA & MATHEWS-CASCON (2007), trabalhando com Uca thayeri (Rathbun, 1900) no 

estuário do Rio Pacoti – CE, também encontraram um caráter bimodal para machos e fêmeas, atribuindo a 

uma presença simultânea de duas coortes, resultantes de uma espécie que possui eventos reprodutivos 

sazonais. Resultados semelhantes com espécies do gênero Uca (Leach, 1814) foram encontrados por 

LITULO (2005a), LITULO (2006) e BEDÊ et al. (2008). 

 

5.2. PROPORÇÃO SEXUAL 

A proporção sexual do caranguejo-uçá para esta localidade estudada apresentou uma diferença na 

razão esperada 1:1 na maioria dos meses analisados e em todas as estações analisadas. Houve uma maior 

freqüência de ocorrência de machos em relação às fêmeas em todas as comparações. A maior 

proporcionalidade de machos em relação às fêmeas foi encontrada em trabalhos realizados na região 

Norte (DIELE et al., 2005), Nordeste (ALVES & NISHIDA, 2004; MONTEIRO & COELHO-FILHO, 
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2004; CASTRO et al., 2008) e Sudeste (DALABONA et al., 2005). VASCONCELOS et al. (1999) e 

IVO et al. (1999) encontraram uma predominância de fêmeas em relação aos machos. 

A diferença na razão sexual de 1:1 entre os sexos é comum entre caranguejos e outros crustáceos, 

podendo ter diferentes causas, como mortalidade diferencial, nutrição restrita, migração reprodutiva, 

variação comportamental (WERNER, 1972; DIELE, 2000), fase lunar, variação na zona inter-tidal 

(EMERSON, 1994) e o artifício de pesca utilizado nas coletas (PASSOS & DI BENEDITO, 2005). 

Durante o período de janeiro e fevereiro de 2010 ocorreu a “andada”, evento reprodutivo onde 

machos e fêmeas saem de suas tocas em grande abundancia, copulam e em seguida a fêmea libera os ovos 

para o seu abdômen (NASCIMENTO, 1986; GÓES et al., 2000). Este fenômeno dura cerca de 3 dias 

(LINHARES, 2010). As coletas realizadas nestes meses, não coincidiram com a ocorrência deste 

fenômeno, por isso, acredita-se que a maior proporção de machos, nos meses de janeiro e fevereiro é 

resultante dos eventos após a “andada”. Não se sabe ao certo, para onde as fêmeas migram após a cópula. 

Segundo relatos locais e observações de campo, as fêmeas constroem suas tocas em área de substrato 

mais consolidado, e após a “andada” a observação delas é escassa, pois elas ficam em suas tocas fechadas, 

dificultando sua captura. As fêmeas capturadas neste período, incluindo as fêmeas ovígeras, estavam 

todas abrigadas em tocas fechadas, provavelmente para poder incubar seus ovos com proteção, 

minimizando o risco de predação. 

Outro fator que pode afetar a desproporcionalidade dos sexos é relacionado ao crescimento 

diferencial dos machos e fêmeas (WERNER, 1972). Os dados obtidos na análise de crescimento indicam 

que os machos crescem mais que as fêmeas. Segundo HENMI & KANETO (1989) o crescimento das 

fêmeas torna-se limitado, pois, as fêmeas transferem recursos energéticos para o processo reprodutivo e 

assim os machos acabam assumindo tamanhos maiores. 
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5.3. PROCESSO DE MUDAS 

O caranguejo-uçá, assim como os demais crustáceos passam pelo processo de muda, ou ecdise, 

para crescer. Esta etapa do crescimento é mais freqüente com jovens e, com o passar do tempo, vai se 

tornando mais lenta, chegando à fase adulta. ALVES & NISHIDA (2002) relataram que, próximo a 

ocorrência desta fase, os caranguejos ficam em suas tocas e se fecham, antes de entraram em processo de 

muda, possivelmente para evitar os efeitos da predação. O processo total, segundo o mesmo autor, desde 

o fechamento da toca até a abertura da galeria, durou cerca de 25 a 29 dias. 

A baixa captura de indivíduos em processo de muda, durante o período de estudo, provavelmente, 

estaria intimamente ligada ao comportamento de proteção acima citado. Existe certa dificuldade em 

detectar as tocas, quando estas se encontram tampadas. Mas, mesmo assim, apesar dos poucos indivíduos 

capturados, foi possível identificar que as fases, com exceção da intermuda (C), ocorreram em setembro e 

outubro de 2010. Diante do exposto, somado ao que foi apresentado por ALVES & NISHIDA (2002) (25 

a 29 dias para todo processo de muda), pode-se concluir que o crescimento dos indivíduos adultos deva 

ocorrer no segundo semestre do ano, ou seja, antes do período de chuvas. 

 MARQUES (2008) encontrou dois picos de processo de muda anuais para os machos e fêmeas 

da espécie U. cordatus do estuário do Rio Pacoti-CE,  o primeiro com início entre junho e julho e o 

segundo entre setembro e dezembro. BOTELHO et al. (1999), em Pernambuco e IVO et al. (1999), no 

Piauí, encontraram indivíduos em processo de muda (B e D) durante todo o ano com uma maior 

freqüência no quarto trimestre (setembro-dezembro). Resultado semelhante também observado por 

VASCONCELOS et al. (1999) no Rio Grande do Norte, com o pico de processo de muda em outubro, 

além disso, o processo de muda foi ausente no segundo trimestre (abril-junho). Estas variações na 

determinação do período de mudas para o U. cordatus se devem, provavelmente, pelas mudanças 

ambientais encontradas em cada localidade (IVO & GESTEIRA, 1999). 

LIMA & OSHIRO (2006), efetuando um estudo de crescimento somático em cativeiro em 

Itacuruçá - RJ observaram que o crescimento do caranguejo-uçá é sazonal, com preferência por meses 

mais quentes, abrangendo os períodos de primavera e verão, com pico no mês de novembro. 
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5.4. BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 Existem dois tipos de reprodução nos crustáceos, o período reprodutivo contínuo (quando apto a 

reproduzir em todos os meses do ano) e o período reprodutivo sazonal (quando a ocorrência de fêmeas em 

maturação se restringe a alguns meses do ano) (SASTRY, 1983). A ocorrência de fêmeas com gônadas 

maduras, confrontando com a ocorrencia de fêmeas ovígeras, determinou o período reprodutivo da 

espécie como sazonal, ocorrendo durante o período de novembro de 2009 a abril de 2010. 

Espécies que apresentam uma larga distribuição geográfica, como o caranguejo-uçá, podem estar 

sujeitos as variações de latitude e suas conseqüentes ocorrências, como variações de temperatura, 

pluviosidade e outros fatores ambientais (SASTRY, 1983; DALABONA & SILVA, 2005). CASTILHO 

(2006) observou que à medida que a latitude aumenta há uma antecipação no período reprodutivo. Em 

estudo realizado no Paraná, o referido autor observou que os registros de fêmeas maduras se iniciaram em 

outubro se estendendo até janeiro a abril (Tabela 23). Já para as latitudes maiores, o primeiro registro de 

fêmeas maduras ocorre de outubro a dezembro e se estende até maio (Tabela 23). O mesmo padrão pôde 

ser observado para os trabalhos realizados no Piauí (IVO et al., 1999; LINHARES, 2010), Rio Grande do 

Norte (VASCONCELOS et al., 1999; Presente estudo, 2011) e Pernambuco (BOTELHO et al., 1999). No 

entanto, há ocorrência trabalhos da região Sul e Sudeste que não seguem esta hipótese proposta por 

CASTILHO (2006) mostrando que é preciso a realização de mais estudos acerca desta hipótese (Tabela 

23). 

O registro de fêmeas com gônadas maduras ocorreu somente nos meses mais quentes, 

relacionando sua freqüência à elevação da temperatura e precipitação (DIELE, 2000; WUNDERLICH et 

al., 2008). DIELE (2000) observou que os meses do período reprodutivo da espécie estavam limitados 

pela estação chuvosa. Para o presente estudo o período reprodutivo marcou a transição do período seco 

para o período chuvoso (Verão e Outono). Resultado semelhante foi observado por VALE (2003) em 

estudo realizado em Bragança-PA. Por outro lado, o período de maturação dos machos ocorreu durante 

todos os meses do ano, confirmando a variação intraespecífica encontrada nos crustáceos decápodos 

(SASTRY, 1983). Esta variação deve-se ao fato de que, o ciclo espermiogênico (machos) é mais 
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acelerado em relação ao ciclo oogênico (fêmeas), e, atualmente, os estudos não revelaram nenhum padrão 

sazonal aparente (MOTA-ALVES, 1975; CASTILHO et al., 2008). 

Nesta espécie ocorre um comportamento peculiar, chamado de “andada” ou “carnaval do 

caranguejo”. Este comportamento possui finalidade de acasalamento e é influenciado pelo aumento da 

precipitação que reduz a salinidade da água no interior de suas tocas (IVO et al. 1999). 

 

Tabela 23 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Lista de trabalhos recentes à acerca 
da espécie por local de estudo mostrando o período reprodutivo da espécie. Local – 
Acrônimos dos estados brasileiros (em negrito os estados da região Nordeste); ND – 
Dados não disponíveis. 

 
Autor (ano) Local Período reprodutivo 

Ivo et al. (1999) PI Dez-Mai 

Linhares (2010) PI Dez-Mai 

Presente estudo (2011) RN litoral norte Nov-Abr 

Vasconcelos et al. (1999) RN litoral sul Out-Mar 

Botelho et al. (1999) 
PE - Rio Formoso Dez-Mai 

PE - Rio Ilhetas Dez-Mai 

Santanna (2006) SP Out-Fev 

Dalabona e Silva (2005) SC Dez-Abr 

Wunderlich et al. (2008) SC Nov-Mar 

Castilho (2006) PR Out-Mar 

 

 

O fenômeno da “andada” não foi observado durante as coletas, assim como os eventos anteriores 

de corte e acasalamento. Porém, através de relatos locais a época do fenômeno ocorreu em janeiro e 

fevereiro durante a lua nova e, observações de acasalamento, ocorreram durante o mês de janeiro e desova 

foi observada em março. O mesmo período de “andada” e desova foi observado por VASCONCELOS et 
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al. (1999). A “andada” é relatada nos estuários do Nordeste ocorrendo entre dezembro e maio de cada ano 

(ALCANTARA-FILHO, 1978; BOTELHO et al., 1999; VASCONCELOS et al., 1999). 

Durante o Outono observou-se que houve uma grande freqüência de indivíduos com gônadas em 

estágio inicial de desenvolvimento, tanto machos como fêmeas, dando mais força aos dados relacionados 

à estrutura populacional da espécie que relata nessa estação um possível pulso de recrutamento. 

Resultados semelhantes, para as fêmeas, foram obtidos por BOTELHO et al. (1999), IVO et al. (1999) e 

VASCONCELOS et al. (1999). 

Os picos de máxima ocorrência dos estágios I, II e III para os machos, sugerem que o tempo 

máximo de passagem do estágio I (Imaturo) para o estágio seguinte (II) ocorra dentro de um período de 5 

meses e do estágio II para o estágio seguinte, o mesmo período de 5 meses. A diferença significativa 

obtida nas análises de variância para os machos sugere que uma mudança morfológica marcante ocorre na 

transição do estágio I (LC=57.9mm) para o estágio II (LC=62.1cm). Para as fêmeas, segundo BOTELHO 

et al. (1999), a transição do estágio I (imaturo) para o estágio II (maduros) compreendeu um período de 3 

meses, e entre os estágios II+III para o estágio IV compreendeu um período de 4 meses, confirmando o 

observado para o presente estudo. 

Os dois picos de freqüência do estágio V observados ocorreram no período de março a maio de 

2010 e, pontualmente no mês de novembro de 2009. O primeiro pico de freqüência pode ser explicado 

pela transição dos indivíduos de estágio IV após a desova, sugerindo que esta transição ocorra em um 

período de 3 meses. Resultado semelhante foi observado por BOTELHO et al. (1999) e 

VASCONCELOS et al. (1999). 

Para a região Nordeste e Norte, o IBAMA decretou uma Portaria (n°34/2003) onde resolve que 

durante o período de 1 de dezembro a 31 de maio fica proibida a captura, manutenção em cativeiro, 

transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização de fêmeas de U. cordatus, sobretudo no 

período da “andada”. Comparando os períodos de defeso da legislação vigente e o observado neste 

estudo, conclui-se que para a população de U. cordatus de Porto do Mangue-RN, a legislação não 

contempla todo o seu período reprodutivo. As capturas de fêmeas fora do período de legislação 
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(novembro) podem ser decisivas para a conservação da espécie, e evitar o colapso pesqueiro como 

observado em outras regiões do Brasil. 

Atualmente, observa-se que o colapso pesqueiro do U. cordatus,  no Nordeste, ocorre na faixa 

costeira que compreende os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

norte da Bahia. Geralmente, este colapso é resultado de um planejamento e gerenciamento errôneo, seja 

por falta de informação biológica, ecológica e abiótica, ou, seja por falta de conhecimento das ações 

antrópicas que atuam sobre a espécie e o meio em que habitam. Uma forma de evitar que isto ocorra é 

empregando um período de defeso que seja compatível com o período reprodutivo (LEGAT & 

PUCHNICK, 2003).  Porém, sabe-se que a implantação do período de defeso inclui outros aspectos que 

não somente o bio-ecológico. Por ser uma espécie sócio-economica importante, é necessária a 

implantação de um conjunto de medidas, como exemplo, a educação ambiental perante a população e a 

viabilização de atividades produtivas alternativas para a população que vive do sustento da pesca dos 

caranguejos. 

Este estudo mostra o primeiro esforço para o conhecimento do ciclo de vida do caranguejo-uçá 

para o litoral norte do Rio Grande do Norte. Uma vantagem na realização destes estudos é levantar os 

subsídios necessários aos órgãos ambientais competentes, para a implementação e/ou atualização de leis 

acerca da sustentabilidade e proteção dos recursos pesqueiros (DALABONA & SILVA, 2005). Os dados 

obtidos neste estudo sugerem uma modificação no artigo n°1 da Portaria n°54/2003 alterando-se o início 

do período de defeso da espécie para novembro. 

Entretanto, novos estudos são indispensáveis para um maior conhecimento da dinâmica 

reprodutiva da espécie, como trabalhos de dispersão larval, assentamento de juvenis, migrações 

reprodutivas e cultivo (BEZERRA & MATHEWS-CASCON, 2007; MENDES, 2008). 
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5.5 CRESCIMENTO RELATIVO 

Durante o desenvolvimento e crescimento dos crustáceos, geralmente algumas dimensões 

aumentam em taxas de crescimento diferente de outras, resultando em uma mudança nas proporções de 

tamanho (HARTNOLL, 1978).  

PINHEIRO & HATTORI (2006) destacaram que muitos estudos dessa relação, denominada 

crescimento relativo, têm sido feitas com animais da Infra-ordem Brachyura. Eles acrescentaram que, em 

muitos dos braquiúros que já foram estudados, as relações biométricas utilizando LC, como variável 

independente e CC e HC como variável dependente, apresentaram um crescimento isométrico. Fato 

observado também no presente estudo.  Para a relação LCxCC, DALABONA et al. (2005), LEITE et al. 

(2006a), ARAUJO & CALADO (2008) e SILVA (2008) encontraram valores semelhantes ao do presente 

estudo, ambos levando a uma forte tendência a isometria. 

Os resultados indicaram ainda que o padrão de crescimento diferiu entre sexos e entre estágios de 

vida analisados (jovens e adultos), corroborando o observado por PINHEIRO & HATTORI (2006) e 

DALABONA et al. (2005). De todas as relações estudadas, somente para as fêmeas utilizando-se a 

relação LCxCC, os testes não mostraram diferenças significativas durante sua ontogenia. De acordo com 

HARTNOLL (1974), a variação encontrada nos padrões de crescimento parece ser adaptativa, resultando 

em mudanças benéficas para o desenvolvimento do organismo. 

Uma explicação para o fato dos machos serem maiores e mais pesados do que as fêmeas seria a 

de que existe um maior gasto energético pelas fêmeas durante o período reprodutivo, resultando em um 

crescimento mais lento em relação aos machos (HARTNOLL, 1982; WARNER, 1967). Nos machos 

destaca-se um maior tamanho e peso das quelas, devido a sua função durante o processo de acasalamento, 

resultando em aumento do peso individual total (BOTELHO et al. 1999). Além disso, sabe-se que outros 

fatores, como disponibilidade, qualidade de alimento e substrato adequado, são fatores cruciais no 

desenvolvimento e crescimento dos caranguejos (COLPO & NEGREIROS-FRANSOZO, 2002). Outros 

fatores como, temperatura e pluviosidade, também foram itens de análise de crescimento e reprodução da 

espécie, apresentando resultados significantes (WUNDERLICH et al., 2008). 
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Resultados semelhantes foram obtidos por BRANCO (1993); WUNDERLICH et al. (2008) em 

Santa Catarina, BOTELHO et al. (1999), MONTEIRO & COELHO-FILHO (2004) em Pernambuco, 

VASCONCELOS et al. (1999) no Rio Grande do Norte (estuário do rio Curimataú, litoral sul do Estado), 

ARAUJO & CALADO (2008) em Alagoas e PINHEIRO & FISCARELLI (2009) em São Paulo. Os 

machos apresentam um crescimento maior em relação às fêmeas e muitos estudos têm corroborado esta 

hipótese (HARTNOLL, 1982; GREGATI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2007; PINHEIRO & 

FISCARELLI, 2009). 

Segundo SOMERTON (1980), as diferenças nas retas de jovens e adultos, podem ser resumidas 

em quatro tipos de gráficos: o primeiro deles, tipo “A”, sugere que todos os indivíduos amadurecem em 

um valor específico de LC, exatamente no local onde as retas de jovens e adultos se encontram. O 

segundo gráfico, tipo “B”, demonstra que há um crescimento abrupto entre a fase juvenil e adulta, porém, 

conservando uma mesma taxa de crescimento relativo, de uma fase para a outra. No terceiro e quarto tipo 

de gráficos (gráficos “C” e “D”, respectivamente) ocorrem situações intermediárias de “A” e “B”. No 

presente estudo, às medidas de carapaça analisadas (CC, HC), para os machos, apresentaram um 

crescimento do tipo “B”. Este tipo de crescimento também foi observado para as medidas de quela (CPQ, 

HPQ, LPQ) tanto para machos quanto para fêmeas e para a relação LCxCG1. Para as medidas de 

carapaça (CC, HC) e medida de abdômen (LA) de fêmeas, foi observado um crescimento do tipo “A”. 

Não foram observados os tipos de crescimento intermediário (gráficos C e D). 

Para a relação LCxHC os resultados indicaram que, para os machos, houve um crescimento 

alométrico negativo tanto na fase jovem quanto na fase adulta. Ou seja, para o aumento da altura da 

carapaça, há uma maior expansão lateral. Para as fêmeas na fase jovem, o crescimento alométrico positivo 

indica um crescimento maior da altura, provavelmente relacionado à reprodução desses animais. As 

fêmeas apresentariam tais medidas maiores que as do macho, devido a um maior espaço na carapaça para 

o processo de maturação das gônadas. Na fase adulta, a alometria acompanhou o observado para os 

machos. Resultados semelhantes foram obtidos por VASCONCELOS et al. (1999) em estudo no Rio 

Grande do Norte. 
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Com relação às medidas de quela de fêmeas, na fase jovem, foi observado alometria negativa 

(LCxCPQ e LCxLPQ) e isometria (LCxHPQ) seguindo o observado para a maioria das espécies de 

braquiúros. Os dados de coeficiente de determinação (r2) obtidos, para as relações mencionadas 

anteriormente, apresentaram os menores valores entre as análises biométricas realizadas. Isto pode indicar 

que a largura da carapaça apresentou pouca relação com as medidas de quela (CPQ, HPQ, LPQ), 

sugerindo que outros fatores ambientais podem estar influenciando o crescimento nessa fase. Outra 

hipótese levantada é de que há uma menor influencia de LC, somente na fase jovem, pois na fase adulta 

verificou-se sempre que os valores de r2 aumentaram. Para os machos, foi observado um crescimento 

positivo tanto nas fases jovem e adulto mostrando um aumento diferencial na espessura e no comprimento 

das quelas. O caranguejo-uçá é um animal territorialista (BRANCO, 1993) e, portanto, uma quela maior 

serviria para a defesa de sua toca, disputas com outros machos, ritual de corte e cópula, além de 

configurar vantagem no forrageamento (LEE, 1995 e LEITE et al., 2006a). A utilização das quelas dos 

adultos também pode determinar uma dominância hierárquica na população (MANTELATTO & 

FRANSOZO, 1994) embora, para os jovens machos, não tenha sido registrado alometrias negativas. 

Para a espécie U. cordatus somente dois trabalhos analisaram a relação da largura da carapaça 

(LC) pelo comprimento do gonopódio (CG1). PINHEIRO & HATTORI (2006) e LEITE et al. (2006a), 

encontraram valores alométricos semelhantes ao presente estudo, todos indicando alometria negativa. Na 

fase adulta foi observada uma alometria isométrica. Este crescimento lento pode ser interpretado como 

uma vantagem reprodutiva para os machos, já que ele poderia copular com fêmeas de diversos tamanhos 

(maior largura de abdômen), aumentando seu sucesso reprodutivo (HARTNOLL, 1974). Estudos 

realizados com espécies do gênero Uca (Leach, 1814) encontraram valores de crescimento alométrico 

positivo durante o período juvenil (provavelmente pelo fato de nos jovens ocorrerem um maior número de 

mudas em relação aos adultos) e alometria positiva com forte tendência a Isometria em alguns casos para 

fase adulta (CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2004; BENETI & NEGREIROS-

FRANSOZO, 2004), e em outro caso crescimento isométrico para fase adulta (NEGREIROS-



99 
 

FRANSOZO et al., 2003). Este padrão de crescimento do gonópodio para jovens e adultos parecem 

configurar uma tendência geral nos braquiúros. 

Nos machos, o abdômen é somente utilizado como órgão copulatório (PINHEIRO & 

FRANSOZO, 1993a), descartando-se os dados para uma análise posterior, mas para as fêmeas além da 

função copulatória, ela utiliza-o para proteger e incubar seus ovos. Para os jovens foi observada uma 

alometria positiva, com aumento da largura do abdômen garantindo maior segurança para os futuros ovos, 

enfatizando a importante função deste órgão. Este padrão de crescimento seguiu o mesmo observado para 

a relação LCxHC das fêmeas jovens, indicando que possivelmente estas duas variáveis estejam bem 

correlacionadas. A maior representatividade de uma variável em função de outra ficou a cargo da relação 

HC/LA, que ultrapassou os 85%, embora análises posteriores não tenham sido realizadas utilizando HC 

como variável independente. Leite et al. (2006a) concluiu que, na fase adulta, o crescimento do abdômen 

das fêmeas chegaria a um ponto máximo limitado pelos pleópodos, alcançando a isometria, como também 

observado no presente estudo. Este padrão de crescimento isométrico na fase adulta, também observado 

por DALABONA et al. (2005), permite uma adequação das proporções abdominais para melhor proteção 

dos ovos, aumentando a eficiência reprodutiva sem prejudicar a locomoção do animal (HARTNOLL, 

1982; RASHEED & MUSTAQUIM, 2010). Para espécies do gênero Uca (BENETI & NEGREIROS-

FRANSOZO, 2004; MASUNARI & DISSENHA, 2005) e da espécie Portunus sanguinolentus (Herbst, 

1783) (RASHEED & MUSTAQUIM, 2010) verificou-se alometria positiva tanto na fase jovem quanto 

adulta. 

Para a relação LCxPT, a alometria negativa, dominou todas as fases de ambos os sexos, indicando 

que com o aumento de peso, maior o crescimento lateral. Os altos valores obtidos do coeficiente de 

determinação (r2), indicaram que a largura da carapaça possui uma influência no aumento de peso, embora 

não seja totalmente descartada, a dependência de outros fatores, como a disponibilidade de alimento e 

período reprodutivo.  Resultados semelhantes de alometria negativa foram observados por CASTRO et al. 

(2008), no Maranhão, IVO et al. (1999), no Piauí, ARAÚJO & CALADO (2008), em Alagoas. 

VASCONCELOS et al. (1999), no Rio Grande do Norte, encontraram um crescimento alométrico 
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positivo, destacando-se entre os trabalhos consultados para o U. cordatus. A diferença significativa, entre 

machos e fêmeas, observada no presente estudo, mostra que existe um dimorfismo sexual para esta 

relação. PINHEIRO & FISCARELLI (2009) e PEREIRA (2010) não encontraram diferenças entre a 

relação LCxPT de machos e fêmeas. As mudanças ambientais e a área geográfica de ocorrência da 

espécie parecem influenciar no tipo de crescimento entre cada sexo (BATISTA-METRI et al., 2005). Para 

a constante de crescimento (b), observou-se no presente estudo, que os machos apresentaram um valor 

maior do que as fêmeas. Esta parece ser uma tendência para a espécie, já que todos os trabalhos citados 

anteriormente apresentavam esta condição. De acordo com PINHEIRO & TADDEI (2005), nos 

Portunidae (Rafinesque, 1815), este fato pode ser explicado, pelo maior tamanho assintótico atingido 

pelos machos, o que foi confirmado no presente estudo, com os dados obtidos da curva de crescimento de 

VON BERTALANFFY (1938). 

5.6. MATURIDADE SEXUAL 

O tamanho de primeira maturação de uma espécie é uma importante informação para entender o 

seu ciclo de vida (HARTNOLL, 1988). A partir deste momento, o indivíduo apresenta a capacidade de 

reproduzir, dividindo seu recurso energético com o crescimento. Nos crustáceos, essas duas etapas 

(crescimento e reprodução) são antagônicas. De forma geral, quando o indivíduo aloca energia para o 

crescimento, seu desenvolvimento gonadal cessa e, quando o indivíduo aloca energia para o seu 

desenvolvimento gonadal, o seu crescimento é interrompido (HARTNOL, 1985; PINHEIRO et al., 2005). 

Esta transferência de energia também irá determinar a estratégia reprodutiva que a espécie 

assumirá. Ela pode apresentar um desenvolvimento morfológico curto e então alocar o recurso energético 

para a reprodução ou a espécie pode primeiro se desenvolver morfologicamente para, a partir de então, 

iniciar o seu desenvolvimento gonadal (LINHARES, 2010). 

Segundo CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO (2006), existem dois modos de calcular a 

maturação de caranguejos: o primeiro é relacionado à reprodução e é baseado na classificação das 

gônadas (maturidade sexual gonadal), já o segundo é utilizando as relações morfométricas (maturidade 
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sexual morfológica). Ainda de acordo com CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO (op. cit) é 

preciso que se analisem tanto os aspectos fisiológicos como os morfológicos, pois, apesar de 

apresentarem as medidas corporais aptas a reproduzir, não implica que os caranguejos estejam 

completamente maduros. 

O tamanho de maturidade gonadal para os machos foi de 57.3mm e para as fêmeas foi de 

50.2mm, antecedendo os valores obtidos para a maturidade morfológica do presente estudo. Segundo 

HARTNOLL (1974), algumas espécies antecedem a produção de seus gametas se tornando primeiro 

maduros fisiologicamente, para então continuarem seu desenvolvimento morfológico. Esta parece ser 

uma tendência de estratégia reprodutiva para a espécie (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Lista de trabalhos à acerca da espécie por local de estudo mostrando 
os valores maturidade morfológica e fisiológica (mm). Local – Acrônimos dos estados brasileiros (Em negrito os 
trabalhos referente à região Nordeste) * - Listados apenas os valores de maturidade morfológica referente às 
relações LCxCPQ, LCxLA e LCxCG1, para consultar os valores de maturidade das demais relações consultar tabela 
Z3; ** C2P – comprimento do segundo pereiópodo. 
 

Autor (ano) Local Machos Tipo de Análise Fêmeas Tipo de Análise 

Linhares (2010) PI 

39.9 Morfológica LCxCPQ 46 Morfológica LCxLA 

36.4 Morfológica LCxCG1  

29.7 Fisiológica 32.7 Fisiológica 

Ivo et al. (1999) PI 61.2 Fisiológica 58 Fisiológica 

Leite et al. (2006a) CE 56 
Morfológica LCxCPQ 

LCxC2P** 
  

Presente estudo (2011)* 
RN litoral 

norte 

59.4 Morfológica LCxCPQ 51.6 Morfológica LCxCPQ 

58.1 Morfológica LCxCG1 50.5 Morfológica LCxLA 

57.3 Fisiológica 50.2 Fisiológica 

Vasconcelos et al. 
(1999) RN litoral sul 58.2 Fisiológica 54.3 Fisiológica 

Botelho et al. (1999) 

PE - Rio 
Formoso 

52.8 Fisiológica 52.2 Fisiológica 

PE - Rio 
Ilhetas 

45.7 Fisiológica 49 Fisiológica 

Dalabona et al. (2005) PR 44 Morfológica LCxCPQ 43 Morfológica LCxLA 

Pinheiro & Hattori 
(2006)* 

SP 
51.3 Morfológica LCxCPQ 52.6 Morfológica LCxCPQ 

31.9 Morfológica LCxCG1 39.1 Morfológica LCxLA 
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Dos trabalhos consultados, somente o de LINHARES (2010) e PINHEIRO & HATTORI (2006) 

apresentaram tamanho de maturidade gonadal e morfológica maior para as fêmeas. Os autores também 

observaram que o tamanho médio das fêmeas foi maior que o dos machos. O caso observado configura 

uma característica diferente do padrão, já que um tamanho maior dos machos é imprescindível para o 

sucesso reprodutivo. No presente estudo, os machos apresentaram tamanhos de maturidade maior em 

relação às fêmeas. Segundo IVO & GESTEIRA (1999) um macho de tamanho maior é capaz de 

manipular a fêmea na hora do acasalamento tornando a cópula bem sucedida. 

Os valores para maturidade gonadal foram próximos aos obtidos de maturidade morfológica 

(Machos – 58.1mm a 59.4mm; Fêmeas – 47.5mm a 51.6mm). Houve uma sincronia entre os valores 

encontrados para a maturidade morfológica e para a maturidade gonadal, indicando que os animais 

alcançam à fase adulta, amadurecendo primeiramente as gônadas e, posteriormente, sua estrutura 

corpórea. Os valores de maturidade morfológica e gonadal, obtidos para machos e fêmeas, apresentaram 

uma diferença considerável, indicando que as fêmeas se desenvolveram sexualmente antes, em relação 

aos machos. 

Os valores de maturidade morfológica foram próximos aos encontrados por LEITE et al. (2006a) 

estimando-as através das relações LCxCPQ e LCxC2P em estudo no Rio Coreaú no Ceará. Os valores 

obtidos no presente estudo foram os maiores, dentre os de maturidade morfológica consultados. Segundo 

PINHEIRO & FRANSOZO (1993b) e MANTELATTO & FRANSOZO (1994) as variações de medidas, 

de maturidade morfológica, de um local para o outro, podem sofrer diversas alterações de fatores como, a 

latitude, temperatura, pluviosidade e até mesmo eficiência de amostragem e mensurações, levando a 

modificações no nível de alometria, induzindo conclusões diversas. Quanto a maturidade gonadal, dos 

machos, foram obtidos valores próximos por VASCONCELOS et al. (1999), no Rio Grande do Norte. 

Para as fêmeas, os valores mais próximos, foram observados por BOTELHO et al. (1999) em 

Pernambuco (Tabela 24). 

De acordo com os valores obtidos, podemos inferir que, a espécie em estudo, apresentou um 

tamanho mínimo de maturação (LC50%) maior, em relação aos trabalhos analisados, com execeção do 
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observado por IVO et al. (1999). Uma espécie que sofre pressão de pesca pode adotar como adaptação 

reprodutiva uma maturação precoce antecipando a sua capacidade de reprodução e garantindo a geração 

de novos indivíduos. No manguezal de Porto do Mangue-RN, o número de catadores de caranguejo na 

região é muito baixo. Segundo relatos locais, o número de pessoas que pescam a espécie, só aumenta nos 

meses antecedentes ao período de férias, quando catadores de outros Estados migram para a área. 

Geralmente, somente os maiores caranguejos são pescados, visando um melhor retorno financeiro. A 

presença de caranguejos, com tamanho mínimo de maturidade maior, em Porto do Mangue, pode refletir a 

atual situação de pesca da espécie, em nível de exploração baixo. 

A Portaria n°34/2003 do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) proíbe a captura, coleta, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização de 

animais da espécie U. cordatus, no Nordeste mais o Estado do Pará, com largura de carapaça inferior a 

60,0mm. Os valores obtidos de maturidade, no presente estudo, encontram-se em conformidade com o 

estabelecido pela legislação. 

 

5.7. ANÁLISE DE CRESCIMENTO DOS INDIVÍDUOS DA POPULAÇÃO 

 A determinação do crescimento, e idade em crustáceos de populações selvagens, tem constituído 

um grande problema para a comunidade acadêmica e para os cientistas de biologia pesqueira 

(HARTNOLL, 2001). Segundo FONTELES-FILHO (1989), o crescimento é o aspecto quantitativo de um 

processo de desenvolvimento, que se inicia na fase larval, e persiste até a fase adulta dos Crustáceos. 

 Neste táxon, um dos métodos mais utilizados na determinação do crescimento, e idade, se dá pelo 

estudo da distribuição de freqüência. A análise da distribuição de freqüência é observada pelo 

comportamento das modas, ao longo de um período de coleta de dados, os quais podem ser subdividos em 

classes anuais ou coortes de recrutamento (HARTNOLL, 2001). 

Os métodos utilizando a largura da carapaça (LC) em distribuição de freqüência provaram ser 

efetivos na determinação das coortes, e nas estimativas dos parâmetros de crescimento (PINHEIRO et al., 
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2005; ARAÚJO, 2006). As capturas de indivíduos em diversas classes de tamanho ao longo do período 

de estudo, podem indicar, que tanto jovens como adultos de U. cordatus, habitam o mesmo habitat em 

diversas fases da vida. 

O modelo de VON BERTALANFFY (1938) foi aplicado de forma adequada aos dados 

amostrados (PINHEIRO et al., 2005). Foi possível a estimação de uma curva de crescimento, tanto para 

machos como para fêmeas. Embora o teste F, proposto por CERRATO (1990), não tenha apontado 

diferença entre a curva de crescimento de cada sexo. A utilização do L∞ fixo foi usada, pelo fato de não 

haver dados provenientes para a espécie nesta localidade, considerando como o maior macho aquele 

coletado durante o período de estudo. Segundo RODRIGUES (2006), mesmo utilizando o valor de L∞ 

fixo, o valor de k pôde ainda, fornecer informações importantes acerca do crescimento do animal, e 

puderam ser comparados com outros trabalhos. 

Os machos apresentaram um crescimento assintótico maior (L∞=74.5mm) do que as fêmeas 

(L∞=65.0mm), porém com uma taxa de crescimento menor (k=0,95) do que as fêmeas (k=1,2). 

Resultados semelhantes foram obtidos por FARIAS (2009), no estuário do Rio Maracaípe-PE, e DIELE 

& KOCH (2010) em Bragança-PA, corroborando o observado por BRANCO et al. (1994), indicando que 

os menores valores de k, revelam um maior crescimento, e conseqüentemente um L∞ maior. 

PINHEIRO & TADDEI (2005), em estudo do caranguejo de água doce Dilocarcinus pagei 

(Stimpson, 1861), também obtiveram um valor k maior para as fêmeas, relacionando este fato a uma 

compensação ao seu menor tamanho assintótico, e a uma estratégia reprodutiva.  Segundo DIELE & 

KOCH (2010), um macho com comprimento assintótico maior é resultado de menor investimento 

reprodutivo, permitindo uma maior transferência de energia para o crescimento. IVO et al. (1999), 

VASCONCELOS et al. (1999) e PINHEIRO et al. (2005) obtiveram valores de crescimento assintótico, e 

constante de crescimento, diretamente proporcionais, tanto para machos como para fêmeas (Tabela 25). 

A maioria dos estudos de crescimento para a espécie utiliza os métodos de ELEFAN I, do 

software FISAT, ou o método de ajuste através das médias, como o BATTACHARYA (1967) (Tabela 

25). Segundo D’INCAO & FONSECA (1999), o método de identificação das coortes, para os métodos 
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utilizando o ajuste de médias, como o BATTACHARYA (1967) e a rotina ELEFAN I, são subjetivos, 

levando a inconclusões na determinação das análises de crescimento, subestimando o valor de k, e 

elevando o valor de largura assintótica. 

 

Tabela 25 – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Lista de trabalhos à acerca da espécie por local de estudo mostrando 
as equações de crescimento, métodos utilizados e longevidade. Local – Acrônimos dos estados brasileiros (Em 
negrito os Estados da região Nordeste). 1 – RN litoral norte; 2 – RN litoral sul; 3 – Generalized reduced gradient 
(FYLSTRA, 1998 – ver DIELE & KOCH, (2010)) para mais detalhes; *Dados de experimento fechado ** Dados de 
desembarque, somente para machos; *** Longevidade calculada pela equação de TAYLOR (1958). 
  

Autor (ano) Local Método (Programa) Sexo Equação de crescimento Longevidade 

Diele & Koch (2010)* PA GRG23 
M Lt = 92.0 (1 – exp (- 0,17 t)) 17,64*** 

F Lt = 71.0 (1 – exp (- 0,25 t)) 11,90*** 

Araújo (2006)** PA 

ELEFAN I (FISAT II) M Lt = 85.8 (1 – exp (- 0,20 t)) 

ND Shepperd M Lt = 86.6 (1 – exp (- 0,20 t)) 

Battacharya M Lt = 72.0 (1 – exp (- 0,20 t)) 

Ivo et al. (1999) PI ELEFAN I (FISAT) 
M Lt = 73.0 (1 – exp (- 1,22 t)) 

ND 
F Lt = 68.0 (1 – exp (- 1,20 t)) 

Presente estudo (2011) RN1 AJMOD (Peak Fit 4.0) 
M Lt = 74.5 (1 – exp (- 0,95 t)) 4,81 

F Lt = 65.0 (1 – exp (- 1,20 t)) 3,28 

Vasconcelos et al. (1999) RN2 ELEFAN I (FISAT) 
M Lt = 69.5 ( 1 – exp ( - 1,12 t) 

ND 
F Lt = 68.0 ( 1 – exp (- 0,90 t) 

Farias (2009) PE ELEFAN I (FISAT) 
M Lt = 76.1 (1 – exp (- 1,60 t)) 

ND 
F Lt = 65.6 (1 – exp (- 2,20 t)) 

Pinheiro et al. (2005) SP Battacharya 
M Lt = 90.3 ( 1 – exp ( - 0,28 t) 11,8*** 

F Lt = 88.6 ( 1 – exp ( - 0,26 t) 8,7*** 

 

 

FREIRE (2005) em estudo com a espécie Xiphopenaeus kroyeri (Heller,1852) comparou para o 

mesmo conjunto de dados, os métodos de ajuste de médias (Battacharya – FISAT), e ajuste de modas 

(AJMOD – Peak Fit), chegando a conclusão de que a utilização do método de ajuste não linear usando-se 

modas (AJMOD), fornece ao pesquisador uma maior quantidade de grupos etários, gerando um maior 

acesso as determinações da coorte, enquanto o método de ajuste através de média, como o 

BATTACHARYA (1967) e a rotina do ELEFAN I, fornece tais dados de forma limitada. Esta parece ser 

uma explicação para a grande variação no valor de k e L∞ encontrado nos trabalhos de ARAUJO (2006), 
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em Bragança-PA, e PINHEIRO et al. (2005), em Iguape-SP, em relação ao observado no presente estudo, 

onde foi utilizado o método AJMOD. Resultados semelhantes, para os parâmetros de crescimento obtidos 

neste estudo, foram corroborados por IVO et al. (1999), no Delta do Parnaíba-PI, VASCONCELOS et al. 

(1999), no estuário do Rio Curimataú-RN, e FARIAS (2009), no estuário do Rio Maracaípe-PE, porém 

estes autores utilizaram outra metodologia que não o AJMOD. 

Relacionando os valores referentes à largura assintótica (L∞), do presente estudo, foi observado 

que os machos foram 12,75% maiores do que as fêmeas. DIELE & KOCH (2010) obtiveram diferença de 

cerca de 20%, dos machos em relação às fêmeas. Os autores realizaram um estudo controlado, fechado, 

onde não havia interferência de atividade pesqueira, e os animais eram monitorados freqüentemente. Os 

autores consideraram que este incremento de tamanho é referente ao dimorfismo sexual da espécie, e o 

incremento é maior em regiões onde o animal se encontra menos sobreexplorado. Ou seja, quanto mais 

próximo são os maiores valores encontrados, para macho e fêmea, maior é o nível de exploração do 

recurso pesqueiro na área. Diante disso, acredita-se, que a população do U. cordatus para a região de 

Porto do Mangue-RN apresenta uma baixa pressão de pesca, em relação ao observado em outras áreas do 

Nordeste, onde o tamanho máximo encontrado, para machos, é muito próximo ao encontrado para as 

fêmeas, conforme observado nos trabalhos de IVO et al. (1999), no Piauí, e VASCONCELOS et al. 

(1999) no Rio Grande do Norte. 

Quanto à longevidade (tmáx), para o estuário do Rio das Conchas em Porto do Mangue-RN, foram 

calculadas as idades de 4,81 anos e 3,28 anos para machos e fêmeas, respectivamente. Estes valores estão 

dentro do observado para a maioria dos Braquiúros, cerca de 2 a 4 anos (PINHEIRO & TADDEI, 2005; 

PINHEIRO & HATTORI, 2006). Comparando-se com os trabalhos publicados da espécie U. cordatus, 

observou-se uma grande variação, nos valores obtidos por PINHEIRO et al. (2005), e DIELE & KOCH 

(2010) (Tabela 25). Os autores citados utilizaram a equação de TAYLOR (1958), para estimar a 

longevidade, e ao que parecem estes valores encontrados estão superestimados (PINHEIRO et al., 2005). 

Sabe-se que a equação de TAYLOR (1958) foi desenvolvida para análise dos peixes teleósteos com 

comprimento máximo de 95%. 
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O tamanho máximo representado por 95% do crescimento assintótico para os machos de U. 

cordatus, correspondeu ao tamanho de 70.7mm (3,03 anos), e para as fêmeas, correspondeu ao tamanho 

de 61.7mm (2,13 anos), próximos aos valores máximos de largura da carapaça obtidos durante ao período 

de estudo. Dessa forma, foi possível afirmar que o valor de k, para o presente estudo, não está 

superestimado. 

Foi possível estimar ainda, as idades dos menores indivíduos machos (0,4 anos), e fêmeas (0,43 

anos), bem como as idades no momento de tamanho de maturidade fisiológica para machos (1,4 anos), e 

fêmeas (1,05 anos). Com relação ao tamanho mínimo de captura exigido pela legislação vigente, as 

fêmeas atingiram com 1,82 anos, enquanto os machos atingiram com 1,63 anos. Em ocasião da utilização 

da equação de TAYLOR (1958), DIELE & KOCH (2010), e PINHEIRO et al. (2005) obtiveram valores 

maiores para as referidas medições de idade comentadas anteriormente. 

A estimativa de idade observada, neste estudo, apresentou valores que estão na média do 

observado para outras localidades na costa brasileira, com idades máximas menores do que o observado 

em latitudes maiores (PINHEIRO et al., 2005; DIELE & KOCH, 2010), e relativamente maiores, quando 

comparadas com estudos realizados em mesma faixa de latitude (IVO et al., 1999; VASCONCELOS et 

al., 1999). Segundo HARTNOLL (2001), esta é uma tendência que pode ser observada analisando-se uma 

mesma espécie que apresenta uma larga distribuição geográfica, e está sujeita as modificações de um 

gradiente de temperatura, resultando em maiores animais, nas regiões de maior latitude, e menores 

animais nas regiões próximas aos trópicos. E mais, baseado no tipo de alimentação, e pelos maiores 

indivíduos coletados durante o período de estudo, esta espécie não aparenta ter um crescimento rápido, 

como observado nos trabalhos citados anteriormente. O tipo de alimentação da espécie é composto em 

sua maioria, de material vegetal pobre em nitrogênio (NORDHAUS et al. 2006; NORDHAUS et al. 

2009), o que contribui para um crescimento lento do animal. Espécies que apresentam taxas de 

crescimento lento estão mais susceptíveis a sobrepesca, e necessitam de acompanhamento e avaliação de 

estoque, tanto em curto prazo, quanto em longo prazo. 
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5.8. RECRUTAMENTO 

O recrutamento é um importante evento da dinâmica populacional de uma espécie. Juntamente 

com o processo de assentamento larval, constituem complexos processos que interagem com os fatores 

abióticos (luz, temperatura, tipo de substrato), químicos (metabólitos secundários) e fatores biológicos 

(comportamento larval, predação e dispersão juvenil) (RODRIGUEZ et al., 1993). 

Existem poucos estudos sobre recrutamento para o U. cordatus, o que torna a discussão difícil. 

No entanto, um trabalho (FARIAS, 2009), realizado no estuário do Rio Maracaípe-PE, chegou a 

conclusão de que o recrutamento é do tipo sazonal. O autor observou dois picos, um na estação chuvosa 

(inverno) e outro na estação seca (verão). O mesmo foi observado para o presente estudo. Estes dados 

reforçam que o período reprodutivo da espécie ocorra de novembro a abril. 

O padrão de recrutamento observado para machos e fêmeas, analisados em conjunto, apresentou 

um resultado influenciado, pelo maior número de indivíduos jovens machos encontrados. Foi observada 

uma estratificação na área amostrada, onde as fêmeas construíam suas tocas, em regiões de substrato mais 

consolidado, enquanto machos, construíam suas tocas em substrato menos consolidado. A área de estudo 

amostrada, provavelmente, não foi contemplada com um local onde fosse encontradas maiores 

quantidades de jovens fêmeas. 
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6. CONCLUSÕES 

 
O caranguejo-uçá é uma espécie sócio-economica importante, sobretudo nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil (IVO & GESTEIRA, 1999). Para que este recurso pesqueiro seja protegido, o IBAMA 

decretou uma portaria sobre sua comercialização e proteção. No entanto, para o objeto de estudo de Porto 

do Mangue-RN, a portaria n° 34/2003 do IBAMA, apresentou-se insuficiente. Para que esta legislação 

contemple os aspectos biológicos e ecológicos apresentados, sugere-se uma alteração, modificando o 

período de defeso da espécie, para início em 1° de novembro, ao invés de 1° de dezembro. A inclusão 

desse mês, no período de defeso, pode ser decisiva para a conservação da espécie nesta localidade. 

A baixa captura de fêmeas, durante os meses de ocorrência da “andada”, janeiro e fevereiro, 

levantam questões sobre a preferência das fêmeas, por outras áreas do manguezal, para se proteger e 

incubar seus ovos. 

De acordo com os dados médios de largura de caparaça, e maturidade sexual, de machos e 

fêmeas, os indivíduos de Porto do Mangue apresentaram comprimento mínimo de maturação (LC50%) 

maior, em relação aos dados publicados por outros autores. Evidenciando uma baixa pressão de pesca. 

Em Porto do Mangue-RN, a pesca do caranguejo-uça é praticada por poucos pescadores, e segundo 

informações obitdas com os pescadores locais, somente nos meses antecedentes as férias, há aumento do 

número de catadores de caranguejo. Segundo relatos locais, este aumento, se deve, pela vinda de 

catadores de outros estados, principalmente do Ceará e da Paraíba, que buscam em Porto do Mangue-RN 

uma saída, para a diminuição das populações de U. cordatus em seus respectivos Estados. 

O tamanho médio dos animais coletados, neste estudo, está dentro do permitido pela legislação 

(60mm), e, a diferença entre o maior valor de largura de carapaça encontrado, para machos e fêmeas, 

reforça a hipótese proposta por DIELE & KOCH (2010), de que a espécie, está sob uma pressão de pesca 

baixa. 
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Este foi o primeiro trabalho acerca da biologia e ecologia da espécie, para o litoral Norte do Rio 

Grande do Norte, e seus resultados provém conhecimento, para subsidiar o manejo da espécie para o 

município de Porto do Mangue, e no Nordeste em geral. Os dados aqui apresentados preenchem uma 

lacuna, acerca da espécie neste estado, que já datavam de mais de 10 anos. O principal objetivo do 

trabalho de dinâmica de populações, de espécie com importância econômica, é sugerir recomendações 

para um manejo e exploração sustentável. Por isso, a continuação, e elaboração de novos estudos para o 

U. cordatus, nesta a região, são fortemente recomendadas, principalmente os relacionados ao 

levantamento, avaliação do estoque pesqueiro da área, e captura comercial da espécie. 
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