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“No mangue tudo é, foi ou será caranguejo, 
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RESUMO 

O caranguejo uçá (Ucides cordatus) é típico de manguezais, tendo importante papel 
na ciclagem de nutrientes. Apresenta desenvolvimento indireto e a fêmea transporta 
os ovos por cerca de um mês, havendo em seguida, fase larval planctônica. Poucos 
estudos tratam da transferência de elementos-traço das fêmeas para os embriões ou 
do meio para estes. Trabalhos sobre a contaminação das fêmeas são escassos e até 
o momento, nenhum abordou a contaminação em embriões e larvas de U. cordatus. 
O objetivo do presente estudo foi analisar a concentração de elementos-traço em 
fêmeas, ovos em diferentes estágios e larvas recém-eclodidas de duas populações 
do sudeste do Brasil (baía de Guanabara e Rio Paraíba do Sul). Também objetivou 
avaliar se o ciclo reprodutivo da espécie pode resultar em exportação de elementos-
traço dos manguezais para a costa adjacente. Por fim, foram analisados o δ13C, δ15N 
e a razão N/C nas fêmeas. Através de coleta manual, fêmeas ovígeras foram obtidas 
nos verões de 2012, 2013 e 2014. Parte delas foi levada para aquários de desova, 
onde foram obtidas as larvas recém-eclodidas. Em laboratório, tecidos, ovos e larvas 
foram congelados e depois liofilizados e digeridos em ácido nítrico suprapuro, com 
auxílio de micro-ondas. Concentrações de elementos traço foram obtidas em ICP-MS. 
Foram analisadas fêmeas com largura da carapaça entre 5,5 e 7,9 cm. A fecundidade 
foi semelhante nas duas áreas de estudo (média > 110.000 ovos.fêmea-1). A análise 
de δ13C demonstrou diferenças significativas entre as populações. Apesar disso, os 
dados apontaram folhas de mangue como principal item alimentar. Os valores de 
δ15N foram acima do esperado para o nível trófico da espécie. Nas fêmeas, as 
maiores concentrações de Cu, Cr, Cd e As foram observadas nas brânquias, 
principalmente anteriores. Níquel foi mais concentrado no hepatopâncreas, enquanto 
Zn foi mais concentrado em músculos e hepatopâncreas. Fêmeas do Rio Paraíba do 
Sul apresentaram maiores níveis de contaminação, em especial de Mn, Cr, Cu, Cd e 
Ba. Tal tendência foi coerente com os níveis observados em sedimentos superficiais 
e com dados de biodisponibilidade citados na literatura. Em comparação com estágios 
iniciais dos ovos e larvas recém-eclodidas, as concentrações de V, Cr, Ni e Pb foram 
maiores em ovos no estágio final de desenvolvimento, indicando que a casca do ovo 
previne o contato do embrião com certos elementos-traço. As concentrações de Cd e 
Ni foram maiores no hepatopâncreas das fêmeas do que em ovos e larvas. Por outro 
lado, os elementos V, Zn, As e Pb foram mais concentrados nas larvas. Os resultados 
do presente estudo corroboraram as vias de contaminação de embriões postuladas 
em trabalhos com outras espécies: 1. Transferência de elementos-traço das fêmeas 
para os ovos, durante sua formação; e 2. Absorção de elementos-traço do meio 
circundante durante o desenvolvimento embrionário. Considerando as concentrações 
em larvas e a quantidade de larvas liberadas nas desovas, pode-se afirmar que o ciclo 
reprodutivo da espécie resulta na transferência de elementos-traço do bentos para o 
ambiente pelágico. Durante as desovas (liberação larval) de U. cordatus na baía de 
Guanabara e no Rio Paraíba do Sul, os elementos Zn, Cu, Mn, As e Ba teriam a maior 
introdução na coluna d’água, sendo provavelmente transportados para a costa 
adjacente. Considerando as diversas espécies de caranguejos de manguezais que 
têm hábitos e ciclo de vida muito semelhantes aos do caranguejo uçá, o período 
reprodutivo destes animais pode resultar em relevante exportação de elementos-
traço.  

Palavras-chave: Ucides cordatus. Larvas. Ovos. Elementos-traço. Metais pesados. 
Delta C13. Delta N15. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The uçá crab (Ucides cordatus) is typical of mangroves and has important role in 
nutrient cycling. The specie presents indirect development and female carries the eggs 
for about a month. After, planktonic larvae are released. There are few studies about 
the transfer of trace elements from female to embryos or from environment for these. 
Studies about contamination of females are scarce and none was made with embryos 
and larvae of U. cordatus. The aim of this study were to analyze the concentration of 
trace elements in females, eggs in different stages and newly hatched larvae of two 
populations of southeastern Brazil (Guanabara Bay and Paraíba do Sul River). Also 
aimed evaluate if the reproductive cycle of the species can result in export of trace 
elements of mangroves for adjacent coast. As complementary data the δ13C, δ15N 
and the N/C in females were analyzed. Ovigerous females were obtained in the 
summers of 2012, 2013 and 2014. Tissues, eggs and larvae were lyophilized and 
digested in superpure nitric acid using microwave. Concentrations of trace elements 
were analyzed in ICP-MS. Females showed carapace width between 5.5 and 7.9 cm. 
Fecundity was similar in both study areas (mean > 110,000 eggs female -1). The δ13C 
analysis showed significant differences among populations. Nevertheless, the data 
showed mangrove leaves as main food. The δ15N values were higher than expected 
for the trophic level of the species. The highest concentrations of Cu, Cr, Cd and As 
were observed in gills, especially anterior gills. Nickel was more concentrated in the 
hepatopancreas, while Zn was more concentrated in muscle and hepatopancreas. 
Concentrations of V, Cr, Ni and Pb in eggs of the final developmental stage were higher 
than observed in early stages and newly hatched larvae. This indicates that eggshell 
is a barrier for certain trace elements. Cadmium and Ni were more concentrated in 
hepatopancreas of females than in eggs and larvae. On the other hand, the elements 
V, Zn, As and Pb were more concentrated in larvae. Females of the Paraíba do Sul 
River had higher levels of contamination, especially of Mn, Cr, Cu, Cd and Ba. This 
trend was consistent with the levels observed in surface sediments and bioavailability 
data cited in the literature. Our data corroborate the pathways of embryos 
contamination, postulated in anterior studies with other species: 1. Transfer of trace 
elements between females and eggs, during your formation; 2. Absorption of trace 
elements from the environment during embryonic development. According to the 
concentrations of trace elements in larvae and the amount of larvae released in the 
spawns, it is clear that the reproductive cycle of the species results in transfer of 
benthic trace elements for the pelagic environment. During spawns of U. cordatus in 
Guanabara Bay and Paraíba do Sul River, Zn, Cu, Mn, As and Ba were the elements 
more introduced in water column, being probably transported to the adjacent coast. 
Considering the various species of mangrove crabs that have habits and life cycle 
similar to uçá crab, the reproductive period of these animals can result in significant 
exportation of trace elements. 
 
Keywords: Ucides cordatus. Larvae. Eggs. Trace elements. Heavy metals. Delta C13. 

Delta N15. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O caranguejo Ucides cordatus é conhecido como caranguejo uçá ou 

caranguejo de mangue, sendo encontrado somente em manguezais, importantes 

ecossistemas costeiros que vêm sendo degradados devido a desmatamentos, aterros, 

alterações para carcinicultura e despejo de efluentes (MCKEE, 2004; DEFEW et al., 

2005; LACERDA, 2007; NASCIMENTO et al., 2007). É considerado espécie-chave, 

pois desempenha importante papel na ciclagem de nutrientes (SCHORIES et al., 

2003; NORDHAUS; WOLFF, 2007). Além disso, é apontado como bom indicador da 

contaminação por elementos-traço, pois concentrações em seus tecidos e fluidos 

correlacionam-se às observadas no meio (HARRIS; SANTOS, 2000).  

Devido à pouca mobilidade na fase adulta e ao ciclo de vida lento e longo, o 

caranguejo uçá é considerado vulnerável a diversos contaminantes, incluindo metais. 

Em função disso, nos últimos anos foram realizados diversos estudos com a espécie 

(CORRÊA-JUNIOR et al., 2000, 2005; HARRIS; SANTOS, 2000; NUDI et al., 2010; 

SOARES-GOMES et al., 2010; PINHEIRO et al., 2012). A contaminação resulta em 

prejuízos, que vão desde atrasos do desenvolvimento embrionário até aumento da 

mortalidade antes e durante a eclosão (McDONALD et al., 1988; LOPÉZ GRECO et 

al., 2002), atrasos no crescimento, distúrbios hormonais, metabólicos e cardíacos 

(LUNDEBYE; DEPLEDGE, 1998; RAINBOW; LUOMA, 2011).  

A maioria dos estudos sobre contaminação por elementos-traço em 

caranguejos, incluindo o caranguejo uçá, foi realizada com adultos, principalmente 

machos. Poucos estudos sobre contaminação incluem dados sobre as fêmeas e até 

o momento, apenas três foram feitos com ovos: Beltrame et al. (2010) e Simonetti et 

al. (2012) com a espécie Neohelice granulata (maria-mulata, catanhanha) de 

marismas da Argentina e Lavradas et al. (2014) com Callinectes sp. (siri azul) da Baía 

da Ilha Grande - RJ. Fêmeas podem apresentar índices de contaminação 

diferenciados dos machos, pois têm maior demanda de energia, diferentes 

preferências alimentares e exigências fisiológicas que podem resultar em grandes 

variações nas concentrações de elementos-traço (CHEN et al., 2005). Infelizmente, 

ao excluir fêmeas nos estudos sobre contaminação, são perdidos valiosos dados 

sobre a relação entre contaminantes e a reprodução dos caranguejos. Também são 

escassos trabalhos sobre contaminação das larvas, havendo apenas alguns estudos 

ecotoxicológicos. Até o momento, nenhum estudo avaliou contaminação por 
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elementos-traço em ovos e larvas de caranguejos de manguezal, incluindo Ucides 

cordatus. 

O caranguejo uçá reproduz nos meses de verão e as fêmeas transportam a 

massa de ovos em seus apêndices abdominais (pleópodos) (NASCIMENTO, 1993; 

PINHEIRO; HATTORI, 2003). Durante o desenvolvimento embrionário, a massa de 

ovos entra em contato com águas e sedimentos e não se sabe se elementos-traço 

podem ser absorvidos ou adsorvidos. Apesar disso, alterações bioquímicas durante o 

desenvolvimento dos embriões de crustáceos decápodes, indicam a absorção de 

água e sais minerais durante essa fase de vida. Após o desenvolvimento embrionário, 

os ovos eclodem e dão origem a larvas planctônicas (fase de vida dispersiva).  

O desenvolvimento larval dura de 40 a 60 dias e a introdução massiva de 

larvas no ambiente pelágico chama atenção, especialmente nos meses de verão. A 

espécie apresenta a estratégia de exportação larval e a maior parte do 

desenvolvimento ocorre na costa, além dos limites do estuário. Almeida et al. (2013), 

em estudo no estuário do Rio Macaé, registraram picos de densidade larval de U. 

cordatus. Os valores foram acima de 400 larvas.m-3 e houve associação com águas 

subsuperficiais em vazantes noturnas de sizígia, indicando o transporte das larvas 

para fora do estuário. Cabe ressaltar que, eclosões dos ovos do caranguejo uçá e de 

muitas outras espécies são sincronizadas e resultam na introdução massiva de larvas 

no ambiente pelágico (ANGER, 2001). Infelizmente, ainda são poucos os estudos que 

caracterizam o transporte destas larvas e consequentemente dos elementos-traço 

associados a elas. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a concentração de elementos-traço 

em tecidos de fêmeas adultas, ovos e larvas recém-eclodidas do caranguejo de 

mangue Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) em dois manguezais do sudeste do 

Brasil: Manguezal do Rio Caceribu, Baía de Guanabara e Manguezal de Gargaú, 

estuário secundário do Rio Paraíba do Sul. Além disso, determinar se o ciclo de vida 

da espécie pode resultar na transferência de elementos-traço do ambiente bentônico 

para o pelágico através das suas larvas, resultando em exportação para a costa 

adjacente aos manguezais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar as fontes alimentares e posição trófica de U. cordatus através das 

razões isotópicas de δ13C e δ15N em fêmeas das duas populações e discutir 

possíveis diferenças. 

Determinar as concentrações de V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Ba, Cd e Pb, em: 

a) Órgãos e tecidos de fêmeas adultas; 

b) Ovos em diferentes estágios de desenvolvimento; e 

c) Larvas recém-eclodidas, em laboratório. 

Determinar se há biotransferência de elementos-traço entre fêmeas e 

embriões e entre o meio e estes. 

Avaliar possíveis diferenças interanuais da concentração de elementos-traço 

em tecidos, ovos e larvas de cada área de estudo. 

Estimar a transferência de elementos-traço para a coluna d’água, em função 

da liberação larval em períodos de eclosão dos ovos. 

Discutir possíveis riscos do consumo de fêmeas adultas à saúde humana. 
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2.3 HIPÓTESES 

 

No presente estudo considerou-se as seguintes hipóteses: 

As concentrações de elementos-traço são significativamente diferentes entre 

as populações estudadas; 

A concentração de elementos-traço nos tecidos das fêmeas, ovos e larvas são 

significativamente diferentes entre si; 

O ciclo reprodutivo de U. cordatus contribui com a transferência de elementos-

traço do ambiente bentônico, onde vivem os adultos e desenvolvem-se os ovos, para 

o ambiente pelágico, onde desenvolvem-se as larvas. 

A exportação larval, típica da espécie, resulta em transporte de elementos-

traço associados às larvas, retirando-os dos manguezais e regiões estuarinas, 

resultando em introdução na zona costeira. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

Nesta seção foram reunidas informações importantes para a compreensão do 

presente estudo. Optou-se por uma base teórica não muito extensa, focada em 

informações mais relevantes sobre o caranguejo de mangue, a natureza dos 

elementos-traço e a dinâmica de contaminação. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CARANGUEJO UÇÁ 

 

O caranguejo Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) (Crustacea; Brachyura; 

Ucididae), também chamado de caranguejo uçá, caranguejo de mangue ou 

caranguejo verdadeiro, é um dos mais conhecidos da costa brasileira (Fig. 1). Sua 

distribuição inclui diversas regiões do Atlântico Ocidental, incluindo Flórida, América 

Central, Antilhas, Norte da América do Sul, Guianas e Brasil (do Pará até Santa 

Catarina) (YOUNG, 1998). 

 

 

 

Figura 1- Exemplar adulto do caranguejo Ucides cordatus.  
                                   Fonte: Foto do autor. 

 

O caranguejo é bastante consumido em comunidades litorâneas, 

especialmente no nordeste e norte do Brasil (CASTILHO-WESTPHAL et al., 2008). 

No estado do Rio de Janeiro, calcula-se entre 40 e 50 toneladas capturadas ao ano 

(DIAS NETO, 2011). Outras estimativas, como a realizada entre os anos de 2001 e 
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2002, apontaram valores ainda maiores, com comercialização de 99 toneladas 

extraídas ao ano, somente na baia de Guanabara (JABLONSKI et al., 2002). Estes 

mesmos autores citam, para nordeste e norte do Brasil, estimativas de 200 a 500 

toneladas ao ano. Em todo o Brasil observa-se o consumo de músculos do 

caranguejo, mas do Rio de Janeiro ao norte do país, também é comum o consumo 

das vísceras (coração, estômago, hepatopâncreas, intestino e brânquias), muitas 

vezes combinadas numa mistura com farinha de mandioca, caldo de feijão ou 

cachaça. 

Devido à intensa captura comercial, o caranguejo uçá encontra-se ameaçado 

de extinção em algumas regiões e foi incluído no Anexo II da Instrução Normativa do 

Ministério do Meio Ambiente (Instrução Normativa nº 05, de 21 de maio de 2004), que 

cita espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação (PINHEIRO; 

RODRIGUES, 2011). Dois aspectos agravantes são a pouca mobilidade na fase 

adulta e o ciclo de vida lento e longo, que podem dificultar sua recuperação 

populacional (PINHEIRO et al., 2005; NORDHAUS et al., 2006). Em função da 

vulnerabilidade da espécie, foi determinado um período de defeso que proíbe a pesca, 

transporte, comercialização, beneficiamento ou industrialização de espécimes em 

certos períodos (ART. 34 - LEI 9605/98). A Portaria IBAMA 52/2003 define os períodos 

gerais de defeso de 1° de outubro a 30 de novembro (todos os indivíduos; machos e 

fêmeas) e de 1° a 31 de dezembro (somente fêmeas). Além disso, publicações anuais 

também determinam defesos de andada, para assegurar a reprodução. Por fim, é 

proibido em qualquer época do ano a captura, coleta, transporte, beneficiamento, 

industrialização, armazenamento ou comercialização de fêmeas ovígeras (ovadas), 

de indivíduos com largura de carapaça inferior a seis centímetros ou de partes 

isoladas (quelas, pinças ou garras) (IBAMA, 2003). 

O caranguejo uçá é semiterrestre e constrói galerias nos sedimentos 

inconsolidados das áreas marginais dos manguezais, sendo considerado espécie-

chave nestes ecossistemas. Suas populações concentram-se na zona entre-marés e 

alimentam-se principalmente de folhas de mangue caídas, recolhidas durante a maré 

vazante. O caranguejo é considerado eurihalino e pode ficar várias horas imerso. A 

homeostase é mantida devido a um eficaz mecanismo osmorregulatório, presente nas 

brânquias posteriores (MARTINEZ et al.,1999). As visitas à superfície durante as 

marés vazantes também servem para limpeza da toca. 
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Segundo Nordhaus e Wolff (2007), o conteúdo estomacal de U. cordatus inclui 

folhas de mangue (61,2%), material vegetal não identificado e detritos (28,0%), raízes 

(4,9%), sedimentos (3,3%), cascas (2,5%) e materiais de origem animal (0,1%). Estes 

autores também apontaram que as folhas da espécie Rhizophora mangle são as 

preferidas do caranguejo uçá, seguidas por folhas de Avicennia germinans. Isso 

ocorre porque a assimilação das folhas de R. mangle (C: 79,3%, N: 45,4%) pelo 

caranguejo uçá é superior as de A. germinans (C: 40,6%, N: 9,1%). O trabalho de 

Nordhaus e Wolff contestou a afirmação de que o caranguejo uçá armazene folhas 

em suas tocas para que elas se tornem mais senescentes e permitam maior 

assimilação. Segundo os autores o teor de N, a relação C/N e a abundância de micro-

organismos não diferem significativamente entre folhas senescentes e folhas retiradas 

das tocas. 

Estima-se que mais de 65% das folhas de mangue caídas sejam ingeridas 

pelas populações de U. cordatus (SCHORIES et al., 2003). Sua atividade alimentar 

resulta no enriquecimento dos sedimentos em detritos finos, ricos em C e N e bactérias 

(NORDHAUS; WOLFF, 2007). Por outro lado, o caranguejo serve como alimento para 

alguns mamíferos, tais como gambás, lontras, macacos, quatis, mãos-pelada, sendo 

também consumido por aves como a saracura (DIAS NETO, 2011; COSTA, 2012).  

O período reprodutivo do caranguejo uçá situa-se no verão. Nos meses que 

precedem a reprodução, existe aumento das reservas lipídicas no hepatopâncreas 

das fêmeas, pois estas serão utilizadas na produção dos ovos (KYOMO, 1988). Nesta 

fase, os pescadores chamam as fêmeas de “caranguejo gordo” ou “caranguejo com 

coral”, pois ao abrir a carapaça percebe-se o acúmulo de gorduras alaranjadas e 

amareladas. Segundo Góes et al. (2000), no ciclo reprodutivo do uçá ocorrem dois 

eventos de “andada”. O primeiro caracteriza-se por intensa movimentação dos 

caranguejos no manguezal, sendo denominado “andada para acasalamento”. Nesse 

evento ocorre a fecundação, que é feita simultaneamente com a ovoposição. A massa 

de ovos produzida fica aderida aos apêndices abdominais da fêmea (pleópodos).  

Os ovos de U. cordatus são transportados pela fêmea durante 

aproximadamente 20 dias, período necessário para desenvolvimento dos embriões 

(PINHEIRO; HATTORI, 2003). Durante esse período, os ovos permanecem em 

contato com sedimentos e água intersticial. Segundo Castilho-Westphal et al. (2008), 

variações nos padrões de vitelogênese, observadas em alguns casos, sugerem a 

existência de mais de uma desova num mesmo período reprodutivo. Este fato também 
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foi relatado por alguns pescadores e pela pesquisadora Lidia Oshiro (informação 

verbal)1.  

Segundo Pinheiro e Hattori (2003) e Pinheiro et al. (2003), a fecundidade das 

fêmeas em condições laboratoriais, varia de 71.200 a 220.800 ovos, havendo 

correlação positiva com o tamanho da fêmea. Não existe controle endócrino do 

desenvolvimento embrionário e os ovos são produzidos com grande proporção de 

lipídeos para promover o desenvolvimento.  

Pinheiro e Hattori (2003) relataram algumas mudanças bioquímicas ao longo 

do desenvolvimento dos ovos, tais como aumento de 92 % no volume, diminuição na 

proporção de lipídeos e aumento na proporção de proteínas. Em seu estudo, somente 

ovos mantidos em salinidades entre 15 e 35 eclodiram com sucesso, sendo observada 

a morte dos embriões nos ovos mantidos a 5 de salinidade. Acredita-se que, assim 

como observado em outras espécies de caranguejos, haja absorção de água e 

minerais durante o desenvolvimento dos embriões (PETERSEN; ANGER, 1997; BAS; 

SPIVAK, 2000; GIMENEZ; ANGER, 2001; GARCÍA-GUERRERO; HENDRICKX, 

2006; SAMUEL; SOUNDARAPANDIAN, 2010). 

A espécie U. cordatus apresenta oito estádios embrionários, que podem ser 

agrupados em três “estágios”: 1. Inicial (I-III): alta proporção de lipídeos e início do 

desenvolvimento do embrião, apresentando formato esférico e cor bordeaux escuro 

(█); 2. Intermediário (IV-VI): aumento da diferenciação do embrião, formação do 

coração e dos lóbulos oculares, formato elíptico e coloração ocre suave (█); e 3. Final 

(VII-VIII): embrião totalmente formado, com pigmentação evidente e destaque para o 

globo ocular, formato elíptico e coloração ocre escuro e preto (█) (PINHEIRO; 

HATTORI, 2003). 

Após o desenvolvimento dos embriões, as fêmeas realizam uma segunda 

andada: “andada de eclosão”. O fenômeno é caracterizado pela migração das fêmeas 

para canais de maré e margens dos rios mais próximos. A liberação larval é 

sincronizada por condições ambientais (CASTILHO-WESTPHAL et al., 2008).  

O caranguejo uçá apresenta seis estádios larvais planctônicos (zoé I a VI) e 

um estágio de transição entre o plâncton e o bentos (megalopa) (RODRIGUES, 1982; 

RODRIGUES; HEBLING, 1989) (Fig. 2). O estágio larval planctônico pode durar mais 

de um mês e as larvas são transportadas pelas correntes marinhas. As densidades 

                                                           
1 Comunicação feita por Lidia Oshiro em 25 de março de 2013, no Depto. de Geoquiímica da UFF. 
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larvais na comunidade planctônica podem chegar a centenas de larvas por metro 

cúbico nos períodos de eclosão. Almeida (2004) encontrou valores acima de 400 

larvas de U. cordatus por metro cúbico no estuário do Rio Macaé (norte do Estado do 

Rio de Janeiro). Já Schwamborn et al. (2001) encontraram 1778 larvas.m-3 em marés 

vazantes diurnas no estuário de Itamaracá (PE).  

 

Figura 2 - Esquema das diferentes fases de vida do caranguejo uçá. 
                          Fonte: Modificado de ALMEIDA, 2014. 

 

A liberação larval ocorre em estofos de enchente de sizígia, preferencialmente 

à noite (DIELE, 2000; FREIRE, 1998). A liberação ocorre nessas condições, pois ao 

preceder marés vazantes de maior amplitude, resulta em grande dispersão nas 

primeiras horas de vida. Essa estratégia é observada em diversas espécies de 

caranguejo e acredita-se que sirva para aumentar a sobrevivência larval. Ainda assim, 

estima-se que 90% das larvas sejam predadas nas primeiras horas de vida 

(MORGAN, 1990, 1992; MORGAN; CHRISTY, 1996, 1997). Larvas de caranguejo são 

consideradas um importante recurso alimentar para outros organismos, incluindo 

larvas de peixe, peixes de pequeno porte e invertebrados filtradores e suspensívoros, 

principalmente nos meses de primavera e verão (RODRIGUES; HEBLING, 1989; 

COSTA, 2006). 
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Alguns autores defendem que a estratégia dispersiva de U. cordatus resulta 

em retenção larval no estuário, no entanto, dados genéticos analisados em várias 

regiões da costa brasileira confirmaram suas populações como metapopulações 

(OLIVEIRA NETO, 2009; BRITTO et al., 2010). Isso quer dizer que a espécie 

apresenta o mecanismo de exportação larval, pois suas populações enviam e 

recebem larvas de regiões vizinhas. Como resultado, existe eficiente fluxo gênico e 

consequentemente pouca diferenciação genética entre as populações da costa 

brasileira. Em consonância com esse fato, cabe ressaltar que a salinidade afeta 

significativamente a sobrevivência das larvas de U. cordatus, sendo a maior taxa 

observada em salinidade 30 (>70% de sobrevivência) (SIMITH; DIELE, 2008). Isso 

indica a necessidade de transporte das larvas para a região costeira, 

preferencialmente além dos limites dos estuários, onde as salinidades são maiores e 

mais estáveis. 

O caranguejo-uçá apresenta alta expectativa de vida, podendo ultrapassar 

dez anos de idade (DIELE; KOCH, 2010). A maturidade sexual ocorre 

aproximadamente aos três anos, devendo-se considerar fatores como a latitude e 

características ambientais locais (PINHEIRO et al., 2005). O baixo valor nutritivo e a 

pouca digestibilidade das folhas de mangue, favorecem um metabolismo mais lento e 

aumentam a longevidade e as dimensões corporais do caranguejo uçá. O trabalho de 

Costa (2012) apresenta curvas de crescimento e estimativas de idade de machos e 

fêmeas de caranguejos uçá da baía de Guanabara, muito úteis em estudos 

bioecológicos (Figura 3).  

Figura 3 - Curvas de crescimento de machos e fêmeas do caranguejo uçá no manguezal de 
Guapimirim, baía de Guanabara. Onde CW = LC (largura da carapaça). 
Fonte: COSTA, 2012. 
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3.2 ELEMENTOS-TRAÇO E CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 

Dentre os elementos-traço estão os metais, que representam cerca de dois 

terços dos elementos conhecidos. Têm baixa eletronegatividade e tendem a perder 

elétrons (MICHEL; LUDWIG, 2005). São considerados elementos-traço, pois suas 

concentrações no meio situam-se entre µg.kg-1 e µg.g-1 (SUNDA, 2010). Durante 

muitos anos usou-se a designação metais pesados, bastante popular para os 

elementos metálicos com maiores densidades (MARQUES JÚNIOR et al., 2009). 

Em corpos d’água alguns metais são refratários, com baixa ou nenhuma 

solubilidade. Estes metais são mais facilmente removidos da solução pela interação 

com partículas em suspensão (ORIANS; MERRIN, 2010). Como exemplo, pode-se 

citar: alumínio, ferro, gálio, titânio, zircônio, bismuto e tório, entre outros. Outros 

elementos podem ser considerados metalóides, com maior facilidade de dissolução. 

Suas concentrações no meio marinho dependem de interações entre sua forma 

química, formas de introdução na água, reações biológicas e circulação local 

(CUTTER, 2010). 

De acordo com suas interações biológicas, os metais podem ser classificados 

como não críticos (Rb, Sr, Al), micronutrientes (Fe, Zn, Co, Mn, Cu, Se), tóxicos e 

pouco solúveis (Ti, Ga, Hf, La) ou tóxicos e disponíveis (Au, Hg, Ni, Pb, Cd, Cr) 

(MARQUES JÚNIOR et al., 2009). Muitos são essenciais ao metabolismo ou tem 

função estrutural, conforme está apresentado na Figura 4.  

As fontes de metais no meio são variadas, indo de naturais a antrópicas 

(MARQUES JÚNIOR et al., 2009). Esta é uma classificação artificial, que apenas 

distingue se a fonte do elemento-traço está ou não relacionada às atividades 

humanas. Dentre as fontes naturais estão intemperismo da matriz mineral, queimadas 

naturais, erupções vulcânicas, atividades sísmicas e fontes hidrotermais, entre outras. 

Em relação às fontes antrópicas pode-se citar efluentes domésticos, industriais ou 

agrícolas, queima de combustíveis ou outros compostos, atividades de mineração e 

prospecção, lixo sólido de diversas naturezas e outras (MILLWARD; TURNER, 2010). 
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Figura 4 - Representação de metais essenciais para os seres vivos e metais com função desconhecida.  
Fonte: Modificado de FRANZLE; MARKERT, 2002. 

 

As atividades humanas, principalmente após a revolução industrial do século 

XVIII, mudaram significativamente as concentrações de diversos elementos nos 

ecossistemas. Como exemplo, a Tabela 1 traz alguns dados comparativos entre a 

contribuição atmosférica natural e a humana nos últimos anos. O incremento das 

concentrações nas últimas décadas resultou em efeitos não desejados nos ambientes 

naturais, tornando os metais alvo de inúmeros estudos. 

 

Tabela 1- Dados comparativos entre a contribuição atmosférica natural e 

humana de metais traço nos últimos anos 

 Taxa de emissão atmosférica (tonelada.ano-1) 

Metal Natural Antropogênico 

Cádmio 1,4 7,6 

Cobre 28 35 

Mercúrio 2,5 3,6 

Chumbo 12 332 

Zinco 45 131 

                      Fonte: Modificado de MILLWARD; TURNER, 2010. 
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Para ser considerado um poluente, um elemento-traço deve ser capaz de 

interferir na biologia dos organismos, ou seja, afetar seu funcionamento ou 

desenvolvimento. Dentre os efeitos negativos já relatados para biota pode-se citar 

estresse oxidativo, danos ao código genético, aumento de mortalidade, mau 

desenvolvimento, distúrbios comportamentais, alterações reprodutivas e outros 

(CLARK, 2001). Vale lembrar que diversos elementos-traço, incluindo os metais, são 

considerados poluentes conservativos, podendo permanecer centenas ou milhares de 

anos num mesmo ecossistema ou ser transportados por fluxos d’água, ar ou por 

organismos (MARQUES JÚNIOR et al., 2009). 

No ambiente, um metal pode assumir diferentes formas químicas ou espécies. 

Cada espécie tem suas próprias características e interage de diferente forma com o 

meio e os seres vivos. Algumas têm maior solubilidade, outras associam-se a 

partículas em suspensão e decantam. Certas espécies permanecem complexadas no 

sedimento, outras são absorvidas por seres vivos. Algumas espécies são nocivas em 

baixas concentrações, outras apenas em altas. Não obstante, deve-se considerar que 

uma espécie pode transformar-se em outra, dependendo das condições ambientais 

(NIENCHESKI et al., 2008; MARQUES JÚNIOR et al., 2009). Tais fatos tornam a 

dinâmica ambiental dos metais complexa e em muitos casos ainda não totalmente 

esclarecida. 

Nem todas as formas químicas de um elemento são disponíveis ou passíveis 

de absorção pelos seres vivos. Para determinar o potencial de contaminação de um 

elemento-traço e o nível de exposição de um organismo, deve-se considerar diversos 

fatores, desde a concentração do elemento no meio até a sua biodisponibilidade. De 

maneira geral, a biodisponibilidade aponta se um elemento é passível ou não de 

absorção pelos seres vivos. Michel e Ludwig (2005) apresentam algumas definições 

de biodisponibilidade: 1. Elementos que são absorvidos e ficam disponíveis para o 

metabolismo, estocagem ou excreção, 2. O grau em que determinado contaminante 

está disponível para absorção por um ser vivo, 3. Quando um elemento pode ser 

absorvido e fica disponível para processos fisiológicos, sobre os quais exerce efeitos, 

e 4. Fração do elemento total que é capaz de produzir efeitos no organismo receptor. 

Numa abordagem química, para se definir a biodisponibilidade se considera a 

forma química num determinado momento e lugar. Numa abordagem biológica, a 

forma química é determinante apenas na presença de um receptor biológico (MICHEL; 

LUDWIG, 2005). É sabido que os elementos biodisponíveis podem mover-se através 
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das membranas biológicas em ambos os sentidos, de forma passiva ou ativa (NEFF, 

2002). 

Diversos fatores afetam a biodisponibilidade. Por exemplo, em manguezais a 

decomposição da matéria orgânica, a precipitação e a dissolução de minerais podem 

interferir na biodisponibilidade de metais (REZENDE et al., 2009). Além destes fatores, 

outros como salinidade, temperatura, pH, potencial oxi-redutor, matriz mineral do 

sedimento também tem influência (MARQUES JÚNIOR et al., 2009).  

Quando um elemento-traço é introduzido num organismo, ele pode ser 

eficientemente excretado ou então acumular-se em algum tecido ou órgão, sendo este 

último processo denominado bioacumulação (CLARK, 2001). A bioacumulação é a 

absorção e retenção de uma substância química biodisponível a partir de qualquer 

fonte externa (água, alimentos, substrato, ar). Para que ocorra, a taxa de absorção 

deve ser maior do que a taxa de eliminação da substância (NEFF, 2002). Em muitos 

casos a bioacumulação ocorre em partes comestíveis dos animais e plantas. Assim, 

alguns metais e outros elementos podem ser “transportados” ao longo dos níveis 

tróficos (CLARK, Op cit.). Esse é o fenômeno da biomagnificação ou magnificação 

trófica e implica em aumento da concentração de uma substância nos organismos ao 

longo da cadeia alimentar (Fig. 5). É um processo restrito à contaminação através da 

alimentação e pode afetar inúmeros organismos consumidos pelo homem. 

 

 

Figura 5 - Correlação positiva entre a concentração de um poluente e o nível trófico, demonstrando o 
fenômeno da biomagnificação. Quanto maior o enriquecimento de 15N, maior o nível trófico.  
Fonte: Modificado de CNX, 2014. 
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3.3 ELEMENTOS-TRAÇO EM MANGUEZAIS 

 

Em sedimentos costeiros, a presença de elementos-traço em altas 

concentrações e oriundos de atividades humanas tem sido motivo de grande 

preocupação nas últimas décadas. O acúmulo de elementos-traço é maior em 

ambientes com menor energia hidrodinâmica, tais como lagunas, baías e deltas que 

favoreçam a deposição de sedimentos provenientes das bacias de drenagem 

(WASSERMAN; WASSERMAN, 2008). Justamente nestes ambientes estão 

localizados os manguezais, que estão entre os ecossistemas costeiros com maior 

deposição de sedimentos. 

Manguezais são ecossistemas críticos devido a seu papel ecológico, 

aproveitamento econômico e importância social (FIELD, 1995). Situam-se em regiões 

costeiras tropicais e subtropicais, principalmente em estuários abrigados, estando 

entre os ecossistemas mais produtivos do mundo (ALONGI, 2009; REZENDE et al., 

2009; KATHIRESAN; BINGHAM, 2001). Ocorrem na zona entre-marés, distribuindo-

se na planície alagável. São considerados protetores e estabilizadores da costa e 

servem de abrigo e berçário para inúmeras espécies. Estas características reforçam 

ainda mais a preocupação com a poluição em manguezais. 

A trama de raízes, típica dos manguezais, favorece a sedimentação física e 

resulta em grande retenção de matéria orgânica, alóctone e autóctone, e de diversos 

elementos químicos (LACERDA, 2009). Considerando a mistura diária de água doce 

e salgada, no perímetro dos manguezais e águas adjacentes, é comum observar 

fenômenos de deposição de elementos químicos, tais como floculação e coagulação 

(WASSERMAN; WASSERMAN, 2008). Além disso, os sedimentos finos retidos em 

manguezais têm grãos com alta relação superfície/volume e por isso apresentam 

grande capacidade de interação/ligação com elementos químicos e com a matéria 

orgânica. A retenção e interação com inúmeros elementos químicos deram aos 

manguezais o “apelido” de barreira biogeoquímica. 

Os manguezais não funcionam apenas como barreira, também são capazes 

de exportar elementos, especialmente nutrientes. A decomposição da matéria 

orgânica em condições predominantemente anóxidas, a bioturbação e as correntes 

de maré são capazes de levar nutrientes para a zona costeira adjacente. Estudos 

apontam a necessidade de maior investigação sobre a exportação de elementos, pois 

as razões produção/exportação e produção/acumulação dependem de inúmeras 
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variáveis abióticas e bióticas (REZENDE et al., 2009). Segundo estes mesmos 

autores, um dos principais problemas dos estudos de produtividade em manguezais 

ocorre quando a produção subterrânea é ignorada, o que claramente gera 

subestimativa da acumulação interna de biomassa. 

A biogeoquímica de manguezais é fortemente influenciada pelo regime de 

marés, pois a dinâmica de aumento e diminuição do nível do mar afeta os processos 

metabólicos e químicos dos manguezais (REZENDE et al., 2009). A alternância entre 

períodos de anoxia e aeração do substrato está entre as transformações mais 

marcantes provocadas pelo ciclo de marés. A degradação da matéria orgânica 

durante a inundação resulta na redução do sulfato presente na água e na produção e 

liberação de compostos que podem formar mineirais autigênicos (ex.: pirita), participar 

de reações de oxi-redução com coprecipitação de fósforo e sílica ou então ser 

utilizados biologicamente.  

As atividades industriais dos últimos séculos resultaram na contaminação de 

diversos manguezais. Despejo de esgoto e atividades agrícolas também tiveram papel 

relevante. Cabe ressaltar que mais da metade da população mundial vive a menos de 

100 km da costa e que a maior parte do comércio internacional é feita pelos mares, 

agravando ainda mais os problemas ambientais dos manguezais (CMIO, 1999). 

 

3.4 CONTAMINAÇÃO EM CARANGUEJOS 

 

Caranguejos são crustáceos decápodes, pertencentes à Ordem Brachyura, 

muito abundantes em ecossistemas marinhos, principalmente costeiros. São 

organismos bentônicos vágeis, que podem viver em abrigos naturais ou construídos 

por eles. Algumas espécies são comensais, mas a maioria é de detritívoros, 

herbívoros e predadores ativos que percorrem o substrato (RUPPERT et al., 2005). A 

grande maioria possui fase larval planctônica (>85%), sendo esta a principal fase 

dispersiva. Caranguejos, de forma geral, estão entre os animais expostos 

cronicamente à contaminação por elementos-traço (RAINBOW, 1985). 

Na fisiologia dos caranguejos e outros crustáceos existem alguns elementos-

traço essenciais, principalmente Zn e Cu. O zinco participa da formação de proteínas 

e enzimas, incluindo a anidrase carbônica, que tem importante papel no transporte do 

CO2 (AHEARN et al., 2004). Já o cobre, participa da formação da hemocianina, 

pigmento sanguíneo (RAINBOW, 2007). Enquanto Zn e Cu são considerados metais 
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essenciais, outros podem ser considerados não-essenciais e nocivos. Quando em 

concentrações elevadas, mesmo elementos-traço essenciais podem causar prejuízos 

(CORRÊA-JÚNIOR et al., 2005).  

A toxicidade de um elemento é efetiva quando a taxa de absorção excede as 

taxas de excreção ou detoxificação (RAINBOW, 1998). Dentre os efeitos tóxicos, 

podemos citar interferência na ação de alguns hormônios, com consequências como 

alterações de pigmentação dos animais, comprometimento da regeneração de 

membros, distúrbios glicêmicos e outros (CORRÊA-JÚNIOR et al., 2005). Lundebye 

e Depledge (1998) detectaram anomalias nas funções cardíacas de caranguejos 

expostos à alta concentração de Cu. Já McDonald et al. (1988) e Lopéz Greco et al. 

(2002) apontaram atrasos no desenvolvimento embrionário e aumento de mortalidade 

antes e durante a eclosão larval, quando ovos foram expostos à Fe (1000 mg.L-1), Ba 

(1000 mg.L-1), Al (10 mg.L-1), Ni (10 mg.L-1), Cu (0,1-1,0 mg.L-1), Pb (1,0 mg.L-1), Cd, 

Cr, Mn (≤ 0,01 mg.L-1 cada) e Hg (≤ 0,001 mg.L-1). 

Dentre os efeitos genotóxicos já relatados para larvas de caranguejo estão 

atrasos no processo de muda, acreção de estádios e deformidades morfológicas 

(ANGER, 2001). Larvas de camarão expostas a baixas concentrações de mercúrio 

mostraram redução das taxas de respiração e aumento da excreção (BARBIERI et al., 

2005). Já em larvas do caranguejo Neohelice granulata (sn. Chasmagnathus 

granulatus) a toxicidade dos metais seguiu a ordem: cádmio > chumbo > cobre > zinco 

(FERRER et al., 2006). Usualmente, as fases iniciais de desenvolvimento são mais 

sensíveis à contaminação por elementos-traço devido à sua pequena massa corporal, 

grande superfície relativa e maior sensibilidade osmótica. 

A absorção de elementos-traço nos caranguejos ocorre principalmente pelo 

trato digestório e por via respiratória (Fig. 6). A absorção pelo trato digestório é 

derivada da ingestão de alimentos ou sedimentos contendo elementos-traço 

(AHEARN et al., 2004). Ocorre principalmente nos cecos digestivos que fazem parte 

do hepatopâncreas e na parede do intestino. É uma via bastante influenciada pela 

posição trófica do organismo e seu modo de alimentação.  

Em crustáceos, como resposta à absorção de elementos-traço pelo trato 

digestório, as células epiteliais gastrointestinais sequestram e desintoxicam 

contaminantes provenientes da alimentação (AHEARN et al., 1999). O processo de 

desintoxicação ocorre em três fases: 1. Entrada do contaminante no epitélio através 

da membrana plasmática, 2. Transporte aos endossomas e complexação com enxofre 
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ou fósforo em grânulos amorfos no hepatopâncreas, e 3. Exocitose dos grânulos 

através de células do lúmen do intestino, com posterior excreção. 

 

 

Figura 6 - Síntese metabólica e vias de contaminação e descontaminação em crustáceos.  
         Fonte: Modificado de RAINBOW, 1988. 

 

Os grânulos amorfos sequestram elementos-traço em três diferentes tipos de 

vacúolos (AHEARN et al., 1999). No primeiro ocorre acúmulo de zinco e fósforo, no 

segundo de cobre, cádmio, mercúrio ou prata complexados com enxofre e por fim, no 

terceiro ocorre somente ferro, mas o ânion ainda não foi descrito (AHEARN et al., 

2004). Alguns grânulos incluem metalotioneínas, que são proteínas encontradas em 

praticamente todos os filos. São solúveis em água, estáveis no calor e possuem cerca 

de 60 aminoácidos. São ricas em cisteína e por isso exibem afinidade com íons 

metálicos, mesmo em concentrações baixas. 

Aumentos das concentrações de elementos-traço no ambiente levam à 

produção de metalotioneínas por meio da estimulação genômica (ROESIJADI, 1992). 

Como resultado da complexação, os metais tóxicos são sequestrados no interior da 

membrana vacuolar numa forma insolúvel não tóxica (AHEARN et al., 2004). Além 

disso, hemócitos são capazes de remover elementos-traço da hemolinfa e transferi-

los para os órgãos de excreção do organismo. Devido a estes mecanismos, a 

concentração total de um metal não-essencial num crustáceo não é por si só, 

informativa sobre a toxicidade. Um caranguejo pode apresentar altas concentrações 

de metais tóxicos, mas estes poderiam estar imobilizados, sem causar danos. 
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Quanto à via respiratória, via de contaminação citada anteriormente, deve-se 

ter especial atenção às brânquias. Estas, são órgãos multifuncionais responsáveis 

pelas trocas gasosas e também regulação osmótica e iônica. Também realizam a 

homeostase do cálcio, a excreção de amônia e a regulação do pH extracelular 

(FREIRE et al., 2008). As brânquias são recobertas por epicutícula mais fina e 

permeável que aquela observada no intestino e na parte externa do corpo. Essa 

epicutícula é lipoprotéica e livre de quitina, possuindo poros que selecionam os íons, 

inclusive pelo tamanho. 

Devido ao contato com a água, especialmente brânquias posteriores podem 

absorver elementos dissolvidos. Assim como ocorre na via digestória, as taxas de 

absorção irão influenciar as concentrações na hemolinfa. Ensaios com incremento de 

metais dissolvidos demonstraram correlação positiva entre a contaminação da água e 

dos animais (CORRÊA-JUNIOR et al., 2005). Sabe-se que mudanças de salinidade 

podem afetar taxas de absorção de um elemento devido a alterações de espécies 

químicas e em função dos processos de osmorregulação (ROAST et al., 2002).  

 

3.5 CONTAMINAÇÃO POR ELEMENTOS-TRAÇO NO CARANGUEJO UÇÁ 

 

O caranguejo uçá está entre diversas espécies de caranguejo que vivem em 

manguezais e que são cronicamente expostas a impactos antrópicos, especialmente 

ao contato com poluentes. Por ser uma espécie residente em manguezais e por 

apresentar pequeno poder de locomoção na idade adulta, tem sido foco de inúmeros 

estudos de contaminação (HARRIS; SANTOS 2000; SANTOS, 2002; JESUS et al., 

2003; VILHENA et al., 2003; NUDI et al. 2007). Estes e outros estudos feitos com 

carcinofauna de manguezais, têm comprovado correlação positiva entre a 

contaminação do sedimento e a observada em caranguejos construtores de galerias 

(LOPÉZ GRECO et al., 2001, 2002; SOUZA et al., 2008; BARTOLINI et al., 2009). 

Alguns estudos sobre contaminação por poluentes orgânicos já foram 

realizados com o caranguejo uçá. Em estudo na Baía de Todos os Santos (BA), 

Tavares et al. (1999) quantificaram em sedimentos e organismos bioindicadores 

(incluindo U. cordatus) as concentrações de inúmeros compostos orgânicos 

persistentes, tais como DDT, DDE, DDD, HCB, HCH, Aldrin, Dieldrin e Endrin. Já 

Toledo (1999) e Santos (2002) apontaram U. cordatus como possível bioindicador de 

benzeno, químico largamente utilizado como solvente industrial. Por fim, Nudi et al. 
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(2007), estudando populações da baía de Guanabara, afirmaram que U. cordatus 

pode ser bom indicador da presença de óleos poluentes em manguezais, 

comprovando fortes relações entre contaminação dos sedimentos superficiais e os 

níveis detectados no hepatopâncreas do caranguejo.  

Vilhena et al. (2003), em estudo sobre contaminação por Hg em caranguejos 

uçá, encontraram diferenças na concentração do metal entre machos e fêmeas de U. 

cordatus, sendo até cinco vezes maior nos machos. Estes autores também 

observaram que o Hg é mais concentrado nos músculos em comparação com o 

hepatopâncreas. Também observaram que animais da área de estudo mais 

contaminada, apresentaram maiores concentrações de Hg em seus tecidos. Já 

Moraes (2011), estudando a concentração de Hg em tecidos de caranguejos-uçá de 

Quatipurú - PA, encontrou diferenças entre músculos dos quelípodos, músculos 

“peitorais” e hepatopâncreas. Neste caso, diferente do observado por Vilhena et al. 

(Op cit.), observou-se maiores valores no hepatopâncreas. Os valores estiveram 

abaixo, porém próximos, do limite aceito pela legislação brasileira (0.5 μg.g-1). Ainda 

em estudos com mercúrio, Wakasa et al. (2006), analisando U. cordatus da baía de 

Guanabara (Manguezal de Jardim Gramacho - Duque de Caxias), não observou 

diferença significativa na concentração de Hg em músculos de machos e fêmeas. 

Além disso, não detectou correlação entre o tamanho dos animais e a concentração 

de Hg. 

Corrêa-Júnior et al. (2000, 2005) e Harris e Santos (2000) afirmaram que U. 

cordatus pode ser utilizado como bioindicador da presença de metais pesados, uma 

vez que a exposição a estes poluentes revelou sinais de comprometimento do sistema 

hormonal. O estudo de Corrêa-Junior et al. (2000) também demonstrou a retenção de 

determinados metais em grânulos amorfos do hepatopâncreas, com a função de 

regular a concentração corporal e auxiliar na excreção. Jesus et al. (2003), em 

relatório técnico realizado na baía de Vitória - ES, detectaram variação da 

concentração de metais traço entre diferentes tecidos do caranguejo uçá. As 

concentrações de Cu, Zn, Cd e Hg foram maiores nos músculos, sendo somente Fe 

mais concentrado no hepatopâncreas. Estes mesmos autores relataram não ter 

encontrado variações da concentração e metais entre os sexos, exceto para Zn, mais 

concentrado nos machos. Também não foram observadas correlações significativas 

entre a concentração de metais no sedimento e nos tecidos dos caranguejos.  
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Pinheiro et al. (2012 e 2013), estudando manguezais de São Paulo, afirmaram 

que o caranguejo uçá é, de fato, um bom bioindicador de metais no ambiente, 

especialmente por acumular alguns deles em seus tecidos. No entanto, ressaltaram 

que a habilidade de desintoxicação apresentada pelos caranguejos pode resultar em 

sub-representação dos níveis de metais. Afirmaram ainda que espécimes coletados 

na região de Cubatão são perigosos para o consumo humano, principalmente devido 

aos altos níveis de Cr. 

No estudo de 2012, Pinheiro et al. afirmaram que a maioria dos metais 

acumulou-se no hepatopâncreas, provavelmente devido ao seu papel na 

desintoxicação. Uma excessão foi o cobre, encontrado em maiores concentrações nas 

brânquias. Este estudo também analisou a concentração de metais em folhas de 

mangue e os autores observaram que a concentração de metais é maior em folhas 

senescentes, que são a principal fonte de alimento do caranguejo uçá. Cabe ressaltar 

que o cobre foi uma exceção, com maiores concentrações em brotos e folhas verdes. 

Já no estudo de 2013, Pinheiro e colaboradores analisaram efeitos genotóxicos, 

observando frequência de micronúcleos 2,6 vezes maior em caranguejos uçá de áreas 

mais contaminadas. No entanto, os autores ressaltaram que o dano genético não deve 

ser atribuído somente aos metais e sim ao efeito sinérgico com outros poluentes. A 

Tabela 2 reúne dados sobre concentrações de metais traço em tecidos de U. cordatus. 
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Tabela 2- Concentrações média de metais traço (µg.g-1, peso seco) em tecidos 

de U. cordatus de diferentes regiões do Brasil. Onde M: macho e F: fêmea. 

Valores com (*) foram estimados com base em gráficos  

Tecido/Área de Estudo Gên. V Cr Mn Ni Cu Zn Cd Hg Fe Pb Ref. 

Músculos             

Marapanin, PA - - - - - - - - 0,02 - - 1 

Quatipurú, PA - - - - - - - - 0,1 - 0,2 - - 2 

Baía de Vitória, ES M-F - - - - 24 310 0,2 1,4 41 - 3 

Porto do Rosa - BG, RJ F 0,8 0,9 1,0 0,05 39 414 0,1 - - 0,7 4 

Jardim Gramacho - BG, RJ ? - - - - - - - 0,02 - - 5 

Guaratuba, SP M - - - - 42* 225* 1,1* - - - 6 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 40* 205* 1,2* - - - 6 

Santos-São Vicente, SP M - 0,3 5,1 - 5,3 - 0,1 - - nd 7 

Hepatopâncreas             

Marapanin, PA - - - - - - - - 0,02 - - 1 

Quatipurú, PA - - - - - - - - 0,2 - - 2 

Baía de Vitória, ES M-F - - - - 17 165 0,1 1,3 350 - 3 

Baía de Guanabara, RJ ? - - - - - 210 - - - - 8 

Porto do Rosa - BG, RJ F 1,0 1,4 2,6 2,1 26 101 0,2 - - 0,8 4 

Baía de Sepetiba, RJ ? - - - - - 181 - - - - 8 

Baía da Ribeira, RJ ? - - - - - 76 - - - - 8 

Guaratuba, SP M - - - - 36* 120* 0,6* - - - 6 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 25* 380* 1,1* - - - 6 

Santos-São Vicente, SP M - 0,5 8,9 - 6,6 - 0,2 - - nd 7 

Brânquias             

Porto do Rosa - BG, RJ F 2,0 2,0 6,6 0,8 79 51 0,1 - - 1,1 4 

Manguezal de Guaratuba, SP M - - - - 23* 18* 0,5* - - - 6 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 41* 23* 0,1* - - - 6 

Estuário de Santos-São Vicente, SP M - 0,4 8,0 - 22 - 0,1 - - nd 7 

Referências: 1 - VILHENA et al., 2003, 2 - MORAES, 2011, 3 - JESUS, 2003, 4 - ALMEIDA et al., 2014, 
5 - WAKASA et al., 2006, 6 - HARRIS; SANTOS, 2000, 7 - PINHEIRO et al., 2012, 8 - CORRÊA-JUNIOR 
et al., 2000. 

 

 

3.6 ISÓTOPOS ESTÁVEIS NA CARACTERIZAÇÃO DE FONTES ALIMENTARES E 

POSIÇÃO TRÓFICA DE CARANGUEJOS 

 

A palavra isótopo (do grego isos: igual e topos: lugar) se refere ao local comum 

de um elemento na tabela periódica. Cada átomo possui núcleo com prótons e 

nêutrons, cercado por elétrons. Como a massa dos elétrons é desprezível, o núcleo é 

que determina a massa do átomo. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento, 

que possuem o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons, 

podendo ser estáveis ou radioativos. Como exemplo, todos os isótopos de carbono 
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têm seis prótons, mas o isótopo radioativo 14C tem dois nêutrons a mais. Um isótopo 

é considerado estável quando a razão prótons/nêutons situa-se entre 1,0 e 1,5 

(PEREIRA; BENEDITO, 2007). 

Isótopos estáveis são uma importante ferramenta para caracterização das 

fontes alimentares e a origem da matéria em organismos e no ecossistema. Os 

isótopos 13C e 15N, têm sido utilizados para identificar fontes de matéria orgânica e 

posição trófica (FRY, 2006). Ainda são poucos os estudos que citam dados desta 

natureza para U. cordatus. Pereira et al. (2010), em estudo numa lagoa do Espírito 

Santo, encontraram valores de δ13C e δ15N de -27,7 e 6,0 ‰, respectivamente. Já 

Giarrizzo et al. (2011), observaram em caranguejos uçá do estuário de Curuçá - PE, 

valores de -24,8 ± 1,0 ‰ e 5,0 ± 1,0 ‰, respectivamente. 

Existem isótopos mais abundantes e outros relativamente raros. 

Principalmente isótopos de menor abundância são utilizados como traçadores em 

estudos bioquímicos, biológicos e ambientais (PEREIRA; BENEDITO, 2007). Os 

isótopos estáveis de H e O são mais utilizados na determinação da composição da 

água utilizada pelos produtores, já isótopos de C, N e S são utilizados na 

caracterização de vias fotossintéticas, processos fisiológicos ou determinação de 

fontes de alimento em cadeias alimentares. Os isótopos estáveis presentes nos 

ecossistemas e sua distribuição refletem a história dos processos físicos e 

metabólicos do ambiente. 

A análise de isótopos estáveis de C e N assume que, durante a ingestão há 

enriquecimento de isótopos pesados (13C e 15N), já que os isótopos leves são 

excretados mais facilmente. Desta forma, a composição isotópica do tecido de um 

animal reflete sua fonte alimentar (BODIN et al., 2007). Diversos autores têm sugerido 

enriquecimento trófico médio em relações estáveis isotópicas de carbono (δ13C) e 

nitrogênio (δ15N) de cerca de 0-1 ‰ e 3-4 ‰, respectivamente. O δ15N é 

frequentemente utilizado como indicador do nível trófico, enquanto os valores de δ13C 

podem ser úteis na avaliação de fontes de produção primária em sistemas marinhos. 

Como exemplo, alguns valores encontrados em organismos de manguezal são 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3- Valores de δ13C (‰) e δ15N (‰) de organismos de manguezal e da 

matéria orgânica presente nestes ambientes  

Amostra Localidade Descritores δ13C (‰) δ15N (‰) Ref
. 

Folhas de mangue      

Avicennia germinans  Curuçá - PA senescente -27,8 ± 0,4 5,8 ± 0,1 1 

Avicennia germinans  Curuçá - PA viva -29,0 ± 1,1 5,4 ± 0,2 1 

Avicennia germinans  RPS senescente -26,4 ± 0,1 7,73 ± 0,2 2 

Avicennia germinans  RPS viva -28,6 ± 0,4 7,68 ± 0,6 2 

Rhizophora mangle  Curuçá - PA senescente -28,7 ± 1,5 3,5 ± 0,6 1 

Rhizophora mangle Curuçá - PA viva -28,2 ± 1,0 3,8 ± 0,2 1 

Rhizophora mangle  RPS senescente   -27,8 ± 0,3 4,18 ± 0,7 2 

Rhizophora mangle RPS viva -29,9 ± 0,3  4,05 ± 0,0 2 

Laguncularia racemosa RPS senescente -29,3 ± 0,6 5,90 ± 0,6 2 

Laguncularia racemosa RPS viva -29,7 ± 0,9 6,47 ± 0,6 2 

Algas bentônicas   Curuçá - PA  -21,5 ± 0,8 3,0 ± 1,1 1 

Matéria orgânica 
particulada 

Curuçá - PA  -28,2 ± 1,7 7,1 ± 0,4 1 

Matéria orgânica 
sedimentar  

Curuçá - PA  -25,4 ± 0,2  4,5 ± 0,2 1 

Gastrópodes      

Thais coronata  Curuçá - PA depositívoro -21,5 ± 0,1  7,5 ± 0,6 1 

Littorina anguilifera Curuçá - PA herbívoro -25,3 ± 0,2  3,5 ± 0,5 1 

P. haustrum Lagoa Mãe Bá - ES herbívoro - 37,9 10,4 3 

M. tuberculatus Lagoa Mãe Bá - ES detritívoro -23,5 7,3 3 

Pitús      

Macrobrachium spp. Lagoa Mãe Bá - ES onívoro -23,7 a -25,2  10,4 a 11,8  

Caranguejos e siris      

Aratus pisonii Curuçá - PA herbívoro/onívoro -22,1 ± 0,2 6,7 ± 0,2 1 

Uca maracoani Curuçá - PA depositívoro -17,5 ± 0,7  7,0 ± 0,2 1 

Goniopsis cruentata Curuçá - PA carnívoro -18,9 ± 0,8  9,2 ± 0,7 1 

Eurytium limosum Curuçá - PA carnívoro -18,5 ± 0,9 10,0 ± 0,3 1 

Callinectes bocourti Curuçá - PA necrófago/carnívoro -20,7 ± 0,4  9,3 ± 0,4 1 

Referências: 1 - GIARIZZO et al., 2010, 2 - RIBAS, 2012, 3 - PEREIRA et al., 2010. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas de estudo selecionadas para o presente trabalho foram manguezais 

do Estado do Rio de Janeiro, sendo um pertencente à baía de Guanabara (BG) – uma 

das regiões mais urbanizadas do Brasil – e outro do Norte Fluminense, na 

desembocadura do Rio Paraíba do Sul (RPS), que cruza grande parte da região 

sudeste brasileira (Fig.7). Ambas as áreas possuem clima do tipo tropical úmido, com 

duas estações bem definidas ao longo do ano (seca e chuvosa). Nelas, a temperatura 

média anual situa-se entre 20 e 25°C e a precipitação varia entre 900 e 1.300 mm.ano-

1 (DAVIS; NAGHETTINI, 2001; SANT'ANNA NETO, 2005). Além disso, na costa 

sudeste ocorrem micro-marés, em regime semi-diurno, sendo ± 1,0 m a amplitude 

média em períodos de sizígia (VELLOZO; ALVES, 2005; DIRETORIA DE 

HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO, 2013). 

No manguezal do Rio Caceribu, baía de Guanabara, são encontradas as 

espécies de mangue Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia schaueriana 

(mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco) (ICMBio, 2014). Já no 

manguezal de Gargaú, Rio Paraíba do Sul, também são encontradas R. mangle e L. 

racemosa, mas Avicennia germinans aparece no lugar de A. schaueriana (BERNINI; 

REZENDE, 2010). 

A opção por estas áreas de estudo deu-se em função de sua localização 

próxima de centros urbanos, industriais e agrícolas e em função da comprovada 

contaminação das suas águas e sedimentos. Os dois manguezais selecionados 

apresentam populações de Ucides cordatus, havendo inclusive extração comercial. 

Finalmente, por se tratar de manguezais, ambas as áreas têm fundamental 

importância na remoção e mobilização de matéria em suspensão e de poluentes 

associadas ao ciclo natural da água em suas regiões (BATISTA NETO et al., 2006).  
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Figura 7 - Localização das duas áreas de coleta no Estado do Rio de Janeiro (costa sudeste do Brasil). 
Onde 1: Manguezal do Rio Caceribu, baía de Guanabara e 2: Manguezal de Gargaú, estuário 
secundário do Rio Paraíba do Sul. 

 

4.1.1 Manguezal do Rio Caceribu – baía de Guanabara (BG) 

 

A baía de Guanabara é um complexo estuarino, situado no sudeste do Brasil, 

cuja bacia de drenagem tem cerca de 4.080 km2, incluindo 32 sub-bacias e 91 rios e 

canais (KJERFVE et al., 1997). A densidade populacional nos arredores da baía é 

uma das maiores do sudeste do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes (IBGE, 

2010). Além disso, abriga o segundo maior parque industrial do país, recebendo 

diariamente descarga de toneladas de efluentes domésticos e industriais. Por isso, a 



44 
 

baía é considerada um dos ecossistemas mais eutrofizados do Brasil e ainda sofre 

com desmatamentos, aterros, despejos de lixo sólido e outros (AMADOR, 1997).  

Os sedimentos da baía de Guanabara apresentam contaminação por metais 

traço, sendo reportados incrementos nos últimos 120 anos (FARIAS, 2006; 

MONTEIRO et al., 2012). Borges et al. (2007) afirmaram que a poluição das águas 

vem resultando em elevado aporte de metais, especialmente Cu e Pb. Em relação à 

contaminação, um dos ecossistemas que merece mais atenção são os manguezais, 

que nos últimos anos retiveram boa parte dos metais lançados no ambiente, reduzindo 

seu transporte para águas da baía (MACHADO et al., 2002).  

O mapa das concentrações de elementos-traço na baía mostra padrões de 

distribuição regional com forte relação com tamanho das partículas e teor de carbono 

orgânico (MACHADO et al., 2002; BATISTA NETO et al., 2006). As menores 

concentrações de elementos-traço encontram-se na área sul da baía, perto da 

entrada, e as maiores na parte noroeste, dominada pelos sedimentos lamosos e com 

muita matéria orgânica, além da presença do maior parque industrial da região (Figura 

8). Como se espera, a proximidade de fontes de contaminação desempenha um 

importante papel na distribuição dos metais nos sedimentos superficiais da Baía de 

Guanabara. As concentrações de alguns metais traço em sedimentos superficiais de 

áreas próximas da área de estudo na baía de Guanabara são apresentadas na Tabela 

4. 

 

Tabela 4- Concentrações de metais traço (peso seco, µg.g-1) em sedimentos 

superficiais de regiões próximas à área de estudo na baía de Guanabara  

Localidades Cd Cr Pb Cu Zn Ni Mn Ref. 

APA de Guapi-Mirim (Rio Guapi) - - 26,0 28,3 26,7 12,0 273 1 

Manguezal de São Gonçalo  - - 20,0 18,0 610 8,7 72 1 

Manguezal de Piedade  0,2 - 17 0,1 43 3,5-4,3 112-304 2 

Manguezal de Nova Orleans  0,2 - 12 6,3 59 3,6-9,4 92-509 2 

Manguezal de Surui  0,2 - 19 6,2 63 3,6-8,3 88-277 2 

Manguezal de Mauá  - - 12-35 1,6-65 - - - 3 

Fundo da baía de Guanabara  - 0-100 20-60 0-40 100-200 > 30 - 4 

Referências: 1 - MACHADO et al., 2002, 2 - FARIAS et al., 2007, 3 - BORGES et al., 2007, 4 - 
BAPTISTA NETO et al., 2006. 
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Figura 8 - Tipos de sedimento (A), percentuais de matéria orgânica nos sedimentos (B) e distribuição 
das concentrações de chumbo (C), cromo (D) e níquel (E) na fração < 63 µm de sedimentos superficiais 
da baía de Guanabara.  
Fonte: Modificado de BATISTA NETO et al., 2006. 

 

Apesar da baía apresentar altas concentrações de metais em alguns setores, 

normalmente a concentração nos seus organismos é menor do que a observada em 

outras áreas costeiras do Sudeste. Tal fenômeno vem sendo reportado desde a 

década de 1990, e um dos principais estudos é o de Carvalho e Lacerda (1992). Estes 

autores apontaram as condições redutoras da baía, a alta carga orgânica e a presença 

de íons sulfeto como fatores que restringem a biodisponibilidade dos metais, à 

exceção do Mn. Em áreas de manguezais, as condições anóxidas favorecem a 

dissolução dos óxidos de manganês, retirando-os dos sedimentos e levando-os à 

coluna d’água com subsequente transporte (MOLISANI et al., 1999). 

A baía de Guanabara ainda possui ecossistemas relativamente conservados, 

tais como restingas, praias, costões rochosos, brejos e manguezais. Diversas 

espécies são encontradas nos habitats da baía, inclusive nos manguezais, que se 

destacam como áreas de reprodução ou berçários (FRÓES et al., 2009). Apesar disso 
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e conforme citado anteriormente, a fauna da baía está cronicamente exposta a 

inúmeros poluentes e já enfrentou mais de uma vez efeitos de grandes vazamentos 

de óleo e seus derivados, notadamente nos anos de 2000 e 2005 (SOARES-GOMES 

et al., 2010). Hoje, os manguezais ainda ocupam cerca de 80 km2, sendo mais 

abundantes ao fundo e ao leste da baía, especialmente na região da Área de Proteção 

Ambiental de Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara. 

As amostragens do presente estudo foram feitas no manguezal do Rio 

Caceribu, cerca de dois quilômetros a montante da foz (22°43'32" S, 43°0'50" W). Este 

é um rio que deságua na APA de Guapi-Mirim, tendo extensão de 60 km e bacia de 

822 km2, aproximadamente (ROBERTO, 2009). Isso equivale a 20% da bacia de 

drenagem da baía de Guanabara. O rio nasce nas serras florestadas dos municípios 

de Rio Bonito e Tanguá (Figura 9). O rio apresenta estuário interno e externo, sendo 

registradas nas campanhas do presente estudo, salinidades de 12 a 22 em águas 

superficiais. Originalmente o Rio Caceribu era um afluente do Rio Macacu, no entanto 

obras de engenharia realizadas entre 1940 e 1960 desviaram o Macacu e isolaram a 

bacia do Caceribu.  

No manguezal do Rio Caceribu ocorre captura comercial do caranguejo uçá, 

e boa parte dos “catadores” é registrada na APA de Guapi-Mirim e também associada 

à Cooperativa Manguezal Fluminense. As atividades de coleta são fiscalizadas na 

região, especialmente pelos fiscais do ICMBio e guardas municipais ambientais das 

cidades do entorno. Apesar disso, ainda existem pescadores que utilizam técnicas 

proibidas de captura, tais como o “laço”, e alguns casos de coleta na época de defeso. 

 

 

Figura 9 - Bacia de drenagem do Rio Caceribu.  
Fonte: Modificado de NEGREIROS et al., 2002. 
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4.1.2 Manguezal de Gargaú - Estuário Secundário do Rio Paraíba do Sul (RPS) 

 

O manguezal de Gargaú localiza-se no estuário secundário do Rio Paraíba do 

Sul, município de São Francisco do Itabapoana, ao norte do estado do Rio de Janeiro 

(21º36’00” S e 41º03’00” W). Situa-se a cerca de 240 km a nordeste da baía de 

Guanabara, sendo uma área menos populosa, com aproximadamente 530 mil 

habitantes em seu entorno (IBGE, 2011). Tem área aproximada de 8,0 km2 (800 ha), 

sendo as amostragens do presente estudo realizadas na porção norte (21°36'21'' S, 

41°03'18'' W). O manguezal sofre com atividade extrativista de árvores, ocupação para 

pecuária, expansão urbana nos arredores, obras de dragagem no canal principal e 

abertura de novos canais. Nele, à exceção do inverno, o estuário é homogêneo e com 

predomínio de água doce (MOLISANI et al., 1999). Durante as campanhas do 

presente estudo, foram registradas salinidades entre 0 e 8,0, em águas superficiais. 

O Rio Paraíba do Sul tem grande importância para a população fluminense, 

pois é fonte de água para mais de 11 milhões de pessoas. Sua bacia de drenagem 

corresponde a aproximadamente 55.400 Km2 e sua extensão é de 1.145 km, 

passando por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 10), estados de maior 

produção e consumo do país (MOLISANI et al., 1999). Como consequência, existe um 

número elevado e diversificado de indústrias situadas na região da bacia, além de 

grande descarga de efluentes domésticos e agrícolas, além do despejo de resíduos 

sólidos oriundos das cidades de médio e grande porte localizadas às margens do rio. 

Cabe ressaltar que o rio conta com algumas represas com propósito de 

abastecimento, irrigação e geração de energia. 

O médio curso do Rio Paraíba do Sul apresenta trechos com maiores 

concentrações de elementos-traço, tais como Zn, Pb e Cu e no geral, as 

concentrações no material particulado em suspensão e nos sedimentos diminuem em 

direção à foz, como indicam os trabalhos de Carvalho et al. (1999) e Molisani et al. 

(1999, 2005). Uma exceção é o Cr que aumenta suas concentrações em direção ao 

estuário, provavelmente devido à sua associação com a matéria orgânica em 

suspensão.  
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Figura 10 - Bacia de drenagem do Rio Paraíba do Sul.  
  Fonte: Modificado de CBH-OS, 2014. 

 

Ainda de acordo com Carvalho et al. (1999) e Molisani et al. (1999, 2005), as 

concentrações de metais fracamente ligados aos sedimentos (fração <63 µm) foram 

relativamente constantes ao longo do complexo rio-estuário, à exceção do Mn e do 

Fe, que na região estuarina demonstraram diminuição, provavelmente explicada pelas 

condições anóxidas. De maneira geral, o decréscimo da concentração de metais em 

direção à jusante, pode ser explicado pela diluição em sedimentos não contaminados 

ou ainda a existência de barreiras ao longo do rio, capazes de reter estes elementos 

por sedimentação de parte do material em suspensão. Concentrações de alguns 

metais traço em sedimentos superficiais do estuário do Rio Paraíba do Sul são 

apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Concentrações de metais traço (peso seco, µg.g-1) em sedimentos 

superficiais de regiões próximas às áreas de estudo  

Localidades  Cd Cr Pb Cu Zn Ni Mn Ref. 

Manguezal de Gargaú - 101-30 - 51-54 152-173 - 388-455 1 

Canal principal do 
estuár. secundário 

- 83-196 - 44-47 126-198 - 762-836 1 

Canal principal do 
estuár. secundário 

0.7-1.8 107-114 9-15 52-58 162-198 49-53 336-376 2 

Referências: 1 - MOLISANI et al., 1999, 2 - MOLISANI et al., 2005. 
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Na história desta área de estudo, cabe citar o acidente ambiental ocorrido em 

2003. Em março desse ano, um rompimento da barragem de rejeitos da Indústria 

Cataguases de Papel, resultou no derramamento de resíduos tóxicos proveniente da 

indústria nos Rios Pomba e Paraíba do Sul. O reservatório continha principalmente 

lixívia, solução usada na extração da celulose, composta basicamente de hidróxido 

de sódio e material orgânico, além de chumbo, enxofre, hipoclorito de cálcio, sulfeto 

de sódio, antraquinona e outros elementos-traço utilizados na fabricação de papel. 

Dentre os constituintes orgânicos foram identificados dioxinas e furano. Dentre os 

constituintes inorgânicos os maiores constituintes eram alumínio, silício, ferro e sódio. 

Em menores concentrações também havia cálcio, potássio, magnésio, vanádio e 

mercúrio (GONÇALVES et al., 2007). A poluição chegou até o manguezal de Gargaú, 

diminuindo as atividades pesqueiras e afetando a economia local. 

Na região de Gargaú também se observa a captura comercial do caranguejo 

uçá, no entanto, segundo Passos e Di Beneditto (2005) ela é feita de maneira 

desordenada e prejudicial ao ambiente, especialmente devido ao uso de armadilha do 

tipo “redinha”, proibida por lei. Esta técnica é pouco seletiva, pois não distingue macho 

de fêmea, nem adulto de juvenil. Apesar disso, os autores afirmam existir um 

consenso na população local quanto a não captura de fêmeas ovadas e indivíduos 

abaixo dos seis centímetros de largura da carapaça. 

 

 

4.2 ATIVIDADES DE CAMPO 

 

4.2.1 Coleta dos caranguejos 

 

As atividades de coleta foram realizadas sob licenças emitidas pelo Ministério 

do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

sendo respectivamente de n° 27753-1 (27/04/2011), n° 27753-3 (27/12/2012) e n° 

27753-4 (29/11/2013). Cada licença correspondeu a um período de coleta. Os 

períodos de atividades de campo ocorreram sempre no verão, sendo equivalentes aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2012, 2013 e 2014. Na campanha de 2012 foram 

obtidas fêmeas ovígeras e delas retirou-se tecidos e ovos, em ambas as áreas de 

estudo. Já nas campanhas de 2013 e 2014 foram obtidos tecidos, ovos e larvas 
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recém-eclodidas. Em função de problemas logísticos a campanha 2013 foi realizada 

apenas no Rio Caceribu, baía de Guanabara.  

Os animais foram capturados através de coleta manual, com o auxílio de 

catadores ou pescadores profissionais, nativos de cada área de coleta. Os coletores 

foram sempre acompanhados pelo autor do presente trabalho e orientados a coletar 

somente fêmeas ovígeras (“ovadas”). Machos ou fêmeas não ovígeras, quando 

capturados acidentalmente, foram devolvidos ao meio. O gênero sexual foi confirmado 

de acordo com os critérios apresentados em Melo (1996). 

Imediatamente após a coleta, os animais foram lavados e o excesso de 

sedimentos foi retirado. Os caranguejos foram colocados individualmente em sacos 

plásticos com vedação, para evitar danos provindos do contato entre eles. De acordo 

com os objetivos do presente estudo, alguns organismos foram abatidos logo após a 

coleta. Outros foram mantidos vivos e levados aos laboratórios de eclosão das larvas. 

Em todos os casos, o abatimento foi feito através de congelamento a -18°C, sendo os 

organismos mantidos nesta temperatura até o início das análises. Este tipo de 

abatimento foi escolhido por ser uma técnica não lesiva e pouco estressante para os 

organismos.  

 

4.2.2 Coletas de larvas de uçá no plâncton  

 

 Com o propósito de obter dados sobre a representatividade larval de Ucides 

cordatus na comunidade zooplanctônica, as densidades populacionais larvais foram 

estimadas pontualmente nas duas áreas de estudo. Para isso, na campanha de 2012 

foram feitas coletas de zooplâncton no mesmo período de coleta das fêmeas.  

Arrastos subsuperficiais foram feitos nos canais adjacentes aos manguezais, 

logo após o estofo que precede a maré vazante, no final da madrugada e início da 

manhã (5:00 às 8:00hs). Foram 8 pontos de coleta na BG e 6 no RPS, orientados de 

montante à jusante do rio ou dos canais de mangue (Fig. 11). Os arrastos tiveram 

profundidade máxima de 1,0 m. Foi escolhido o período de sizígia de Lua Nova, em 

função da sincronia de liberação larval apresentada pela espécie Ucides cordatus 

(FREIRE, 1998; ALMEIDA, 2004). 

As amostras foram obtidas com auxílio de rede de plâncton cilíndrico-cônica 

com 2,0 metros de comprimento, 0,5 m de diâmetro de boca e abertura de malha de 

200 μm. Os arrastos foram feitos com o auxílio de embarcação motorizada e tiveram 
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duração entre dois e três minutos cada. Um fluxômetro mecânico (General Oceanics 

2030R) previamente aferido foi acoplado à boca da rede para auxíliar o cálculo do 

volume de água filtrada. As amostras foram imediatamente fixadas em solução de 40 

ml de formaldeído P.A. diluído em água do mar, tendo uma concentração final de 

aproximadamente 4%. 

Em laboratório, o zooplâncton foi contado e triado sob microscópio 

estereoscópico (Coleman), com aumento de 80 x. Quando necessário, as amostras 

foram fracionadas com o auxílio de Folsom Plankton Sample Splitter, segundo método 

apresentado em McEwen et al. (1954). Os organismos foram identificados em grandes 

grupos taxonômicos, tal como apresentado em Boltovskoy (1999) e a contagem e 

triagem foram feitas com limite mínimo de 100 indivíduos por grupo taxonômico, por 

amostra (FRONTIER, 1981). A identificação geral do zooplâncton foi feita com base 

nos trabalhos de Boltovskoy (1981, 1999) e Bonecker (2006), sendo os decápodes 

identificados com auxílio de Pohle et al. (1999) e Fernandes et al. (2006). A 

identificação das larvas de Ucides cordatus foi feita com base em Rodrigues (1982) e 

Rodrigues e Hebling (1989). 

 

 

Figura 11 - Pontos de coleta de zooplâncton no estuário secundário do Rio Paraíba do Sul (A) e no 
estuário do Rio Caceribu (B).  
Fonte: Modificado de imagens obtidas no GOOGLE EARTH. 
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Após triagem e contagem do zooplâncton, os dados resultantes foram 

utilizados juntamente com o volume de água filtrada em cada arrasto, para calcular 

densidades populacionais. A densidade foi expressa em ind.m-3 de água filtrada. O 

volume dos arrastos foi estimado através da expressão: [V= a.n.c]. Onde, a: área da 

boca da rede (m2); n: número de rotações do fluxômetro; e c: fator de aferição do 

fluxômetro (m.rotação-1). 

 

4.3 OBTENÇÃO DE LARVAS RECÉM-ECLODIDAS 

 

 Para obter larvas recém-eclodidas, foram selecionadas fêmeas com massas de 

ovos em estágio final de desenvolvimento, identificadas por sua coloração (Fig. 12). 

Ainda em campo, as fêmeas foram rapidamente lavadas para retirada do excesso de 

sedimentos e acondicionadas em sacos de transporte, feitos de tecido. Imediatamente 

após a coleta, foram transportadas para os laboratórios de eclosão larval, montados 

em residências particulares próximas das áreas de coleta. 

 

 

 

Figura 12 - Visão frontal de fêmea de U. cordatus com massa de ovos em estágio final de 
desenvolvimento. 
Fonte: Foto do autor. 

 

Nos canais de maré e costa adjacente às áreas de estudo, foi coletada água 

para a montagem de aquários de eclosão larval, cada um com 20 L de capacidade. 

Na campanha de 2013, foram montados 10 aquários, apenas com fêmeas da baía de 
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Guanabara. A salinidade nestes aquários foi de 16. Já na campanha de 2014, foram 

montados 12 aquários em cada área de estudo. Nos aquários da BG, a salinidade foi 

de 26 e nos do RPS, de 24. 

Cada aquário recebeu uma fêmea e foi equipado com aerador e tubo curvo 

de PVC, com diâmetro suficiente para servir de abrigo (Fig. 13). Os aquários foram 

mantidos ao abrigo da luz e, as fêmeas não foram alimentadas. Verificações foram 

feitas a cada 30 minutos e impurezas foram aspiradas do fundo do aquário, três vezes 

por dia.  

 

  

Figura 13 - Vista superior de um aquário de desova, com fêmea de U. cordatus, abrigo de PVC e 
mangueira de aeração.  
Fonte: Foto do autor. 

 

Nas análises do presente estudo apenas foram utilizadas larvas que eclodiram 

entre uma e 24 h após a introdução das fêmeas nos aquários. Imediatamente após 

cada eclosão larval a aeração foi desligada e a fêmea foi retirada do aquário, sendo 

acondicionada individualmente em saco plástico e congelada a -18° C. Esperou-se 

que partículas em suspensão sofressem decantação e logo após, as larvas foram 

atraídas para a superfície através de estímulo luminoso (Fig. 14). Em sequência, 

foram aspiradas cuidadosamente com auxílio de pipetas estéreis. 

As larvas foram concentradas utilizando-se malha de 100 µm de abertura. 

Ainda presas à malha foram rapidamente lavadas com água destilada, a fim de retirar 

sais derivados da água dos aquários. Imediatamente após, foi colocado papel 
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absorvente pelo lado externo da malha para que o máximo de água fosse retirado da 

amostra. Por fim, as larvas foram acondicionadas em sacos plásticos do tipo zip-lock 

e imediatamente congeladas a -18° C. 

 

 

Figura 14 - Atração de larvas de U. cordatus através de estímulo luminoso.  
   Fonte: Foto do autor. 
 

 

4.4 ANÁLISES EM LABORATÓRIO 

 

4.4.1 Biometria e fecundidade 

 

Em laboratório, os caranguejos foram novamente lavados, com escovas 

macias, para retirada dos sedimentos aderidos ao corpo. Com auxílio de paquímetro 

com precisão de 1,0 mm foram obtidas as medidas biométricas: Largura da Carapaça 

(LC) e Comprimento da Carapaça (CC). Especialmente a LC tem sido utilizada como 

indicativa confiável da idade de caranguejos uçá, especialmente por ser 

correlacionada positivamente com seu peso seco (COSTA, 2012). Segundo Tavares 

(com. pess.) as estimativas de peso úmido podem ser imprecisas, especialmente em 

caranguejos semi-terrestres, de médio porte e com muitas cerdas, assim como 
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observado em U. cordatus. Em função disso, no presente estudo, apenas a LC foi 

utilizada como parâmetro avaliador da idade dos organismos adultos. 

Para estimativa da fecundidade e demais análises, as massas de ovos foram 

removidas com o auxílio de pinças estéreis. As massas foram pesadas 

individualmente e subamostras foram retiradas para estimar o total de ovos por fêmea. 

As subamostras foram contadas em microscópio estereoscópico, com o auxílio de 

câmaras de Bogorov. Somente ovos viáveis foram considerados durante a contagem, 

sendo os resultados extrapolados para o total da amostra. Também foram anotados 

aspectos gerais dos ovos, tais como cor, formato e tamanho. A análise de fecundidade 

ficou restrita às fêmeas capturadas nas campanhas de 2013 e 2014, pois outra 

metodologia foi utilizada nas fêmeas de 2012 e resultou em subestimativa. 

Dez amostras de larvas recém-eclodidas foram pesadas em balança analítica 

com 0,00001 g de precisão. Logo após pesagem, cada amostra foi levada ao 

microscópio estereoscópio e foi contado o número de larvas. Desta forma estimou-se 

o peso úmido médio das larvas. As mesmas amostras foram levadas à estufa e 

permaneceram por oito horas a 70° C. Após isso, foram novamente pesadas a fim de 

estimar o peso seco das larvas. 

 

4.4.2 Isótopos estáveis de C e N em tecidos de fêmeas 

 

Parte dos músculos dos quelípodos das fêmeas obtidas nas duas áreas de 

estudo em fevereiro de 2012 foi utilizada para medições de carbono orgânico total, de 

nitrogênio total e seus isótopos estáveis (δ13C, δ15N). Foram utilizadas cinco fêmeas 

de cada área de estudo, com LCs entre 6,0 e 7,0 cm. 

As determinações foram feitas em analisador elementar ANCA-GSL, 

conectado com um Espectômetro de Massa de Razão Isotópica PDZ Europa 20 - 20 

(Sercon Ltd., Cheshire, UK) na Universidade de Davis na Califórnia (UC Davis Stable 

Isotope Facility). 

 

4.4.3 Concentração de elementos-traço em adultos, ovos e larvas 

 

Para análise da concentração de metais, as fêmeas foram dissecadas. 

Utilizou-se tesouras, bisturis e pinças de aço inox previamente esterilizados. Também 

houve cuidado na manipulação do material, sendo utilizadas luvas de látex e bancada 
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revestida com filme descartável de PVC. Entre cada dissecção os instrumentos foram 

lavados adequadamente. Foram obtidos brânquias, hepatopâncreas e músculos dos 

quelípodos (garras). Apenas as brânquias foram rapidamente lavadas com água 

deionizada para a retirada de resíduos superficiais. Cada amostra foi colocada 

separadamente em saco plástico com vedação do tipo zip-lock, identificada e 

congelada até a próxima etapa. 

A escolha destes órgãos e tecidos deu-se em função dos diferentes papéis no 

organismo. As brânquias, órgão respiratório, podem refletir contaminação nas águas 

do ambiente onde o caranguejo vive, incluindo as águas intersticiais. Além disso, 

participam da excreção e do equilíbrio osmótico, conforme citado anteriormente. Nas 

campanhas de 2013 e 2014 foram separadas em anteriores (três primeiros filamentos) 

e posteriores (dois últimos filamentos). A separação das brânquias em anteriores e 

posteriores deu-se em função de recomendações pessoais de pesquisadores da área, 

notadamente Drª Mônica Wallner-Kersanach (FURG) e Dr. Denis Abessa (UNESP). 

Às brânquias anteriores atribui-se maior papel na respiração e às posteriores maior 

participação na osmorregulação e excreção (FREIRE et al., 2008). 

O hepatopâncreas pode refletir a contaminação através do trato digestório e 

participa da formação de grânulos amorfos, capazes de reter metais. Os músculos são 

uma parte mais conservativa do corpo, sendo mais adequados para averiguar 

bioacumulação. Além disso, os músculos são a parte mais apreciada pelos 

consumidores.   

Os ovos foram obtidos da mesma forma que os tecidos, em ambiente estéril 

e com instrumentos e proteção adequados. Antes da primeira amostragem não se 

levou em consideração o estágio de desenvolvimento dos ovos, mas em laboratório 

percebeu-se que, na campanha de 2012, foram obtidas fêmeas com ovos em 

diferentes estágios. Desta forma, de acordo com critérios apresentados em Pinheiro 

e Hattori (2003), os ovos foram classificados em três estágios de desenvolvimento: 

inicial, intermediário e final. Estes estágios foram previamente descritos na seção 3.1 

“Caracterização do caranguejo uçá”. Como a classificação dos ovos foi feita após a 

coleta, o “n” amostral de cada estágio foi diferente, sendo apresentados nos 

resultados. Nas campanhas de 2013 e 2014 foram obtidos ovos em estágio 

intermediário e final, em mesma proporção. 

Tecidos, ovos e larvas foram liofilizados (Liofilizador Enterprise I - Terroni) e 

em seguida macerados em almofariz de ágata. Todas as amostras foram mantidas 
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individualmente em sacos zip-lock estéreis. Na campanha de 2012 foram feitas 

amostras compostas, unindo os tecidos de duas fêmeas de mesmo tamanho (mesma 

LC), da mesma área de coleta e obtidas na mesma data. Nas campanhas de 2013 e 

2014, amostras compostas foram feitas somente com as brânquias, pois nestas 

campanhas as brânquias foram separadas em anteriores e posteriores. Cada amostra 

composta foi feita com as brânquias de duas a três fêmeas de uma mesma classe de 

tamanho, de uma mesma data de coleta e local. As classes de tamanho foram feitas 

com intervalos de 2 mm de LC, indo de 5,5 a 7,9 cm. 

Os números de amostras por campanha e área de estudo e os LCs das 

fêmeas analisadas estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Número de amostras por parte analisada, campanha e área de estudo 

(baía de Guanabara e Rio Paraíba do Sul) e faixa de tamanho das fêmeas 

analisadas (LC, em cm). O número entre parênteses indica quantas fêmeas 

foram utilizadas por cada amostra composta 

Amostra / Campanha 2012 2013 2014 

BG RPS BG BG RPS 

Músculos 10 (2) 10 (2) 10 8 8 

Hepatopâncreas 10 (2) 10 (2) 10 8 8 

Brânquias totais 10 (2) 10 (2) - 

 

- - 

Brânquias anteriores - - 3 (3) 4 (2) 4 (2) 

Brânquias posteriores - - 3 (3) 4 (2) 4 (2) 

Ovos iniciais 4 (2) 4 (2) - - - 

Ovos intermediários 3 (2) 3 (2) - 4 4 

Ovos finais 3 (2) 3 (2) 5 4 4 

Larvas - - 5 4 4 

LCs 6,0 a 7,0  6,0 a 7,0  6,1 a 7,4  5,5 a 7,9  5,5 a 7,9  

 

Com auxílio de balança analítica de 0,00001 g de precisão, de cada amostra 

(tecidos, ovos ou larvas) retirou-se alíquota com peso mínimo de 0,25 g. As alíquotas 

foram digeridas com ácido nítrico suprapuro (HNO3) (5 mL cada), com auxílio de 

micro-ondas (SpeedWave - Berghof). As alíquotas foram mantidas em temperatura de 

190° C por 40 minutos, com rampas de subida e descida à temperatura de 50° C (15 

minutos cada). Imediatamente após a digestão, foram diluídas 2 ou 3 vezes com água 

desmineralizada/deionizada e acondicionadas em frascos falcon de 15 mL (Sarsted).

 A análise seguiu a metodologia EPA 3050B (1993) e as concentrações de V, 
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Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Ba, Cd e Pb foram determinadas em espectrômetro de massas 

com fonte de plasma indutivamente acoplada (ICP-MS - Thermofischer X-Series II).  

Parte das análises das campanhas 2013 (tecidos) e 2014 (ovos e larvas) foi 

realizada no Laboratório de Ciências Ambientais (Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro - Campos dos Goytacazes, RJ), sob responsabilidade do 

Prof. Dr. Carlos Eduardo de Rezende.  

 

Controle da qualidade das análises 

 

Em relação à análise da concentração de metais, cada amostra foi lida três 

vezes no ICP-MS. De cada triplicata calculou-se uma média, da qual descontou-se o 

branco analítico. A cada 11 amostras digeridas no micro-ondas, um branco analítico 

foi feito. Os brancos consistiram de 5,0 mL de ácido nítrico supra-puro, 

acondicionados no mesmo tipo de frasco que as amostras, tanto na digestão, quanto 

na leitura no ICP-MS. Para os elementos analisados, os limites de detecção no ICP-

MS Thermofischer X-Series II, foram (Tabela 7): 

 

Tabela 7- Limites de detecção (em ppb) dos elementos-traço analisados no ICP-

MS Thermofischer X-Series II 

V Cr Mn Ni Cu Zn As Cd Ba Pb 

0,12 0,15 0,16 2,89 7,07 3,07 0,12 0,32 0,03 2,15 

 

O padrão Oyster Tissue (SRM-1566B) foi utilizado na certificação do método. 

Apesar de não haver certificação no padrão utilizado, os elementos Cr e Ba também 

foram analisados. As concentrações de metais foram expressas em µg.g-1 em peso 

seco. 

 

4.4.4 Bioconcentração de elementos-traço 

 

Para determinar fatores de bioconcentração de elementos-traço (FBC), foi 

utilizada a seguinte fórmula (GAGNETEN; IMHOF, 2009): 

 

FBC = concentração média de elemento-traço nos músculos /  

média das concentrações do elemento-traço no sedimento superficial 
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A concentração média nos músculos foi calculada com a média aritmética das 

diferentes campanhas. Os músculos foram escolhidos por ser uma parte mais 

conservativa do corpo.  

As concentrações de elementos-traço nos sedimentos foram obtidas através 

da literatura. Foram utilizadas apenas as concentrações da fração fracamente ligada 

ao sedimento. Na baía de Guanabara foi utilizado o trabalho de Machado et al. (2002), 

feito na APA de Guapi-Mirim. Já no Rio Paraíba do Sul, foram utilizados os trabalhos 

de Molisani et al. (1999 e 2005), feitos no manguezal de Gargaú e no canal principal 

adjacente. 

 

4.5 TRANSFERÊNCIA BENTÔNICO-PELÁGICA DE ELEMENTOS-TRAÇO  

 

Como dito anteriormente, um dos principais objetivos deste estudo foi avaliar 

se o ciclo reprodutivo do caranguejo de mangue é capaz de afetar a dinâmica de 

elementos-traço. A influência do caranguejo estaria ligada a alguns aspectos 

biológicos da espécie que poderiam resultar em transferência de elementos-traço do 

ambiente bentônico para o pelágico: contato dos ovos com sedimentos, presença de 

fase larval planctônica e sincronia de desova e eclosão larval. Desta forma, para 

estimar a transferência, foram considerados os seguintes parâmetros:  

 

a) Peso seco médio das larvas (µg.larva-1), 

b) Concentração de elementos-traço em larvas (µg.g-1),  

c) Fecundidade (larvas.fêmea-1), 

d) Densidades populacionais das larvas no ambiente pelágico (larvas.m-3).  

 

A partir destes dados, foram calculados em cada área de estudo: 

 

1) Quantidade de elementos-traço por larva (em µg.larva-1), através da 

expressão: 

Concentração de elementos-traço em larvas x Peso seco médio das larvas 

 

2) Quantidade de elementos-traço associados a larvas na coluna d’água (em 

µg.m-3), através da expressão: 
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Quantidade de elementos-traço por larva x Densidades populacionais larvais no 

ambiente pelágico 

  

3) Quantidade de elementos-traço liberados nas eclosões larvais (em 

µg.fêmea-1), através da expressão: 

 

Quantidade de metais por larva x Fecundidade (mínima, média e máxima) 

 

Considerando a existência de dados recentes sobre densidade populacional 

das fêmeas adultas no Rio Caceribu - baía de Guanabara, no período de verão (Costa, 

2012), foi estimada a quantidade de elementos-traço liberados por hectare durante 

evento de eclosão larval (g.hectare-1), através da expressão: 

 

Quantidade de fêmeas por hectare* x Quantidade de elementos-traço liberado por 

eclosão larval (mínima, média e máxima) 

 

A quantidade de fêmeas por hectare foi estimada levando-se em 

consideração: densidade total líquida (apenas tocas com atividade biológica) de 

caranguejos nas faixas de tamanho utilizadas no presente estudo; proporção sexual; 

e período de coleta (apenas verão).  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Análises biométricas 

 

Os resultados das análises de fecundidade e da concentração de elementos-

traço foram analisados em função do tamanho das fêmeas. A análise foi feita com a 

inserção de linha de tendência, do valor de R2 e da equação de regressão linear em 

gráficos de dispersão confeccionados no programa Excel para Windows. 

 

Concentrações de elementos-traço 
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Para avaliar possíveis diferenças na concentração de metais traço entre os 

tecidos e amostras da mesma população, foi realizada uma Análise de Variância 

Unifatorial, seguida de Teste de Tukey. Para avaliar possíveis diferenças na 

concentração de metais traço entre as populações e entre as diferentes campanhas, 

foram realizados Testes F e Testes de Kruskal-Wallis. Para averiguar correlações 

entre o tamanho das fêmeas e as concentrações de elementos-traço, foram realizados 

Testes de Spearman. Além disso, foram confeccionados gráficos do tipo Box-Plot com 

as concentrações de metais em órgãos, tecidos, ovos e larvas. Em todos os casos, 

utilizou-se o Programa Statistica (versão 7.0) e os resultados foram considerados 

significativos ao nível de 0,05.  

Por fim, uma análise multi-fatorial foi realizada utilizando concentrações 

padronizadas de metais nos tecidos de fêmeas das duas áreas de estudo. O resultado 

foi expresso em gráfico de dispersão com dois fatores, feito no Excel para Windows. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM FÊMEAS DO CARANGUEJO UÇÁ 

 

A análise de δ15N demonstrou valores semelhantes entre os caranguejos das 

duas populações (BG: 8,3 ± 0,17 ‰, RPS: 8,7 ± 0,59 ‰), sendo um pouco maior na 

população do Rio Paraíba do Sul (Tab. 8). Em ambas as áreas, os valores de δ15N 

foram acima do esperado para o nível trófico de U. cordatus, considerado consumidor 

primário. 

 

Tabela 8- Média, desvio padrão e intervalo de δ13C, δ15N, C total, N total e razão 

N/C (molar) em músculos de U. cordatus da baía de Guanabara e do estuário 

secundário do R. Paraíba do Sul - Verão de 2012 

Área δ13C (‰) δ15N (‰) C (%) N (%) N/C (molar) 

Baía de 

Guanabara 

(n= 5) 

-24,6 ± 0,14 

(-24,4 a -24,8) 

8,3 ± 0,17 

(8,2 a 8,7) 

38,5 ± 2,31 

(34,7 a 40,8) 

11,4 ± 0,67 

(10,2 a 12,2) 

0,35 ± 0,008 

(0,34 a 0,36) 

R. Paraíba do 

Sul (n=5) 

-25,5 ± 0,06 

(-25,4 a -25,6) 

8,7 ± 0,59 

(7,8 a 9,6) 

41,1 ± 1,52 

(38,2 a 42,6) 

12,2 ± 0,45 

(11,5 a 12,9) 

0,35 ± 0,004 

(0,34 a 0,35) 

 

 

Em relação aos valores de δ13C, houve diferenças significativas entre as 

populações (Anova: p<0,05). A maior média foi observada nas fêmeas do Rio Paraíba 

do Sul. O mesmo foi visto com C e N totais. Entretato, a razão N/C foi a mesma nas 

duas áreas de estudo. Os valores de δ13C indicaram folhas de mangue como principal 

ítem alimentar, no entanto com indicativo da ingestão de detritos. 

A Figura 15 apresenta valores de δ13C e δ15N na baía de Guanabara e no 

R. Paraiba do Sul. 
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Figura 15 - Distribuição de 13C e 15N na baía de Guanabara (BG) e R. Paraiba do Sul (RPS). 
Fonte: 1. baía de Guanabara - Sedimentos - MONTEIRO et al., 2012; CARREIRA et al., 2002, Matéria 
orgânica particulada (MOP) - KALAS et al., 2009, 2. Paraíba do Sul - sedimentos, Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, plâncton > 20µm, plâncton > 64µm - SAVERGININI, 

2013. 

 

 

5.2 CONTROLE DE QUALIDADE DAS ANÁLISES DE ELEMENTOS-TRAÇO 

 

Nas análises realizadas entre 2012 e 2014, as recuperações dos metais V, 

Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd e Pb foram satisfatórias de acordo com o padrão certificado 

Oyster Tissue (SRM-1566B) (Tab. 9). 

 

Tabela 9- Valores percentuais de recuperação de elementos-traço nas análises 

de 2012, 2013 e 2014, de acordo com o padrão certificado Oyster Tissue (SRM-

1566B) 

Campanha V Mn Ni Cu Zn As Cd Pb 

2012 113,2 102,9 75,7 103,3 80,2 113,1 116,4 98,7 

2013 68,8 96,1 67,5 97,2 109,2 106,4 114,3 124,3 

2014 72,3 94,2 73,9 84,7 107,0 104,4 130,1 127,4 
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5.3 ELEMENTOS-TRAÇO EM FÊMEAS E OVOS EM DIFERENTES ESTÁGIOS - 

BAÍA DE GUANABARA E RIO PARAÍBA DO SUL 

  

Nas tabelas 10 e 11 estão apresentadas as médias, desvios padrão e 

intervalos de concentrações de V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd e Pb, em tecidos de 

fêmeas e ovos de U. cordatus nas duas áreas de estudo. 

 

Tabela 10- Média ± desvio padrão e intervalo da concentração (mínimo-máximo) 

de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas de U. cordatus do 

Rio Caceribu (baía de Guanabara - BG) e do Manguezal de Gargaú (estuário 

secundário do Rio Paraíba do Sul - RPS) - Verão de 2012. Onde <ld: abaixo do 

limite de detecção 

 Músculos Hepatopâncreas Brânquias 

 BG RPS BG RPS BG RPS 

V 0,28±0,17 0,27±0,05 0,42±0,19 0,30±0,14 1,53±1,30 1,93±0,87 

 <ld-0,45 0,21-0,31 0,27-0,71 0,21-0,54 0,54-3,78 0,96-3,17 

Cr 0,13±0,05 0,09±0,04 0,10±0,05 1,51±1,12 0,77±0,71 2,42±0,61 

 0,09-0,20 0,04-0,14 0,06-0,17 0,44-2,89 0,14-1,88 1,75-3,16 

Mn 1,32±0,26 1,52±0,85 7,58±1,52 27,9±8,94 8,78±8,45 16,4±4,42 

 0,87-1,53 0,59-2,25 5,70-9,48 12,6-34,4 1,93-23,5 12,4-21,7 

Ni 0,39±0,26 0,34±0,27 1,60±0,67 2,90±0,82 1,50±1,48 2,23±0,67 

 0,19-0,85 0,06-0,69 0,77-2,56 1,98-3,91 0,08-3,90 1,67-3,11 

Cu 47,0±8,5 62,3±30,3 32,5±12,7 131±28,4 138±79,0 213±115 

 37,6-57,4 29,6-98,8 15,2-46,8 99,2-170 20,5-231 126-409 

Zn 221±70,2 166±26,6 136±58,1 153±49,0 118±97,1 139±69,5 

 148-313 129-202 70,3-212 125-240 20,3-279 87,3-252 

As 2,5±0,71 2,0±0,52 2,0±0,59 1,8±0,33 21,8±17,3 15,0±5,39 

 1,4-3,16 1,5-2,69 1,3-2,80 1,3-2,15 4,7-49,7 11,0-24,3 

Cd 0,08±0,05 0,08±0,03 0,16±0,04 0,41±0,20 0,36±0,35 0,91±0,92 

 0,05-0,18 0,05-0,13 0,11-0,21 0,21-0,67 0,09-0,95 0,29-2,48 

Pb 0,16±0,08 0,13±0,02 0,32±0,10 0,30±0,07 1,55±1,22 1,48±0,73 

 0,04-0,24 0,11-0,16 0,24-0,48 0,21-0,39 0,30-3,51 0,67-2,29 
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Tabela 11- Média ± desvio padrão e intervalo da concentração (mínimo-máximo) 

de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em diferentes estágios de 

desenvolvimento de ovos de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara) 

e do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul) - Verão 

de 2012 

  Estágio de desenvolvimento dos ovos 

  Inicial Intermediário Final 

  média ± desvio min - max média ± desvio min - max média ± desvio min - max 

b
a
ía

 d
e
 G

u
a
n

a
b

a
ra

 

V 0,6±0,2 0,3-0,8 0,9±0,3 0,4-1,1 4,7±2,7 2,8-6,6 

Cr 0,3±0,1 0,2-0,3 0,3±0,2 0,1-0,5 1,6±1,0 0,9-2,3 

Mn 3,1±0,8 2,1-7,3 3,7±1,1 2,8-5,2 15,8±4,4 13-19 

Ni 0,23±0,16 0,1-0,4 0,2±0,1 0,1-0,4 0,7±0,3 0,5-0,9 

Cu 39,1±9,1 30,0-48,6 25,3±4,6 22,4-32,5 27,0±17,1 15-39 

Zn 268±96,0 205-380 241±28,1 211-273 171±17,4 159-183 

As 9,6±2,1 7,1-11,0 11,0±3,2 6,0-13,0 12,3±0,4 11,5-12,1 

Cd 0,06±0,01 0,05-0,06 0,06±0,01 0,06-0,08 0,06±0,01 0,07-0,06 

Pb 1,9±0,4 1,5-2,3 2,2±0,8 1,4-3,1 6,1±3,0 4,0-8,2 

R
io

 P
a

ra
íb

a
 d

o
 S

u
l 

V 1,7±0,7 1,2-2,3 0,7±0,3 0,4-1,0 5,8±2,9 3,7-7,8 

Cr 1,2±0,4 0,9-1,5 0,4±0,3 0,1-0,7 2,9±1,5 1,8-4,0 

Mn 7,0±0,1 6,9-7,1 5,0±0,8 4,4-6,2 29,4±3,8 26,2-32,7 

Ni 0,6±0,2 0,5-0,8 0,4±0,1 0,4-0,5 1,5±0,8 0,9-2,1 

Cu 48,2±5,4 45,2-52,3 61,0±6,1 52-65 25,7±4,0 22,4-28,4 

Zn 251±18,0 238-265 220±62,0 138-261 230±109 153-308 

As 9,5±1,2 8,7-10,4 7,3±1,2 5,8-8,6 12,0±0,4 11,8-12,3 

Cd 0,06±0,01 0,06-0,06 0,07±0,01 0,05-0,08 0,08±0,01 0,06-0,09 

Pb 2,5±1,2 1,7-3,4 1,2±0,1 1,1-1,4 6,6±1,5 5,6-7,6 

 

 

As concentrações de alguns elementos-traço foram significativamente 

diferentes entre os tecidos e entre estes e os ovos (Tab. 12). Nas fêmeas de ambas 

áreas de estudo, as concentrações de Cr, Cu e As foram significativamente maiores 

nas brânquias (Figs. 16, 17 e 18). Já as concentrações de Ni foram significativamente 

maiores no hepatopâncreas e as de Zn nos músculos.  

Ao analisar ovos de diferentes estágios de desenvolvimento em ambas as 

áreas de estudo, observou-se que as concentrações de V, Cr, Mn, Ni, As, Cd e Pb 

foram maiores em ovos do estágio final.  Ao comparar ovos em estágio inicial e 

hepatopâncreas, observou-se maiores concentrações de Ni e Cu no órgão e de V, Zn, 

As e Pb nos ovos.  
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Tabela 12- Teste Tukey  ̶ pós Análise de Variância Unifatorial  ̶  das 

concentrações de elementos-traço em tecidos (músculos, brânquias e 

hepatopâncreas) e ovos (de todos os estágios) de U. cordatus do Rio Caceribu 

(baía de Guanabara) e do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio 

Paraíba do Sul) – Verão de 2012. Valores em negrito: diferenças significativas a 

p < 0,05 

 Metais Mus x Bra Mus x Hep Mus x Ovos Bra x Hep Bra x Ovos Hep x Ovos 

b
a
ía

 d
e
 G

u
a
n

a
b

a
ra

 

V 0,21 1,00 0,06 0,24 0,99 0,07 

Cr 0,17 1,00 0,07 0,15 1,00 0,06 

Mn 0,04 0,12 0,10 0,83 0,87 1,00 

Ni 0,07 0,02 0,99 0,99 0,11 0,02 

Cu 0,00 0,88 0,89 0,00 0,00 1,00 

Zn 0,01 0,01 0,88 0,99 0,00 0,00 

As 0,00 0,99 0,05 0,00 0,02 0,02 

Cd 0,01 0,11 0,74 0,53 0,07 0,53 

Pb 0,26 1,00 0,00 0,33 0,04 0,00 

R
io

 P
a

ra
íb

a
 d

o
 S

u
l 

V 0,26 1,00 0,05 0,30 0,91 0,07 

Cr 0,01 0,01 0,20 1,00 0,43 0,52 

Mn 0,01 0,00 0,06 0,03 0,79 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,84 0,02 0,02 0,00 

Cu 0,00 0,07 0,96 0,35 0,00 0,03 

Zn 0,83 0,84 0,03 0,40 0,01 0,22 

As 0,00 1,00 0,00 0,00 0,05 0,00 

Cd 0,02 0,41 1,00 0,35 0,01 0,39 

Pb 0,36 0,99 0,00 0,52 0,17 0,01 

 

 

Ao comparar as duas populações estudadas, foram observadas algumas 

diferenças significativas em relação às concentrações de elementos-traço. As 

concentrações de Cr, Mn, Ni, Cu e Cd foram significativamente maiores nos 

hepatopâncreas de fêmeas do Rio Paraíba do Sul. Já diferenças significativas da 

concentração de elementos-traço nos ovos das duas populações foram observadas 

apenas com Cu e Pb, em ovos em estágio inicial, e com Mn em ovos do estágio 

intermediário.  
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Figura 16 - Box-plots com as concentrações de V, Cr e Mn (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas 
(músculos, brânquias e hepatopâncreas) e ovos de U. cordatus, em três estágios (inicial, intermediário 
e final). Caranguejos do Rio Caceribu (BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2012. Abaixo 
dos gráficos, caixas com valores do Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
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Figura 17 - Box-plots com as concentrações de Ni, Cu e Zn (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas 
(músculos, brânquias e hepatopâncreas) e ovos de U. cordatus, em três estágios (inicial, intermediário 
e final). Caranguejos do Rio Caceribu (BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2012. Abaixo 
dos gráficos, caixas com valores do Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
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Figura 18 - Box-plots com as concentrações de As, Cd e Pb (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas 
(músculos, brânquias e hepatopâncreas) e ovos de U. cordatus, em três estágios (inicial, intermediário 
e final). Caranguejos do Rio Caceribu (BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2012. Abaixo 
dos gráficos, caixas com valores do Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
 
 

Na maioria das análises não foi observado correlações significativas entre a 

concentração de elementos-traço e o tamanho das fêmeas (largura da carapaça), 
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havendo apenas algumas exceções. Na população do RPS, a concentração de Zn 

nos músculos foi correlacionada positivamente com a LC (Spearman = 0,76; n = 10), 

assim como a de Mn no hepatopâncreas (Spearman = 0,75; n = 10). Já na BG, a 

concentração de Ni nos músculos (Spearman = -0,74; n = 10), de Mn no 

hepatopâncreas (Spearman = -0,71; n = 10) e de Cu e Zn nas brânquias (Spearman 

= -0,83; n = 10), foram inversamente proporcionais ao tamanho das fêmeas.  

 

5.4 ELEMENTOS-TRAÇO EM FÊMEAS, OVOS E LARVAS RECÉM-ECLODIDAS DA 

BAÍA DE GUANABARA 

 

Na campanha de 2013, o sucesso de eclosão larval foi de 50%, sendo cinco 

eclosões bem sucedidas. Todas as eclosões larvais ocorreram no início da noite (das 

18:00 às 20:00 hs), dentro das primeiras 24 horas de aclimatação das fêmeas. A 

tabela 13 apresenta as médias, desvios padrão e intervalos de concentrações de 

elementos-traço em tecidos de fêmeas, ovos em estágio final e larvas recém-

eclodidas de U. cordatus do Rio Caceribu - BG.  

 

Tabela 13- Média ± desvio padrão e intervalo da concentração (mínimo-máximo) 

de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em tecidos, ovos em estágio final e larvas 

recém-eclodidas de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara) - Verão de 

2013. Onde Hepatopanc.: hepatopâncreas, Bra.Ant: brânquias anteriores, Bra. 

Pos: brânquias posteriores, <ld: abaixo do limite de detecção 

Metais Músculos Hepatopanc. Bra.Ant Bra.Pos Ovos Larvas 
V 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,38 ± 0,08 0,26 ± 0,07 3,05 ± 3,77 0,82 ± 0,20 

 0,02 - 0,04 0,03 - 0,10 0,32 - 0,44 0,21 - 0,31 0,74 - 9,68 0,66 - 1,09 

Cr  0,07 ± 0,04 0,09 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,19 ± 0,06 1,26 ± 1,24 0,40 ± 0,12 

 0,05 - 0,17 0,03 - 0,14 0,23 - 0,26 0,15 - 0,23 0,30 - 3,37 0,27 - 0,59 

Mn  0,26 ± 0,12 1,24 ± 0,49 4,38 ± 0,89 1,47 ± 0,63 19,4 ± 16,1 6,99 ± 0,56 

 0,16 - 0,52 0,68 - 2,08 3,75 - 5,01 1,03 - 1,91 4,46 - 42,2 6,36 - 7,84 

Ni  0,10 ± 0,03 0,18 ± 0,07 0,32 ± 0,06 0,23 ± 0,02 0,71 ± 0,47 0,24 ± 0,07 

 0,06 - 0,14 0,10 - 0,33 0,28 - 0,37 0,21 - 0,24 0,30 - 1,51 0,17 - 0,34 

Cu  8,9 ± 2,3 5,7 ± 1,8 15,0 ± 0,1 12,9 ± 0,5 23,4 ± 8,9 21,7 ± 2,2 

 4,9 - 11,6 2,6 - 7,6 14,9 - 15,0 12,5 - 13,2 14,8 - 33,0 19,4 - 24,5 

Zn 52,8 ± 6,5 119 ± 52,1 12,7 ± 4,3 15,4 ± 5,9 222 ± 18,4 235 ± 23,6 

 44,2 - 63,3 47,8 - 224 9,7 - 15,8 11,2 - 19,6 205 - 251 221 - 277 

As 0,002 ± 0,004 0,14 ± 0,12 0,09 ± 0,13 0,07 ± 0,10 11,8 ± 3,59 4,37 ± 0,19 

 <ld - 0,011 <ld - 0,32 <ld - 0,18 <ld - 0,14 7,84 - 15,7 4,09 - 4,61 

Cd 0,01 ± 0,002 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,03 ± 0,002 0,01 ± 0,004 0,01 ± 0,01 

 0,01 - 0,01 0,01 - 0,04 0,05 - 0,06 0,03 - 0,03 0,004 - 0,01 0,003 - 0,02 

Pb 0,03 ± 0,04 0,07 ± 0,09 0,47 ± 0,37 0,37 ± 0,28 3,79 ± 3,57 4,44 ± 2,33 

 <ld - 0,11 0,01 - 0,29 0,21 - 0,73 0,17 - 0,57 0,45 - 7,65 1,32 - 7,89 
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As concentrações de alguns metais variaram significativamente entre os 

tecidos das fêmeas e entre estes, ovos e larvas (Tab. 14).  

 

Tabela 14- Teste Tukey  ̶ pós Análise de Variância Unifatorial  ̶  das 

concentrações de elementos-traço em tecidos (músculos - Mus, brânquias 

anteriores - Br.A, brânquias posteriores - Br.P e hepatopâncreas - Hep), ovos em 

estágio final (Ov.F) e larvas recém-eclodidas (Lar) de U. cordatus do Rio 

Caceribu (baía de Guanabara), Verão de 2013. Valores em negrito: diferenças 

significativas a p < 0,05 

Metais Mus x Br.A Mus x Br.P Mus x Hep Musc X Lar Mus x Ov.F 
V 1,00 1,00 1,00 0,02 0,94 
Cr 1,00 1,00 1,00 0,00 0,85 
Mn 0,98 1,00 1,00 0,00 0,13 
Ni 0,62 0,93 0,89 0,00 0,72 
Cu 0,42 0,81 0,58 0,00 0,00 
Zn 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
As 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
Cd 0,00 0,03 0,00 0,99 0,95 
Pb 1,00 1,00 1,00 0,02 0,02 

 Br.A x Br.P Br.A x Hep Br.A x Lar Br.A x Ov.F Br.P x Hep 
V 1,00 1,00 0,31 1,00 1,00 
Cr 1,00 1,00 0,18 1,00 1,00 
Mn 1,00 1,00 0,24 0,85 1,00 
Ni 1,00 0,93 0,23 0,99 1,00 
Cu 0,99 0,07 0,16 0,37 0,24 
Zn 1,00 0,03 0,00 0,00 0,04 
As 1,00 1,00 0,00 0,02 1,00 
Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Pb 1,00 1,00 0,29 0,32 1,00 

 Br.P x Lar Br.P x Ov.F Hep x Lar Hep x Ov.F Lar x Ov.F 
V 0,27 1,00 0,02 0,94 0,22 
Cr 0,14 1,00 0,00 0,87 0,11 
Mn 0,10 0,60 0,00 0,17 0,67 
Ni 0,08 1,00 0,00 1,00 0,01 
Cu 0,04 0,13 0,00 0,00 0,98 
Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 
As 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 
Cd 0,02 0,01 0,00 0,00 1,00 
Pb 0,26 0,29 0,01 0,02 1,00 

 

 

 

Nas fêmeas, as concentrações de Cu e Cd foram significativamente maiores 

nas brânquias, especialmente anteriores. Já Zn, foi mais concentrado no 

hepatopâncreas. Os músculos apresentaram as menores concentrações de 

elementos-traço (Figuras 19, 20 e 21). 
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Níquel e As foram significativamente mais concentrados nos ovos se 

comparados às larvas, indicando mais uma vez o papel da casca do ovo como barreira 

para alguns elementos. Apesar da diferença não ser estatisticamente significativa, os 

elementos V, Cr e Mn também apresentaram maior concentração média nos ovos.  

Ao comparar o hepatopâncreas das fêmeas com as larvas recém-eclodidas, 

observou-se que os elementos V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As e Pb foram mais concentrados 

nas larvas. Apenas Cd foi significativamente mais concentrado no hepatopâncreas. 

As concentrações de Cr, Zn, As e Pb nas brânquias foram positivamente 

correlacionadas com o tamanho das fêmeas (Spearman = 0,89; n = 6).  
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Figura 19 - Box-plots com as concentrações de V, Cr e Mn (µg.g-1, peso seco) em músculos (Mus), 
hepatopâncreas (Hep), brânquias anteriores (Br.A) e brânquias posteriores (Br.P) de fêmeas, ovos em 
estágio final (Ovos) e larvas recém eclodidas (Larvas) de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de 
Guanabara) - Verão de 2013. 
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Figura 20 - Box-plots com as concentrações de Ni, Cu e Zn (µg.g-1, peso seco) em músculos (Mus), 
hepatopâncreas (Hep), brânquias anteriores (Br.A) e brânquias posteriores (Br.P) de fêmeas, ovos em 
estágio final (Ovos) e larvas recém eclodidas (Larvas) de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de 
Guanabara) - Verão de 2013. 
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Figura 21 - Box-plots com as concentrações de As, Cd e Pb (µg.g-1, peso seco) em músculos (Mus), 
hepatopâncreas (Hep), brânquias anteriores (Br.A) e brânquias posteriores (Br.P) de fêmeas, ovos em 
estágio final (Ovos) e larvas recém eclodidas (Larvas) de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de 
Guanabara) - Verão de 2013. 
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5.5 ELEMENTOS-TRAÇO EM FÊMEAS, OVOS E LARVAS RECÉM-ECLODIDAS - 

BAÍA DE GUANABARA E RIO PARAÍBA DO SUL 

 

Na campanha de 2014, foram obtidas eclosões larvais de quatro fêmeas em 

cada área de estudo (sucesso de 33 %). Da mesma forma que observado em 2013, 

as eclosões ocorreram no início da noite, dentro das primeiras 24 horas de 

aclimatação das fêmeas.  

As tabelas 15 e 16 apresentam médias, desvios padrão e intervalos de 

concentrações de V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Ba e Pb, em tecidos de fêmeas, ovos 

em diferentes estágios e larvas recém-eclodidas de U. cordatus das duas áreas de 

estudo.  

 

Tabela 15- Média ± desvio padrão e intervalo da concentração (mínimo-máximo) 

de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas de U. cordatus do 

Rio Caceribu (baía de Guanabara - BG) e do Manguezal de Gargaú (estuário 

secundário do Rio Paraíba do Sul - RPS) - Verão de 2014. Onde <ld: abaixo de 

limite de detecção 

 

 

 

 

V 0,64 ± 0,22 0,48 ± 0,16 0,75 ± 0,19 0,97 ± 0,46 3,01 ± 0,81 2,95 ± 0,58 2,02 ± 0,44 2,18 ± 0,43

0,24 - 0,90 0,31 - 0,81 0,56 - 1,09 0,34 - 1,94 2,04 - 4,30 2,48 - 3,77 1,44 - 2,65 1,65 - 2,70

Cr 0,28 ± 0,04 0,23 ± 0,04 0,46 ± 0,06 0,58 ± 0,17 0,57 ± 0,07 0,80 ± 0,10 0,31 ± 0,05 0,53 ± 0,03

0,21 - 0,37 0,16 - 0,30 0,37 - 0,54 0,42 - 0,95 0,53 - 0,69 0,70 - 0,94 0,25 - 0,38 0,50 - 0,58

Mn 0,68 ± 0,18 0,89 ± 0,51 4,76 ± 1,44 15,9 ± 7,77 11,0 ± 3,39 9,71 ± 2,31 3,37 ± 1,46 4,04 ± 1,18

0,43 - 1,02 0,32 - 1,62 3,11 - 7,57 8,16 - 28,2 7,29 - 15,5 7,17 - 12,8 1,87 - 5,78 2,53 - 5,42

Ni 0,12 ± 0,12 0,06 ± 0,12 1,87 ± 0,86 3,05 ± 1,72 0,92 ± 0,18 1,06 ± 0,41 0,60 ± 0,18 0,83 ± 0,44

<ld - 0,31 <ld - 0,35 0,63 - 2,83 0,76 - 5,78 0,69 - 1,16 0,68 - 1,62 0,30 - 0,78 0,52 - 1,44

Cu 47,7 ± 15,0 62,4 ± 12,7 61,0 ± 9,7 219 ± 84,7 159 ± 20,7 219 ± 26,5 109 ± 9,8 155 ± 6,0

27,5 - 83,2 45,1 - 85,9 45,4 - 75,8 78,4 - 352 136 - 181 189 - 253 98,4 - 125 146 - 160

Zn 316 ± 49,2 376,9 ± 80,0 89,6 ± 21,2 139 ± 53,7 93,8 ± 11,8 102 ± 2,5 70,0 ± 8,8 83,6 ± 10,9

217 - 407 258 - 522 59,1 - 121 69,8 - 221 78,7 - 108 99,0 - 104 59,9 - 82,9 68,4 - 93,3

As 0,62 ± 0,10 0,76 ± 0,36 0,99 ± 0,22 1,27 ± 0,56 5,33 ± 0,96 3,73 ± 0,31 2,94 ± 0,53 2,92 ± 0,32

0,44 - 0,73 0,24 - 1,42 0,78 - 1,41 0,47 - 2,37 3,77 - 6,30 3,46 - 4,17 2,31 - 3,47 2,63 - 3,36

Cd 0,001 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,11 ± 0,06 0,27 ± 0,15 0,16 ± 0,03 0,67 ± 0,20 0,05 ± 0,02 0,11 ± 0,06

<ld - 0,02 <ld - 0,03 0,05 - 0,25 0,09 - 0,53 0,13 - 0,21 0,41 - 0,90 0,02 - 0,08 0,04 - 0,18

Ba 1,00 ± 0,49 14,0 ± 15,0 3,04 ± 0,85 46,7 ± 21,6 5,47 ± 0,95 30,6 ± 5,83 2,77 ± 0,72 17,9 ± 3,28

0,31 - 1,85 3,35 - 49,7 1,56 - 4,52 28,8 - 96,1 4,42 - 6,81 23,9 - 38,1 1,63 - 3,57 13,3 - 20,7

Pb 0,04 ± 0,03 0,06 ± 0,04 0,17 ± 0,05 0,17 ± 0,05 1,01 ± 0,26 0,62 ± 0,06 0,53 ± 0,10 0,45 ± 0,16

<ld - 0,09 0,01 - 0,11 0,10 - 0,25 0,11 - 0,24 0,72 - 1,44 0,56 - 0,70 0,38 - 0,63 0,24 - 0,63

Metais
BG RPS BG RPS

Hepatopâncreas

BG RPS RPS

Brânquias anteriores Brânquias posteriores

BG

Músculos
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Tabela 16 - Média ± desvio padrão e intervalo da concentração (mínimo-máximo) 

de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em ovos em estágio intermediário e final 

e larvas recém-eclodidas de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara - 

BG) e do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul - 

RPS) - Verão de 2014. Onde <ld: abaixo do limite de detecção 

 

 

 

Assim, como observado nas campanhas anteriores, as concentrações de 

alguns metais variaram significativamente entre os tecidos das fêmeas e entre estes, 

ovos e larvas (Tabs. 17 e 18). Em ambas as áreas de estudo, as concentrações de 

Cu e As nas fêmeas foram significativamente maiores nas brânquias, especialmente 

anteriores. As concentrações destes elementos apresentaram-se na seguinte ordem: 

brânquias anteriores > brânquias posteriores > hepatopâncreas > músculos (Figs. 22 

e 23). O elemento Ni foi mais concentrado no hepatopâncreas e Zn nos músculos, 

assim como observado em 2012.  

 

 

 

V 1,57 ± 0,92 1,21 ± 1,25 5,91 ± 2,02 7,82 ± 1,99 1,17 ± 0,64 0,17 ± 0,05

0,48 - 2,83 0,38 - 3,71 3,90 - 8,83 5,89 - 10,95 0,35 - 2,16 0,12 - 0,23

Cr 0,65 ± 0,37 0,59 ± 0,52 1,59 ± 0,53 1,90 ± 0,47 0,35 ± 0,10 0,29 ± 0,03

0,16 - 1,00 0,14 - 1,57 0,89 - 2,31 1,59 - 2,72 0,24 - 0,50 0,25 - 0,33

Mn 5,26 ± 0,92 4,70 ± 3,79 15,9 ± 2,01 18,6 ± 12,6 19,2 ± 2,39 3,88 ± 0,93

3,60 - 6,01 1,63 - 12,1 14,5 - 19,4 6,08 - 35,9 15,8 - 22,6 2,52 - 5,03

Ni 0,36 ± 0,13 0,38 ± 0,17 0,87 ± 0,29 0,83 ± 0,21 0,18 ± 0,09 0,06 ± 0,03

0,20 - 0,49 0,21 - 0,71 0,60 - 1,32 0,65 - 1,18 0,09 - 0,32 <ld - 0,10

Cu 36,1 ± 22,3 82,7 ± 25,2 20,0 ± 3,3 30,3 ± 4,9 14,1 ± 2,2 41,1 ± 6,6

15,7 - 79,4 43,7 - 110,8 17,2 - 25,4 22,4 - 35,7 11,0 - 16,9 33,5 - 48,7

Zn 254 ± 23,2 311 ± 30,6 267 ± 16,7 239 ± 20,0 264 ± 23,0 263 ± 10,3

225 - 291 263 - 345 246 - 288 220 - 273 228 - 293 249 - 275

As 1,63 ± 0,22 1,98 ± 0,65 3,19 ± 1,19 2,15 ± 0,39 1,84 ± 0,40 1,64 ± 0,38

1,36 - 1,98 1,19 - 2,93 1,89 - 4,68 1,69 - 2,72 1,25 - 2,21 1,23 - 2,08

Cd 0,01 ± 0,02 0,03 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,03 ± 0,03 0,04 ± 0,01

<ld - 0,04 <ld - 0,07 0,03 - 0,05 0,05 - 0,07 <ld - 0,06 0,04 - 0,05

Ba 1,48 ± 0,71 2,91 ± 2,07 3,20 ± 0,81 8,09 ± 5,36 5,87 ± 2,32 2,80 ± 1,51

0,59 - 2,29 1,31 - 6,87 2,04 - 4,07 3,82 - 17,28 3,19 - 9,57 1,03 - 4,52

Pb 0,78 ± 0,51 0,34 ± 0,27 4,05 ± 2,79 1,55 ± 0,16 1,07 ± 0,98 0,00 ± 0,01

0,34 - 1,70 <ld - 0,81 0,85 - 8,48 1,34 - 1,79 <ld - 2,66 <ld - 0,02

Metais
Ovos finais

BG RPS

Larvas

BG RPSRPS

Ovos intermediários

BG
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Tabela 17 - Teste Tukey  ̶ pós Análise de Variância Unifatorial  ̶  das 

concentrações de elementos-traço em tecidos (músculos - Mus, brânquias 

anteriores - Br.A, brânquias posteriores - Br.P e hepatopâncreas - Hep), ovos em 

estágio intermediário (Ov.I) e final (Ov.P) e larvas recém-eclodidas (Lar) de U. 

cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara), Verão de 2014. Valores em 

negrito: diferenças significativas a p < 0,05 

Metais Mus x Br.A Mus x Br.P Mus x Hep Musc X Lar Mus x Ov.F Mus x Ov. I Br.A x Br.P 

V 0,28 0,83 1,00 0,73 0,00 0,24 0,98 

Cr 0,95 1,00 0,99 0,84 0,00 0,03 0,98 

Mn 0,00 0,69 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 

Ni 0,15 0,69 0,00 0,99 0,00 0,44 0,97 

Cu 0,00 0,00 0,89 0,68 0,99 0,65 0,04 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 

As 0,00 0,01 0,99 0,00 0,00 0,00 0,03 

Cd 0,00 0,62 0,00 0,45 0,20 0,96 0,01 

Ba 0,01 0,74 0,40 0,00 0,00 0,66 0,44 

Pb 0,99 1,00 1,00 0,73 0,00 0,89 1,00 

 Br.A x Hep Br.A x Lar Br.A x Ov.F Br.A x Ov. I Br.P x Hep Br.P x Lar Br.P x Ov.F 

V 0,36 0,99 0,00 1,00 0,89 1,00 0,00 

Cr 1,00 1,00 0,00 0,43 1,00 0,94 0,00 

Mn 0,02 0,00 0,00 1,00 0,98 0,00 0,00 

Ni 0,06 0,62 0,41 0,99 0,00 0,99 0,08 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Zn 1,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 

As 0,00 0,14 0,95 0,03 0,05 0,99 0,00 

Cd 0,49 0,02 0,06 0,00 0,25 1,00 0,99 

Ba 0,43 0,00 1,00 0,39 1,00 0,00 0,23 

Pb 0,99 0,99 0,00 1,00 1,00 0,95 0,00 

 Br.P x Ov.I Hep x Lar Hep x Ov.F Hep x Ov.I Lar x Ov.F Lar x Ov.I Ov.F x Ov. I 

V 0,98 0,81 0,00 0,31 0,00 0,99 0,00 

Cr 0,10 0,99 0,00 0,13 0,00 0,60 0,00 

Mn 0,02 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 

Ni 1,00 0,00 0,99 0,00 0,01 0,94 0,09 

Cu 0,11 0,18 0,60 1,00 0,99 0,10 0,38 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,99 0,96 

As 1,00 0,01 0,00 0,02 0,02 1,00 0,00 

Cd 0,99 0,38 0,69 0,03 1,00 0,95 0,76 

Ba 1,00 0,00 0,20 1,00 0,01 0,00 0,19 

Pb 0,99 0,80 0,00 0,94 0,01 1,00 0,00 
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Tabela 18 - Teste Tukey  ̶ pós Análise de Variância Unifatorial  ̶  das 

concentrações de elementos-traço em tecidos (músculos - Mus, brânquias 

anteriores - Br.A, brânquias posteriores - Br.P e hepatopâncreas - Hep), ovos em 

estágio intermediário (Ov.I) e final (Ov.P) e larvas recém-eclodidas (Lar) de U. 

cordatus do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul), 

Verão de 2014. Valores em negrito: diferenças significativas a p < 0,05 

Metais Mus x Br.A Mus x Br.P Mus x Hep Musc X Lar Mus x Ov.F Mus x Ov. I Br.A x Br.P 

V 0,42 0,80 1,00 1,00 0,00 0,59 1,00 

Cr 0,73 0,98 0,87 0,96 0,00 0,10 1,00 

Mn 0,87 1,00 0,12 0,95 0,00 0,83 0,99 

Ni 0,69 0,88 0,00 1,00 0,15 0,87 1,00 

Cu 0,00 0,12 0,00 1,00 1,00 0,04 0,69 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,04 0,42 0,00 1,00 

As 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,84 

Cd 0,00 0,77 0,00 0,91 0,65 0,99 0,00 

Ba 0,63 1,00 0,00 0,96 1,00 0,94 0,93 

Pb 0,04 0,28 0,98 1,00 0,00 0,01 0,98 

 Br.A x Hep Br.A x Lar Br.A x Ov.F Br.A x Ov. I Br.P x Hep Br.P x Lar Br.P x Ov.F 

V 0,69 0,49 0,00 1,00 0,95 0,82 0,00 

Cr 1,00 1,00 0,00 0,98 1,00 1,00 0,00 

Mn 0,98 1,00 0,05 1,00 0,66 1,00 0,01 

Ni 0,06 0,82 0,99 1,00 0,03 0,95 0,94 

Cu 1,00 0,01 0,00 0,59 0,52 0,41 0,17 

Zn 0,97 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 

As 0,00 0,92 1,00 1,00 0,05 1,00 0,47 

Cd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,00 1,00 

Ba 0,68 0,29 0,81 0,25 0,10 0,91 1,00 

Pb 0,18 0,05 0,00 1,00 0,67 0,28 0,00 

 Br.P x Ov.I Hep x Lar Hep x Ov.F Hep x Ov.I Lar x Ov.F Lar x Ov.I Ov.F x Ov. I 

V 1,00 1,00 0,00 0,87 0,00 0,67 0,00 

Cr 0,76 1,00 0,00 0,64 0,00 0,71 0,00 

Mn 1,00 0,84 0,09 0,91 0,01 1,00 0,01 

Ni 1,00 0,00 0,18 0,00 0,31 0,95 0,81 

Cu 1,00 0,00 0,00 0,34 1,00 0,25 0,08 

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,31 0,03 

As 0,77 0,01 0,00 0,00 0,57 0,87 0,99 

Cd 0,99 0,10 0,25 0,02 1,00 1,00 0,98 

Ba 0,90 0,00 0,03 0,00 0,96 1,00 0,95 

Pb 0,95 0,94 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 
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Figura 22 - Box-plots das concentrações de Ni, Cu e Zn (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas, 
ovos em estágio intermediário e final e larvas recém-eclodidas de U. cordatus. Caranguejos do Rio 
Caceribu (BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2014. Abaixo dos gráficos, caixas com 
valores do Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
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Figura 23 - Box-plots das concentrações de As e Cd (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas, ovos 
em estágio intermediário e final e larvas recém-eclodidas de U. cordatus. Caranguejos do Rio Caceribu 
(BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2014. Abaixo dos gráficos, caixas com valores do 
Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
 

 

Ao comparar ovos em estágio final e larvas recém eclodidas das duas áreas 

de estudo, observou-se maiores concentrações de V, Ni, Cr e Pb nos ovos (Figs. 24 

e 25). Tal fato também foi observado na campanha de 2013, que contou com eclosões 

da baía de Guanabara.  
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Figura 24 - Box-plots das concentrações de V, Cr e Mn (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas, ovos 
em estágio intermediário e final e larvas recém-eclodidas de U. cordatus. Caranguejos do Rio Caceribu 
(BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2014. Abaixo dos gráficos, caixas com valores do 
Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 
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Figura 25 - Box-plots das concentrações de Ba e Pb (µg.g-1, peso seco) em tecidos de fêmeas, ovos 
em estágio intermediário e final e larvas recém-eclodidas de U. cordatus. Caranguejos do Rio Caceribu 
(BG) e do Manguezal de Gargaú (RPS) - Verão de 2014. Abaixo dos gráficos, caixas com valores do 
Teste de Kruskal-Wallis, comparando áreas de estudo. 

 

 

Ao comparar larvas recém-eclodidas com o hepatopâncreas das fêmeas das 

duas áreas de estudo, observou-se maiores concentrações de Zn e As nas larvas. O 

arsênio também apresentou essa tendência na campanha anterior. Já o elemento Ni, 

foi mais concentrado no hepatopâncreas.  

Ao comparar as duas áreas de estudo, foram observadas algumas diferenças 

significativas entre as populações (vide figuras 22, 23, 24 e 25). Assim como 

observado em 2012, maiores concentrações de elementos-traço foram observadas 

nas fêmeas do Rio Paraíba do Sul, especialmente de Mn, Cu, Cd e Ba no 

hepatopâncreas. Os elementos Cu e Ba também foram mais concentrados nos 
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músculos desta população. O único elemento mais concentrado nas fêmeas da baía 

de Guanabara foi Cr, nos músculos. Por outro lado, nas larvas recém-eclodidas da 

BG, foram observadas as maiores concentrações de V, Mn, Ni e Ba.  

Na baía de Guanabara, as concentrações de alguns elementos-traço nos 

músculos das fêmeas foram correlacionadas positivamente com seu tamanho, sendo 

eles Mn (Spearman = 0,79; n = 8), Ba (Spearman = 0,87; n = 8) e Pb (Spearman = 

0,73; n = 8). No Rio Paraíba do Sul o mesmo foi observado com a concentração de Ni 

nas brânquias (Spearman = 0,84; n = 8). 

 

 

5.6 COMPARAÇÃO INTERANUAL DAS POPULAÇÕES 

 

Ao comparar as campanhas de 2012, 2013 (apenas BG) e 2014, foram 

observadas diferenças significativas nas concentrações de elementos-traço. Nos 

músculos das fêmeas da baía de Guanabara, as maiores concentrações de Mn e As 

foram observadas em 2012. Em 2014, isso foi observado com Cr e Zn. As 

concentrações de Cu foram semelhantes em 2012 e 2014, mas bem menores em 

2013 (Tab. 19). 
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Tabela 19- Média ± desvio padrão da concentração de elementos-traço em 

músculos de fêmeas de U. cordatus (µg.g-1, peso seco) nas campanhas de 2012, 

2013 (apenas BG) e 2014 - Rio Caceribu (baía de Guanabara - BG) e Manguezal 

de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul - RPS). Inclui média geral 

± desvio padrão e valores do Teste de Kruskal-Wallis comparando as 

campanhas. Valores em negrito: diferenças significativas a p < 0,05 

 

 

Nos músculos das fêmeas do Rio Paraíba do Sul, as maiores concentrações 

de Ni, As, Cd e Pb foram observadas em 2012. Já as maiores concentrações de V, Cr 

e Zn foram observadas em 2014. 

Em relação às brânquias, as maiores concentrações de Ni e As foram 

observadas em 2012, nas duas áreas de estudo (Tab. 20). Nesta mesma campanha, 

Zn e Cd apresentaram suas maiores concentrações na BG, enquanto que Cr, Mn e 

Pb apresentaram no RPS. Os únicos metais com maiores concentrações na 

campanha de 2014, foram V e Cu na baía de Guanabara. 

 

 

 

 

Metais 2012 KW

V 0,28 ± 0,17 0,03 ±0,005 0,64 ± 0,22 0,32 ± 0,25 p = 0,0551

Cr 0,13 ± 0,05 0,07 ±0,04 0,28 ± 0,04 0,16 ± 0,09 p = 0,0432

Mn 1,32 ± 0,26 0,26 ±0,12 0,68 ± 0,18 0,75 ± 0,44 p = 0,0366

Ni 0,39 ± 0,26 0,10 ±0,03 0,12 ± 0,12 0,20 ± 0,13 p = 0,3989

Cu 47,0 ± 8,5 8,9 ±2,3 47,7 ± 15,0 34,5 ± 18,1 p = 0,0000

Zn 221 ± 70,2 52,8 ±6,5 316 ± 49,2 197 ± 109 p = 0,0001

As 2,5 ± 0,7 0,002 ±0,004 0,62 ± 0,10 1,04 ± 1,06 p = 0,0339

Cd 0,08 ± 0,05 0,01 ±0,002 0,003 ± 0,01 0,03 ± 0,03 p = 0,4273

Pb 0,16 ± 0,08 0,03 ±0,04 0,04 ± 0,03 0,08 ± 0,06 p = 0,6099

2012 KW

V 0,27 ± 0,05 0,48 ± 0,16 0,37 ± 0,10 p = 0,0033

Cr 0,09 ± 0,04 0,23 ± 0,04 0,16 ± 0,07 p = 0,0011

Mn 1,52 ± 0,85 0,89 ± 0,51 1,20 ± 0,32 p = 0,0929

Ni 0,34 ± 0,27 0,06 ± 0,12 0,20 ± 0,14 p = 0,0077

Cu 62,3 ± 30,3 62,4 ± 12,7 62,3 ± 0,04 p = 0,7527

Zn 166 ± 26,6 377 ± 80,0 272 ± 105 p = 0,0008

As 2,0 ± 0,5 0,76 ± 0,36 1,38 ± 0,62 p = 0,0016

Cd 0,08 ± 0,03 0,01 ± 0,01 0,05 ± 0,03 p = 0,0008

Pb 0,13 ± 0,02 0,06 ± 0,04 0,09 ± 0,04 p = 0,0063-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

baía de Guanabara

Média

Média

R. Paraíba do Sul

2013 2014

2014
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Tabela 20- Média ± desvio padrão da concentração de elementos-traço em 

brânquias (todas, anteriores e posteriores) de fêmeas de U. cordatus (µg.g-1, 

peso seco) nas campanhas de 2012, 2013 (apenas BG) e 2014 - Rio Caceribu 

(baía de Guanabara - BG) e Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio 

Paraíba do Sul - RPS). Inclui média geral ± desvio padrão e valores do Teste de 

Kruskal-Wallis comparando as campanhas. Valores em negrito: diferenças 

significativas a p < 0,05 

 

 

 

No hepatopâncreas, as maiores concentrações de Mn, As e Pb no 

hepatopâncreas das fêmeas foram observadas na campanha de 2012, em ambas 

áreas de estudo (Tab. 21). No RPS, Cr também apresentou este comportamento. Por 

sua vez, os elementos V e Cu apresentaram suas maiores concentrações em 2014. 

 

 

 

 

 

2012

Metais todas KW

V 1,53 ± 1,30 0,38 ± 0,08 0,26 ± 0,07 3,01 ±0,81 2,02 ±0,44 1,44 ±1,03 p = 0,0038

Cr 0,77 ± 0,71 0,24 ± 0,02 0,19 ± 0,06 0,57 ±0,07 0,31 ±0,05 0,42 ±0,22 p = 0,0590

Mn 8,78 ± 8,45 4,38 ± 0,89 1,47 ± 0,63 11,02 ±3,39 3,37 ±1,46 5,80 ±3,54 p = 0,1959

Ni 1,50 ± 1,48 0,32 ± 0,06 0,23 ± 0,02 0,92 ±0,18 0,60 ±0,18 0,71 ±0,46 p = 0,0449

Cu 138 ± 79,0 15,0 ± 0,1 12,9 ± 0,5 159 ±20,7 109 ±9,8 86,8 ±61,6 p = 0,0094

Zn 118 ± 97,1 12,7 ± 4,3 15,4 ± 5,9 93,8 ±11,8 70,0 ±8,8 61,9 ±41,8 p = 0,0118

As 21,8 ± 17,2 0,09 ± 0,13 0,07 ± 0,10 5,33 ±0,96 2,94 ±0,53 6,04 ±8,12 p = 0,0013

Cd 0,36 ± 0,35 0,06 ±0,01 0,03 ±0,002 0,16 ±0,03 0,05 ±0,02 0,13 ±0,12 p = 0,0263

Pb 1,55 ± 1,22 0,47 ±0,37 0,37 ±0,28 1,01 ±0,26 0,53 ±0,10 0,79 ±0,44 p = 0,0794

2012

todas KW

V 1,93 ± 0,87 2,95 ±0,58 2,18 ±0,43 2,36 ±0,43 p = 0,1093

Cr 2,42 ± 0,61 0,80 ±0,10 0,53 ±0,03 1,25 ±0,84 p = 0,0163

Mn 16,35 ± 4,42 9,71 ±2,31 4,04 ±1,18 10,0 ±5,03 p = 0,0163

Ni 2,23 ± 0,67 1,06 ±0,41 0,83 ±0,44 1,37 ±0,62 p = 0,0163

Cu 213 ± 115,1 219 ±26,5 155 ±6,0 195 ±28,8 p = 0,5218

Zn 139 ± 69,5 102 ±2,5 83,6 ±10,9 108 ±23,1 p = 0,6310

As 15,0 ± 5,39 3,73 ±0,31 2,92 ±0,32 7,22 ±5,51 p = 0,0039

Cd 0,91 ± 0,92 0,67 ±0,20 0,11 ±0,06 0,56 ±0,33 p = 0,3367

Pb 1,48 ± 0,73 0,62 ±0,06 0,45 ±0,16 0,85 ±0,45 p = 0,0250

Média

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

R. Paraíba do Sul

2013

sem campanha anteriores posteriores

- -

2014

anteriores Média

2013 2014

baía de Guanabara

posterioresanteriores posteriores
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Tabela 21- Média ± desvio padrão da concentração de elementos-traço no 

hepatopâncreas de fêmeas de U. cordatus (µg.g-1, peso seco) nas campanhas 

de 2012, 2013 (apenas BG) e 2014 - Rio Caceribu (baía de Guanabara - BG) e 

Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul - RPS). Inclui 

média geral ± desvio padrão e valores do Teste de Kruskal-Wallis comparando 

as campanhas. Valores em negrito: diferenças significativas a p < 0,05 

 

 

As concentrações de elementos em ovos do estágio final foram bastante 

semelhantes entre as campanhas, especialmente de V, Cr, Cu, Zn e Cd. Isso foi 

observado nas duas áreas de estudo. 

Quanto às larvas recém-eclodidas, a única área que contou com mais de uma 

campanha foi a baía de Guanabara (2013 e 2014) (Tab. 22). Na campanha de 2013 

foram observadas as maiores concentrações de Cr, Ni, Cu, As e Pb. Na campanha de 

2014, as concentrações de V, Mn e Zn foram maiores. 

 

 

 

 

Metais 2012 KW

V 0,42 ± 0,19 0,05 ± 0,02 0,75 ± 0,19 0,40 ± 0,29 p = 0,0000

Cr 0,10 ± 0,05 0,09 ± 0,03 0,46 ± 0,06 0,22 ± 0,17 p = 0,0018

Mn 7,58 ± 1,52 1,24 ± 0,49 4,76 ± 1,44 4,53 ± 2,59 p = 0,0001

Ni 1,60 ± 0,67 0,18 ± 0,07 1,87 ± 0,86 1,22 ± 0,74 p = 0,0001

Cu 32,5 ± 12,7 5,7 ± 1,8 61,0 ± 9,7 33,1 ± 22,6 p = 0,0000

Zn 136 ± 58,1 119 ± 52,1 89,6 ± 21,2 115 ± 19,1 p = 0,6381

As 2,0 ± 0,6 0,14 ± 0,12 0,99 ± 0,22 1,04 ± 0,76 p = 0,0000

Cd 0,16 ± 0,04 0,02 ± 0,01 0,11 ± 0,06 0,10 ± 0,06 p = 0,0001

Pb 0,32 ± 0,10 0,07 ± 0,09 0,17 ± 0,05 0,19 ± 0,10 p = 0,0005

2012 KW

V 0,30 ± 0,14 0,97 ± 0,46 0,63 ± 0,33 p = 0,0040

Cr 1,51 ± 1,12 0,58 ± 0,17 1,05 ± 0,46 p = 0,0350

Mn 27,9 ± 8,94 15,9 ± 7,77 21,9 ± 6,05 p = 0,0181

Ni 2,90 ± 0,82 3,05 ± 1,72 2,97 ± 0,07 p = 0,8480

Cu 131 ± 28,4 219 ± 84,7 175 ± 43,8 p = 0,0476

Zn 153 ± 49,0 139 ± 53,7 146 ± 6,6 p = 0,3379

As 1,8 ± 0,33 1,27 ± 0,56 1,53 ± 0,27 p = 0,0253

Cd 0,41 ± 0,20 0,27 ± 0,15 0,34 ± 0,07 p = 0,1102

Pb 0,30 ± 0,07 0,17 ± 0,05 0,24 ± 0,06 p = 0,0027

-

-

-

-

-

-

baía de Guanabara

2013 2014 Média

2013 2014 Média

R. Paraíba do Sul

-

-

-
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Tabela 22- Média ± desvio padrão da concentração de elementos-traço em larvas 

recém-eclodidas de U. cordatus (µg.g-1, peso seco) nas campanhas de 2013 e 

2014 - Rio Caceribu (baía de Guanabara - BG). Inclui média geral ± desvio padrão 

e valores do Teste de Kruskal-Wallis comparando as campanhas. Valores em 

negrito: diferenças significativas a p < 0,05 

 

  

5.7 BIOCONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO 

 

Foram calculados fatores de bioconcentração (FBC) para os elementos Mn, 

Ni, Cu, Zn e Pb nas duas áreas de estudo. No RPS também foram obtidos FBCs para 

Cr e Cd (Tab. 23). 

 

Tabela 23- Fatores de Bioconcentração (FBC) de alguns elementos-traço, feitos 

com as concentrações médias em músculos de fêmeas de U. cordatus (µg.g-1, 

peso seco) e a concentração da fração fracamente ligada ao sedimento 

superficial. Organismos do R. Caceribu (baía de Guanabara) e do manguezal de 

Gargaú (R. Paraíba do Sul) 

Metais 
baía de Guanabara R. Paraíba do Sul 

Músculos Sedimentos FBC Músculos Sedimentos FBC 

Cr - - - 0,16 6,09 0,03 

Mn 0,75 45,3 0,02 1,20 315 0,004 

Ni 0,20 5,00 0,04 0,20 3,06 0,07 

Cu 34,5 5,00 6,91 62,3 5,10 12,2 

Zn 197 20,0 9,83 271,6 26,9 10,0 

Cd - - - 0,05 1,00 0,05 

Pb 0,08 20,0 0,004 0,09 0,24 0,40 

 

  

Média KW

V 0,82 ± 0,20 1,17 ±0,64 1,00 ±0,18 p = 0,0143

Cr 0,40 ± 0,12 0,35 ±0,10 0,38 ±0,03 p = 0,0143

Mn 6,99 ± 0,56 19,2 ±2,39 13,1 ±6,11 p = 0,0143

Ni 0,24 ± 0,07 0,18 ±0,09 0,21 ±0,03 p = 0,0143

Cu 21,7 ± 2,2 14,1 ±2,2 17,9 ±3,8 p = 0,0143

Zn 235 ± 23,6 264 ±23,0 249 ±14,4 p = 0,0143

As 4,37 ± 0,19 1,84 ±0,40 3,10 ±1,27 p = 0,0143

Cd 0,01 ±0,01 0,03 ±0,03 0,02 ±0,01 p = 0,6228

Pb 4,44 ±2,33 1,07 ±0,98 2,75 ±1,68 p = 0,0143

Média2013 2014
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Em ambas as áreas de estudo, os maiores FBC foram observados com os 

elementos essenciais Cu e Zn. Já os menores valores foram observados com Pb, na 

baía de Guanabara, e Mn, no R. Paraíba do Sul. 

 

 

5.8 TRANSFERÊNCIA BENTÔNICO-PELÁGICA DE ELEMENTOS-TRAÇO 

ATRAVÉS DAS LARVAS PLANCTÔNICAS 

  

Como visto nas subseções 5.4 e 5.5, tanto elementos-traço essenciais quanto 

não-essencias foram detectados em larvas recém-eclodidas da baía de Guanabara e 

do R. Paraíba do Sul. Desta forma, foi possível reunir dados que permitem 

caracterizar, em parte, a influência do ciclo reprodutivo de U. cordatus sobre a 

dinâmica dos elementos-traço. Nesta subseção são apresentados dados sobre o 

processo de transferência de elementos-traço do ambiente bentônico para o pelágico. 

Alguns dados serviram de base para a caracterização e são apresentados a seguir. 

 

5.8.1 Peso das larvas 

 

O peso úmido médio das larvas recém-eclodidas foi de 0,0000631 ± 

0,0000105 g.larva-1 (63,1 µg.larva-1). O teor de umidade foi de 75 %, sendo o peso 

seco estimado em 0,0000158 g.larva-1 (15,8 µg.larva-1). 

 

5.8.2 Fecundidade 

 

A fecundidade variou de 53.624 a 173.931 ovos.fêmea-1 na baía de 

Guanabara (118.411 ± 36.624 ovos.fêmea-1) e de 66.005 a 149.134 ovos.fêmea-1 no 

Rio Paraíba do Sul (110.355 ± 28.070 ovos.fêmea-1) (Tab. 24). Não houve correlação 

significativa entre o tamanho das fêmeas e a fecundidade (Fig. 26). 
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Tabela 24- Fecundidade (ovos.fêmea-1), largura (LC) e comprimento de carapaça 

(CC) das fêmeas de U. cordatus do R. Caceribu (baía de Guanabara) e do do 

Manguezal de Gargaú (estuário secundário do R. Paraíba do Sul) - Verão de 2014 

BG RPS 

LC (cm) CC (cm) Ovos.fêmea-1 LC (cm) CC (cm) Ovos.fêmea-1 

6,6 5,3 107.612 6,8 5,0 120.348 

6,7 5,4 117.689 6,1 4,9 142.809 

6,8 5,3 81.295 6,0 4,6 101.185 

6,9 5,3 136.932 6,5 5,0 71.236 

7,3 5,4 117.633 6,2 4,8 116.407 

7,4 5,8 53.624 6,4 4,9 149.134 

7,4 5,9 158.569 6,4 4,9 115.714 

7,5 5,8 173.931 5,6 4,4 66.005 

 

 

 

Figura 26 - Número de ovos em função do tamanho das fêmeas de U. cordatus do Rio Caceribu (baía 
de Guanabara) e do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul) - Verão de 
2014. Onde LC: largura da carapaça em cm. 

 

5.8.3 Densidades populacionais de U. cordatus no plâncton 

 

Em relação à representatividade das larvas de U. cordatus em águas 

subsuperficiais, a média no Rio Caceribu (BG) foi de 208 larvas.m-3 e em Gargaú 

(RPS) de 716 larvas.m-3. A maior densidade registrada na BG foi de 332 larvas.m-3 e 

no RPS de 1892 larvas.m-3 (Figs. 27 e 28). Na BG houve aumento das densidades 

populacionais larvais em direção à jusante. No RPS não houve uma clara tendência 

de distribuição, sendo a maior densidade observada num ponto com confluência de 

canais do manguezal (ponto 3).  
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Figura 27 - Densidade populacional larval de U. cordatus (larvas.m-3) em águas subsuperficiais, numa 
vazante de sizígia no Rio Caceribu (baía de Guanabara) - Verão de 2012. 

 

 

Figura 28 - Densidade populacional larval de U. cordatus (larvas.m-3) em águas subsuperficiais, numa 
vazante de sizígia no manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul) - Verão de 
2012. 

 

Na BG, as larvas de U. cordatus representaram em média, 26% da densidade 

populacional do zooplâncton. Outros grupos abundantes foram as larvas de Cirripedia 

(cracas), outras larvas de caranguejo e os copépodes (Tab. 25).  

No RPS, larvas de U. cordatus representaram 30 % da densidade 

populacional do zooplâncton, em média. Outros grupos abundantes foram táxons 

holoplanctônicos, tais como copépodes e cladóceros (Tab. 26). 
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Tabela 25- Densidades populacionais do zooplâncton (org.m-3) em águas 

subsuperficiais, numa vazante de sizígia no Rio Caceribu (baía de Guanabara) - 

Verão de 2012 

 Montante Jusante   

Táxons / Pontos de coleta #8 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 Média (%) 

CNIDARIA (Hidromedusae) 88,3 68,7 84,7 44,0 0 2,3 3,9 4,2 2,6 0,3 

MOLLUSCA (Pteropoda) 0 0 0 0 0 0 77,2 215,1 73,1 9,1 

ANNELIDA (larvas de 

Polychaeta) 

0 0 0 0 3,1 0 7,7 4,2 3,7 0,5 

ARTHROPODA           

Cirripedia (larvas de craca) 0 14,7 24,7 16,5 2,0 38,3 594,4 183,9 204,6 25,4 

Copepoda  55,7 165,7 58,2 57,2 56,0 84,0 169,8 35,4 86,3 10,7 

Decapoda           

Alpheidae (larva de camarão) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

Palaemonidae           

Macrobrachium sp. (larva de 

pitú) 

0 0 0 0 1,0 0 0 0 0,3 0 

Brachyura            

Grapsidae (larva de 

caranguejo) 

7,7 1,2 0 1,1 2,0 0 92,6 0 23,7 2,9 

Sesarminae (larva de 

caranguejo) 

5,8 20,9 5,3 3,3 15,3 26,1 77,2 84,4 50,7 6,3 

Xanthidae           

Acantholobulus sp. (larva de 

caranguejo) 

5,8 2,5 8,8 4,4 62,1 52,1 177,5 54,8 86,7 10,8 

Ocypodidae           

Uca sp. (larva de chama-maré) 3,8 24,5 3,5 1,1 11,2 33,9 77,2 63,3 46,4 5,8 

Ucididae           

Ucides cordatus (larvas) 21,1 44,2 45,9 20,9 183,4 104,2 331,9 210,9 207,6 25,8 

Portunidae (larva de siris) 0 1,2 0 0 5,1 5,2 15,4 0 6,4 0,8 

Majidae (larva de caranguejo) 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0,7 0 

CHAETOGNATHA 0 0 14,1 0 1,0 0 0 0 0,3 0,0 

APPENDICULARIA 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0,5 0,1 

TELEOSTEI (peixes ósseos)           

Larvas de peixe 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0,5 0,1 

Ovos de peixe (clupeídeos) 3,8 0 3,5 0 10,2 18,8 5,8 7,6 10,6 1,3 

Totais 193,8 343,6 248,8 148,6 354,5 367,5 1634,5 863,9 805,1 100,0 
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Tabela 26 - Densidades populacionais do zooplâncton (org.m-3) em águas 

subsuperficiais, numa vazante de sizígia no manguezal de Gargaú (estuário 

secundário do Rio Paraíba do Sul) - Verão de 2012 

 Montante Jusante   

Táxons / Pontos de coleta #1 #2 #3 #4 #5 #6 Média (%) 

MOLLUSCA (larvas de Bivalvia) 1,7 5,9 0 0 0 0,7 1,4 0,1 

ANNELIDA (larvas de Polychaeta) 11,7 5,9 2,8 0 2,0 3,8 4,3 0,2 

ARTHROPODA         

Copepoda 157,7 1554,3 894,2 549,2 1061,7 1103,7 886,8 37,2 

Ctenopoda/Onychpoda (cladocera) 163,2 307,9 1083,4 430,9 1185,1 1146,5 719,5 30,2 

Amphipoda 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 

Isopoda 1,7 3,0 4,1 0,6 0 0,7 1,7 0,1 

Mysidacea 3,3 8,9 19,3 0 0,7 2,1 5,7 0,2 

Decapoda         

Palaemonidae         

Macrobrachium sp. (larva de pitú) 0,0 0,0 258,0 0,0 0,0 0,0 43,0 1,8 

Ucididae         

Ucides cordatus (larvas) 431,0 444,1 1891,6 422,4 603,5 504,8 716,3 30,1 

TELEOSTEI (peixes ósseos)         

Larvas de peixe 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0 

Total 770 2339 4153 1407 2856 2765 2382 100 

 

 

Todas as larvas de U. cordatus identificadas nas amostras de plâncton da BG 

e do RPS estavam no estágio zoé I, ou seja, provavelmente nasceram de 24 a 48 h 

antes da coleta e podem ser classificadas como recém-eclodidas. As densidades 

registradas e a representatividade das larvas na comunidade, permitiram afirmar que 

os períodos de coleta representaram períodos de eclosão larval, efetivamente. 

 

5.8.4 Concentrações de elementos-traço por larva 

 

As concentrações de elementos-traço por larva (µg.larva-1) na BG (verões de 

2013 e 2014) e no RPS (verão de 2014) estão apresentadas na Tabela 27. Os 

elementos mais concentrados nas larvas foram os elementos essenciais Zn e Cu e o 

elemento Mn.  

 

 

 



94 
 

Tabela 27 - Concentração média ± desvio padrão de elementos-traço por larva 

recém-eclodida (µg.larva-1) de U. cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara, 

verão de 2013 e 2014) e do Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio 

Paraíba do Sul, verão de 2014) 

Metal BG RPS 

V 0,00002 ± 0,000008 (2,00 x 10-5) 0,000003 ± 0,0000007 (3,00 x 10-6) 

Cr 0,000006 ± 0,000002 (6,00 x 10-6) 0,000005 ± 0,0000005 (5,00 x 10-6) 

Mn 0,00024 ± 0,00013 (2,40 x 10-4) 0,00006 ± 0,00001 (6,00 x 10-5) 

Ni 0,000003 ± 0,000001 (3,00 x 10-6) 0,0000009 ± 0,0000005 (9,00 x 10-7) 

Cu 0,00029 ± 0,00007 (2,90 x 10-4) 0,00065 ± 0,00010 (6,50 x 10-4) 

Zn 0,0039 ± 0,0004 (3,90 x 10-3) 0,0042 ± 0,0002 (4,20 x 10-3) 

As 0,00005 ± 0,00002 (5,00 x 10-5) 0,00003 ± 0,000006 (3,00 x 10-5) 

Cd 0,0000003 ± 0,0000003 (3,00 x 10-7) 0,0000007 ± 0,0000001 (7,00 x 10-7) 

Pb 0,00004 ± 0,000038 (4,00 x 10-5) 0,0000001 ± 0,0000001 (1,00 x 10-7) 

Ba 0,00004 ± 0,00005 (4,00 x 10-5) 0,00004 ± 0,00002 (4,00 x 10-5) 

 

 

5.8.5 Liberação de elementos-traço nas eclosões 

 

Com base na concentração de metais por larva e na fecundidade (ovos.fêmea-

1) estimou-se a quantidade mínima, máxima e média de elementos-traço liberados 

durante as eclosões larvais (µg de metal.fêmea-1) (Tab. 28).  

 

Tabela 28 - Contribuições mínima, máxima e média de metais para a coluna 

d’água (µg.fêmea-1) através da liberação de larvas U. cordatus do Rio Caceribu 

(baía de Guanabara, verão de 2013 e 2014) e do Manguezal de Gargaú (estuário 

secundário do Rio Paraíba do Sul, verão de 2014) 

 baía de Guanabara Rio Paraíba do Sul 

Metais Mín Máx Média Mín Máx Média 

V 0,83 2,68 1,82 0,18 0,39 0,30 

Cr 0,32 1,04 0,71 0,30 0,65 0,50 

Mn 12,9 41,7 28,4 4,0 8,8 6,8 

Ni 0,18 0,57 0,39 0,06 0,13 0,10 

Cu 15,5 50,3 34,2 42,8 92,6 71,5 

Zn 210 681 463 274 593 459 

As 2,7 8,9 6,1 1,7 3,7 2,9 

Cd 0,01 0,05 0,03 0,05 0,10 0,08 

Pb 2,1 6,9 4,7 0,0 0,0 0,0 

Ba 2,2 7,2 4,9 2,9 6,3 4,9 
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Os elementos-traço com maior introdução na coluna d’água durante as 

eclosões larvais seriam Zn, Cu, Mn, As e Ba, respectivamente. Na baía de Guanabara, 

Pb também apresentaria maior introdução, com valor semelhante ao Ba. A introdução 

média de Cu, Zn, Cd e Ba seria maior no Rio Paraíba do Sul. Na baía de Guanabara 

ocorreria maior introdução de V, Cr, Mn, Ni, As e Pb. 

 

5.8.6 Elementos-traço associados às larvas planctônicas na coluna d’água 

 

Considerando-se que as concentrações médias de metais em larvas recém-

eclodidas no verão de 2012 seriam semelhantes às observadas nos verões de 2013 

e 2014, estima-se que na campanha de 2012 o Rio Paraíba do Sul teria maior 

quantidade de elementos-traço sendo transportados pelas larvas na coluna d´água 

(µg.m-3). Como visto anteriormente, em 2012 foram observadas maiores densidades 

populacionais larvais nesta área de estudo.  

 

Tabela 29 - Estimativa da média ± desvio padrão da quantidade de elementos-

traço transportados por larvas recém-eclodidas de U. cordatus (µg.m-3) em maré 

vazante de sizígia (verão de 2012) no Rio Caceribu (baía de Guanabara) e no 

Manguezal de Gargaú (estuário secundário do Rio Paraíba do Sul) 

Metais baía de Guanabara Rio Paraíba do Sul 

V 0,002 ± 0,002 0,002 ± 0,002 

Cr 0,0007 ± 0,0007 0,003 ± 0,003 

Mn 0,029 ± 0,03 0,044 ± 0,04 

Ni 0,0004 ± 0,0004 0,0006 ± 0,0005 

Cu 0,035 ± 0,03 0,465 ± 0,38 

Zn 0,471 ± 0,44 2,980 ± 2,41 

As 0,006 ± 0,006 0,019 ± 0,02 

Cd 0,00003 ± 0,00003 0,0005 ± 0,0004 

Pb 0,005 ± 0,004 0,0001 ± 0,0000 

Ba 0,011 ± 0,01 0,032 ± 0,03 
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6 DISCUSSÃO  

 

6.1 ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM U. cordatus 

 

Os valores de δ13C observados nas fêmeas do presente estudo foram 

semelhantes ao visto em outras espécies herbívoras de manguezais brasileiros (Tab. 

30). Em comparação com o caranguejo malaio Neoepisesarma versicolor, que ingere 

predominantemente folhas de Rhizophora sp., os valores de δ13C também foram 

semelhantes (- 24,3) (KRISTENSEN et al., 2010). 

 

Tabela 30 - Valores de δ13C (‰) e δ15N (‰) em organismos e matéria orgânica 

provenientes de manguezal, incluindo as populações de U. cordatus deste e de 

outros estudos 

Tipo de amostra Localidade Observações δ13C (‰) δ15N (‰) Ref. 
Folhas de mangue      
Avicennia germinans  Curuçá - PA senescente -27,8 ± 0,4 5,8 ± 0,1 1 
Avicennia germinans  Curuçá - PA viva -29,0 ± 1,1 5,4 ± 0,2 1 
Avicennia germinans  RPS senescente -26,4 ± 0,1 7,73 ± 0,2 2 
Avicennia germinans  RPS viva -28,6 ± 0,4 7,68 ± 0,6 2 
Rhizophora mangle  Curuçá - PA senescente -28,7 ± 1,5 3,5 ± 0,6 1 
Rhizophora mangle Curuçá - PA viva -28,2 ± 1,0 3,8 ± 0,2 1 
Rhizophora mangle  RPS senescente   -27,8 ± 0,3 4,18 ± 0,7 2 
Rhizophora mangle RPS viva -29,9 ± 0,3  4,05 ± 0,0 2 
Laguncularia racemosa RPS senescente -29,3 ± 0,6 5,90 ± 0,6 2 
Laguncularia racemosa RPS viva -29,7 ± 0,9 6,47 ± 0,6 2 
Algas bentônicas   Curuçá - PA  -21,5 ± 0,8 3,0 ± 1,1 1 
Matéria orgânica 
particulada 

Curuçá - PA  -28,2 ± 1,7 7,1 ± 0,4 1 

Matéria orgânica 
sedimentar  

Curuçá - PA  -25,4 ± 0,2  4,5 ± 0,2 1 

Gastrópodes      
Thais coronata  Curuçá - PA depositívoro -21,5 ± 0,1  7,5 ± 0,6 1 
Littorina anguilifera Curuçá - PA herbívoro -25,3 ± 0,2  3,5 ± 0,5 1 
P. haustrum Lagoa Mãe Bá - ES herbívoro - 37,9 10,4 3 
M. tuberculatus Lagoa Mãe Bá - ES detritívoro -23,5 7,3 3 
Pitús      
Macrobrachium spp. Lagoa Mãe Bá - ES onívoro -23,7 a -25,2  10,4 a 

11,8 
 

Caranguejos e siris      
Aratus pisonii Curuçá - PA herbívoro/onívoro -22,1 ± 0,2 6,7 ± 0,2 1 
Uca maracoani Curuçá - PA depositívoro -17,5 ± 0,7  7,0 ± 0,2 1 
Goniopsis cruentata Curuçá - PA carnívoro -18,9 ± 0,8  9,2 ± 0,7 1 
Eurytium limosum Curuçá - PA carnívoro -18,5 ± 0,9 10,0 ± 0,3 1 
Callinectes bocourti Curuçá - PA necrófago/carnívoro -20,7 ± 0,4  9,3 ± 0,4 1 
Ucides cordatus b. de Guanabara - 

RJ 
herbívoro -24,6 ± 0,14 8,3 ± 0,17 4 

Ucides cordatus R. Paraíba do Sul - 
RJ 

 -25,5 ± 0,06 8,7 ± 0,59 4 
Ucides cordatus Lagoa Mãe Bá - ES  -27,7 6,0 3 
Ucides cordatus Curuçá-PA  -24,8 ± 1,0 5,0 ± 1,0 2 

Referências: 1 - GIARIZZO et al., 2010, 2 - RIBAS, 2012, 3 - PEREIRA et al., 2010, 4 - Presente estudo. 
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As diferenças de δ13C observadas entre as populações da baía de 

Guanabara e do Rio Paraíba do Sul, provavelmente derivam das variações na 

composição florística das áreas de estudo ou das diferentes características 

hidrológicas. Como afirmado anteriormente, na área da baía de Guanabara registra-

se a espécies de mangue Avicennia schaueriana e na área do RPS, Avicennia 

germinans (BERNINI; REZENDE, 2010; ICMBio, 2014). Apesar da preferência 

alimentar do caranguejo uçá ser por folhas de Rhizophora mangle, ocasionalmente 

também ingere Avicennia spp. Trabalhos anteriores apontam diferenças de δ13C 

entre estas e entre outras espécies de mangue (GIARRIZZO et al., 2011). 

Estudando caranguejos chama-marés detritívoros (Uca pugnax), Haines 

(1976) encontrou correlações lineares entre o tipo de vegetação e os valores de δ13C 

observados nos animais. Esta espécie é filogeneticamente próxima a U. cordatus e 

também vive nas zonas entre-marés. Variações de δ13C nas fontes alimentares, 

afetam diretamente os valores observados nos caranguejos. Os trabalhos de Doi et 

al. (2005) e Bodin et al. (2007), feitos com caranguejos costeiros, relatam diferenças 

de δ13C entre indivíduos da mesma espécie, mas com diferentes localizações ou 

habitats.  

No presente estudo, os caranguejos U. cordatus do R. Paraíba do Sul 

apresentaram os valores mais leves de δ13C. Isso talvez seja reflexo da maior 

influência da água doce neste ambiente. Em função da decomposição da matéria 

orgânica in situ e ou oriunda da bacia de drenagem, ambientes dulcícolas apresentam-

se mais enriquecidos em espécies dissolvidas de carbono. Com isso, ocorre um 

máximo de fracionamento entre a célula e a fonte de carbono (18 a 19 ‰) (DEGENS 

et al., 1968). Além disso, em função da decomposição da matéria orgânica, quase 

sempre com composição isotópica próxima a -27 ‰, o carbono inorgânico dissolvido, 

fonte de carbono para o fitoplâncton, também será menos representativo (DEGENS 

et al., Op cit.). Outro fato que deve ser ressaltado nos ambientes de água doce é que 

tanto a matéria orgânica particulada quanto a dissolvida refletem solos e plantas da 

bacia de drenagem. Matson e Brinson (1990) observaram valores médios para o δ13C 

do carbono orgânico dissolvido na Carolina do Norte de -25,5 ± 0,4 e -25,1 ± 1,0‰, 

respectivamente para os rios Tar e Neuse.   

Nos trabalhos feitos com o caranguejo uçá disponíveis até o momento, os 

valores mais leves de δ13C foram observados em ambientes com menores 
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salinidades, assim como observado na Lagoa Mãe Bá (PEREIRA et al., 2010) e nas 

fêmeas do Rio Paraíba do Sul. 

Os valores de δ15N observados no presente estudo estiveram acima do 

observado em outras populações de U. cordatus e do caranguejo herbívoro N. 

versicolor (6,7 a 7,6) (KRISTENSEN et al., 2010). Foram mais próximos ao observado 

em consumidores secundários (> 9,0) e em caranguejos detritívoros-depositívoros de 

marismas da Ásia (DOI et al., 2005). Talvez a diferença seja derivada da análise de 

fêmeas ovígeras, que podem apresentar taxas diferentes de assimilação. Conforme 

dito anteriormente, fêmeas têm metabolismo um pouco distinto dos machos e essas 

diferenças provavelmente se acentuam em períodos reprodutivos. 

 

6.2 ELEMENTOS-TRAÇO EM TECIDOS DE FÊMEAS ADULTAS 

 

Nas diferentes campanhas e áreas de estudo, observou-se diferença 

significativa das concentrações de metais entre os tecidos analisados. Os elementos 

Cr, Cu, Cd e As foram mais concentrados nas brânquias, especialmente anteriores. 

Maiores concentrações de elementos-traço em brânquias já haviam sido reportadas 

por outros autores, pois além da função respiratória, esses órgãos também participam 

do transporte ativo transepitelial de íons e da osmorregulação (FREIRE et al., 2008).  

Em estudo com o caranguejo costeiro Menippe mercenaria, na Carolina do 

Sul (USA), as concentrações de As e V foram maiores nas brânquias (REED et al., 

2010). Já Bordon et al. (2012) encontraram maiores concentrações de Al, Fe, Cd, Co, 

Cr, Cu, Ni e Pb nas brânquias de siris azuis (Callinectes danae) do sudeste do Brasil. 

Em estudo com U. cordatus do sudeste do Brasil, Pinheiro et al. (2012) também 

observaram maiores concentrações de Cu nas brânquias, assim como Sá et al. (2008) 

em estudo com caranguejos de manguezal (Superfamília Grapsoidea). Estes últimos 

autores, estudando grapsídeos com dietas ricas em Cu, sugeriram que o 

hepatopâncreas é mais eficiente do que as brânquias na eliminação deste metal. Cabe 

ressaltar que o Cu é um metal essencial que participa da formação da hemocianina 

(pigmento sanguíneo), bastante presente nas brânquias devido à rica vascularização 

(RAINBOW, 2007).  

Ao analisar estruturalmente as brânquias de caranguejos, Freire et al. (2008) 

sugeriram que as maiores concentrações de elementos-traço seriam vistas em 

brânquias posteriores, devido a maior participação na excreção e osmorregulação. 
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Esse papel das brânquias posteriores na osmorregulação e excreção também foi 

sugerido por Ortega et al. (2014), em análise citoquímica. No entanto, no presente 

estudo, a maioria dos metais esteve mais concentrado nas brânquias anteriores. É 

provável que as brânquias anteriores não tenham a capacidade ou estrutura 

necessária para eliminar metais, resultando em acumulação. No entanto, cabe 

ressaltar que em caranguejos osmorreguladores, tais como U. cordatus, o 

revestimento das brânquias anteriores é semelhante ao observado nas posteriores, 

sugerindo menor especialização das brânquias (MARTINEZ et al., 1998). Outra 

possível explicação estaria relacionada à uma questão anatômica. Na respiração 

subaquática a água passa primeiro pelas brânquias anteriores e isso talvez favoreça 

a deposição de impurezas sobre elas.  

Nas campanhas de 2012 e 2014, níquel foi mais concentrado no 

hepatopâncreas de fêmeas das duas áreas de estudo. O mesmo foi visto com o 

elemento Mn, no entanto somente no Rio Paraíba do Sul. O hepatopâncreas é um 

órgão capaz de armazenar excretas e imobilizar certos elementos-traço em grânulos 

amorfos. Em crustáceos e outros invertebrados, existem registros de grânulos que 

aprisionam Zn, Cu, Fe, Cd, Hg e Ag, mas é possível que outros íons sejam 

imobilizados (AHEARN et al., 2004).  

Segundo Côrrea Júnior et al. (2005), caranguejos U. cordatus expostos a 

concentrações agudas de Mn na água, apresentaram maior concentração nas 

brânquias, seguido do hepatopâncreas. Tal fato indica que a alimentação é a principal 

fonte de Mn para os caranguejos. Caso a contaminação fosse derivada da respiração 

ou do contato com a água, as maiores concentrações seriam observadas nas 

brânquias. Normalmente, as concentrações observadas no hepatopâncreas refletem 

a contaminação através da alimentação. De fato, por participar da fotossíntese, o Mn 

é considerado um elemento essencial para os vegetais superiores (KABATA-

PENDIAS, 2011), sendo comum observar maiores concentrações em folhas de 

mangue, o principal alimento de U. cordatus (LACERDA et al., 1999; MACHADO et 

al., 2002; CESCHINI, 2011; PINHEIRO et al., 2012). 

Níquel, outro metal mais concentrado no hepatopâncreas, é provavelmente 

ingerido acidentalmente durante a alimentação. Almeida et al. (2014) encontraram 5% 

de sedimentos no conteúdo estomacal de U. cordatus do fundo da baía de Guanabara, 

provavelmente ingeridos junto com folhas de mangue. Na baía de Guanabara o níquel 

apresenta maiores concentrações em sedimentos superficiais do fundo da baía, 
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incluindo a APA de Guapi-Mirim e áreas próximas (MACHADO et al., 2002; BAPTISTA 

NETO et al., 2006). No estuário secundário do Rio Paraíba do Sul, as concentrações 

são ainda maiores (MOLISANI et al., 2005). É provável que U. cordatus seja incapaz 

de excretar o Ni e que este metal e o Mn estejam sendo bioacumulados. 

Zinco foi o único metal a apresentar maiores concentrações nos músculos, 

especialmente nas campanhas de 2012 e 2014. Na campanha de 2013, feita apenas 

na BG, ele foi mais concentrado no hepatopâncreas, seguido dos músculos. Maiores 

concentrações deste metal nos músculos e hepatopâncreas são explicadas pelo seu 

papel essencial em crustáceos, participando da formação de proteínas e enzimas 

(RAINBOW et al., 1999). Reed et al. (2010) também observaram maiores 

concentrações de Zn nos músculos do caranguejo M. mercenaria. Em estudo com U. 

cordatus do sudeste do Brasil, Harris e Santos (2000) observaram maiores 

concentrações no hepatopâncreas, assim como visto em Callinectes danae (siri azul), 

da mesma região (BORDON et al., 2012).  

 

6.3 RELAÇÃO ENTRE TAMANHO DAS FÊMEAS E CONCENTRAÇÃO DE 

ELEMENTOS-TRAÇO 

 

Utilizando a curva de crescimento de fêmeas do caranguejo uçá no 

manguezal de Guapimirim (COSTA, 2012), pode-se estimar que os caranguejos 

analisados no presente estudo tinham idades entre cinco e 15 anos. Isso porque as 

larguras de carapaça das fêmeas da baía de Guanabara e do Rio Paraíba do Sul 

variaram de 5,5 a 7,9 cm.  

Mesmo com a grande longevidade da espécie, não foram observados padrões 

de correlação entre o tamanho das fêmeas e a concentração de elementos-traço. 

Caranguejos U. cordatus de outros manguezais do sudeste do Brasil também não 

apresentaram correlações significativas entre as concentrações de Cu, Cd e Cr e o 

tamanho dos indivíduos (PINHEIRO et al., 2012).  

Na maioria das análises do presente estudo, as concentrações de elementos-

traço foram menores nas fêmeas maiores. Mesmo que a relação não tenha sido 

significativa na maioria dos casos, esta tendência também foi observada em outros 

estudos e acredita-se que seja um reflexo das diferentes necessidades fisiológicas ao 

longo da vida (VIRGA; GERALDO, 2008). É provável que indivíduos mais jovens 



101 
 

tenham maior demanda energética e que isso resulte em maior absorção de 

elementos-traço. 

 

6.4 ELEMENTOS-TRAÇO EM OVOS E LARVAS 

 

Este foi o primeiro trabalho a analisar elementos-traço em ovos e larvas de U. 

cordatus. Além do presente estudo, existem apenas alguns com análises em ovos, já 

citados anteriormente: Beltrame et al. (2010) e Simonetti et al. (2012) com o 

caranguejo Neohelice granulata da Argentina e Lavradas et al. (2014) com siris azuis 

da espécie Callinectes sp. da Baía da Ilha Grande, Brasil. Destes, apenas Beltrame 

et al. (Op. cit.) considerou as diferentes fases de desenvolvimento dos ovos. 

No presente estudo, observou-se que as concentrações de elementos-traço 

em ovos do estágio final de desenvolvimento são maiores do que em ovos do estágio 

inicial e em larvas recém-eclodidas. Isso indica que a casca do ovo pode ser uma 

barreira para certos metais, especialmente V, Cr, Mn, Ni e Pb. O aumento das 

concentrações ao longo dos estágios de desenvolvimento dos ovos, pode refletir 

processos derivados do contato que a massa de ovos tem com sedimentos e águas 

do manguezal durante as semanas do desenvolvimento embrionário. É provável que 

neste período, metais sejam adsorvidos à casca do ovo ou aos organismos epibiontes 

que se desenvolvem sobre ela, tais como microalgas e fungos (PINHEIRO; HATTORI, 

2003). Apesar do n amostral de cada fase de desenvolvimento na campanha de 2012 

ser desigual, tal tendência foi observada com diversos metais e nas duas áreas de 

estudo. No estudo de Beltrame et al. (2010), maiores concentrações de Cd, Cu e Mn 

foram observadas em ovos de N. granulata, em estágio final, apesar de só o Mn ter 

sido significativamente diferente entre os estágios.  

Ainda que as concentrações de alguns elementos tenham sido maiores nos 

ovos, larvas recém-eclodidas das duas populações apresentaram contaminação por 

metais, com destaque para As. Os metais essenciais Cu e Zn também apresentaram 

destaque nesta fase de vida. Alguns metais não essenciais foram mais concentrados 

em larvas do que no hepatopâncreas das fêmeas, tais como Ni, Ba e Pb. 

Considerando que são larvas recém-eclodidas, é preciso entender como estes metais 

chegam até elas. 

Sobre as vias de contaminação em ovos e larvas recém-eclodidas postulou-

se até o momento as seguintes hipóteses: 1. Os elementos-traço seriam provenientes 
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do meio circundante, devido ao contato dos ovos com sedimentos e águas dos 

manguezais e 2. Os metais seriam provenientes das fêmeas, sendo transferidos 

durante a produção dos ovos (BELTRAME et al., 2010; SIMONETTI et al., 2012; 

LAVRADAS et al., 2014). 

Ao considerar que alguns elementos-traço foram mais concentrados em ovos 

e larvas se comparado com o hepatopâncreas das fêmeas, a primeira hipótese 

merece destaque. Conforme dito anteriormente, o hepatopâncreas é um órgão 

responsável pela estocagem das reservas lipídicas utilizadas na produção de ovos 

(KYOMO, 1988). Lavradas et al. (2014) também observaram maiores concentrações 

de Pb e Zn nos ovos de Callinectes sp. Os metais essenciais presentes nos ovos e 

larvas são provavelmente provenientes da fêmea, mas pode-se postular que os 

demais venham do meio circundante e que sejam absorvidos durante o 

desenvolvimento embrionário.  

Essa hipótese torna-se relevante se considerarmos que, ao longo do 

desenvolvimento embrionário de U. cordatus e de diversas espécies de caranguejo, 

ocorre absorção de água e sais (PETERSEN; ANGER, 1997; BAS; SPIVAK, 2000; 

GIMENEZ; ANGER, 2001; GARCÍA-GUERRERO; HENDRICKX, 2006; SAMUEL; 

SOUNDARAPANDIAN, 2010). Durante o desenvolvimento dos ovos do caranguejo 

uçá o volume dos ovos aumentou 91,7 % (PINHEIRO; HATTORI, 2003). Estes mesmo 

autores informaram que ovos mantidos a cinco de salinidade apresentaram turgência, 

diluição do vitelo e morte dos embriões, indicando permeabilidade da casca. 

No caranguejo Crangon crangon o incremento de água nos ovos durante o 

desenvolvimento embrionário foi de 16,8 % e o de sais inorgânicos de 5,6 % 

(PANDIAN, 1967). Já na espécie Hyas araneus o incremento de água foi de 35% e de 

7,1 % de sais inorgânicos (PETERSEN; ANGER, 1997). Diversos outros trabalhos 

relatam incremento no volume dos ovos, especialmente nos dias e horas que 

precedem a eclosão larval (DeVRIES; FOWARD, 1991; GIMENEZ; ANGER, 2001; 

GARCÍA-GUERRERO; HENDRICKX, 2006). É provável que a entrada de água 

durante o desenvolvimento embrionário resulte na absorção de elementos-traço. Isso 

explicaria, em parte, a contaminação de larvas recém-eclodidas e também porque as 

concentrações de elementos-traço são tão elevadas em ovos do estágio final de 

desenvolvimento. 

Especialmente o elemento Ni, mas também Cu (campanha de 2012) e Cd 

(campanha de 2013), foram mais concentrados nos hepatopâncreas das fêmeas do 
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que nos ovos. Os estudos de Beltrame et al. (2010), Simonetti et al. (2012) e Lavradas 

et al. (2014) não analisaram o elemento Ni, mas também observaram maiores 

concentrações de Cu e Cd no hepatopâncreas. Lavradas et al. (op. Cit), analisando 

percentuais de metalotioneínas e glutationa em ovos e hepatopâncreas de siri azul, 

afirmaram que existe alta correlação entre as concentrações de certos metais e os 

níveis dessas substâncias. Além disso, afirmaram que os percentuais no 

hepatopâncreas e ovos foram os maiores observados nos animais, indicando forte 

correlação entre as concentrações de elementos-traço. De fato, seja através da 

vitelogênese ou como mecanismo de excreção, acredita-se que as fêmeas de 

caranguejo transfiram elementos-traço para os ovos durante sua formação. Conforme 

estes autores concluíram, também ocorre a transferência de substâncias destinadas 

a proteger o embrião contra elementos-traço tóxicos. As metalotioneínas e a glutationa 

são capazes de imobilizar certos elementos-traço, sendo que a última também 

combate o estresse oxidativo. Desta forma, mesmo que os embriões estejam 

contaminados, os metais provindos da fêmea podem não estar produzindo efeitos 

negativos. 

 

6.5 DIFERENÇAS ENTRE POPULAÇÕES E ESPÉCIES 

  

Conforme visto, as concentrações dos metais Mn, Cu, Cd e Ba foram maiores 

nas fêmeas de Gargaú - RPS, especialmente no hepatopâncreas. Apesar da baía de 

Guanabara ser uma área mais urbanizada e ter maiores descargas de esgoto do que 

a região de Gargaú - RPS, são comuns menores concentrações em seus organismos. 

Tal fenômeno é reportado desde a década de 1990 (CARVALHO; LACERDA, 1992). 

Estes autores apontam as condições redutoras da baía, alta carga orgânica e a 

presença de íons sulfeto como fatores que restringem a biodisponibilidade dos metais, 

à exceção do Mn. 

É importante notar que os elementos mais concentrados nas fêmeas do RPS, 

também são mais concentrados em sedimentos superficiais da área de estudo, em 

comparação com a baía de Guanabara. Ou seja, no presente estudo, animais de áreas 

mais contaminadas apresentaram maiores concentrações de elementos-traço em 

seus tecidos, principalmente hepatopâncreas. Em estudo com U. cordatus e 

Callinectes danae (siri azul), Harris e Santos (2000) também encontraram correlações 

positivas entre as concentrações de elementos nos sedimentos e no hepatopâncreas.  
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Em relação a outras populações do caranguejo uçá na costa sudeste (ES, RJ 

e SP), os caranguejos do presente estudo apresentaram maiores concentrações 

médias de alguns elementos-traço (Tab. 31). Infelizmente, são escassos dados de 

contaminação do caranguejo uçá em outros trechos da costa brasileira e a maioria 

dos trabalhos realizados na região sudeste, considerou somente machos. 

 

Tabela 31 - Concentrações de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em tecidos de 

U. cordatus do presente estudo (PE) e de outras populações do sudeste do 

Brasil. Onde M: macho e F: fêmea. Valores com (*) foram estimados com base 

em gráficos 

Tecido/Área de Estudo Sexo V Cr Mn Ni Cu Zn Cd Pb Ref. 

Músculos           

Baía de Vitória, ES M-F - - - - 24 310 0,15 - 1 

Gargaú, RPS - RJ (2012) F 0,27 0,09 1,5 0,34 62 166 0,08 0,1 PE 

Gargaú, RPS - RJ (2014) F 0,48 0,23 0,9 0,06 62 377 0,01 0,1 PE 

Porto do Rosa, BG - RJ F 0,82 0,91 1,0 0,05 39 414 0,13 0,7 2 

Rio Caceribu, BG - RJ (2012) F 0,28 0,13 1,3 0,39 47 221 0,08 0,2 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2013) F 0,10 0,40 1,3 0,50 45 264 0,05 0,3 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2014) F 0,64 0,28 0,7 0,12 48 316 0,00 0,0 PE 

Guaratuba, SP M - - - - 42* 225* 1,10* - 3 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 40* 205* 1,20* - 3 

Santos-São Vicente, SP M - 0,25 5,1 - 5 - 0,10 nd 4 

Hepatopâncreas           

Baía de Vitória, ES M-F - - - - 17 165 0,10 - 1 

Gargaú, RPS - RJ (2012) F 0,30 1,51 27,9 2,90 131 153 0,41 0,3 PE 

Gargaú, RPS - RJ (2014) F 0,97 0,58 15,9 3,05 219 139 0,27 0,2 PE 

Baía de Guanabara, RJ ? - - - - - 210 - - 5 

Porto do Rosa, BG - RJ F 0,97 1,40 2,6 2,07 26 101 0,17 0,8 2 

Rio Caceribu, BG - RJ (2012) F 0,42 0,10 7,5 1,60 33 136 0,16 0,3 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2013) F 0,24 0,44 6,2 0,90 29 542 0,12 0,4 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2014) F 0,75 0,46 4,8 1,87 61 90 0,11 0,2 PE 

Baía de Sepetiba, RJ ? - - - - - 181 - - 5 

Baía da Ribeira, RJ ? - - - - - 76 - - 5 

Guaratuba, SP M - - - - 36* 120* 0,60* - 3 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 25* 380* 1,10* - 3 

Santos-São Vicente, SP M - 0,52 8,9 - 7 - 0,16 nd 4 

Brânquias           

Gargaú, RPS - RJ (2012) F 1,93 2,42 16,4 2,23 213 139 0,91 1,5 PE 

Gargaú, RPS - RJ (2014) - Ant. F 2,95 0,80 9,7 1,06 219 102 0,67 0,6 PE 

Gargaú, RPS - RJ (2014) - Pos. F 2,18 0,53 4,0 0,83 155 84 0,11 0,5 PE 

Porto do Rosa, BG - RJ F 2,00 1,96 6,6 0,80 79 51 0,08 1,1 2 

Rio Caceribu, BG - RJ (2012) F 1,53 0,77 8,8 1,50 138 118 0,36 1,6 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2013) - Ant. F 1,90 1,20 21,9 1,60 75 64 0,28 2,3 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2013) - Pos. F 1,30 0,90 7,3 1,10 64 77 0,13 1,8 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2014) - Ant. F 3,01 0,57 11,0 0,92 159 94 0,16 1,0 PE 

Rio Caceribu, BG - RJ (2014) - Pos. F 2,02 0,31 3,4 0,60 109 70 0,05 0,5 PE 

Mang. de Guaratuba, SP M - - - - 23* 18* 0,50* - 3 

Rio Casqueiro, SP M - - - - 41* 23* 0,08* - 3 

Santos-São Vicente, SP M - 0,37 8,0 - 22 - 0,11 nd 4 

Referências: 1. JESUS, 2003, 2. ALMEIDA et al., 2014, 3. HARRIS; SANTOS, 2000, 4. PINHEIRO et 
al., 2012, 5. CORRÊA-JUNIOR et al., 2000. 
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Considerando os estudos feitos com U. cordatus na costa brasileira até o 

momento, as maiores concentrações médias de Mn e Cu nos músculos foram 

observadas na população do RPS. Já Ni foi mais representativo nas fêmeas do Rio 

Caceribu - BG. As concentrações de Zn nas fêmeas do RPS foram semelhantes às 

observadas em músculos de fêmeas e machos do manguezal do Porto do Rosa 

(ALMEIDA et al., 2014), fundo da baía de Guanabara. 

No hepatopâncreas, as maiores concentrações médias de Mn, Ni, Cu e Cd 

foram observadas na população do RPS. Vale ressaltar que as concentrações destes 

metais no hepatopâncreas das fêmeas de Gargaú - RPS foram de quatro a cinco 

vezes maiores que as observadas em outros estudos. As maiores concentrações de 

Zn, por sua vez, foram observadas na campanha de 2013 no Rio Caceribu - BG. Nas 

brânquias, organismos do RPS apresentaram as maiores concentrações médias de 

Ni, Cu e Cd e os organismos do Rio Caceribu - BG, as maiores de Pb. 

Em comparação com outras espécies de caranguejos, as concentrações de 

alguns metais foram maiores nos caranguejos analisados no presente estudo, 

enquanto outras foram menores. Para realizar tal comparação optou-se por estudos 

mais recentes (a partir do ano 2000), com concentrações em µg.g-1 (peso seco) e com 

discriminação dos tecidos analisados e do sexo. Estudos fora destas condições não 

foram incluídos. Nas fêmeas adultas analisadas no presente estudo, os elementos V, 

Cr e Cd apresentaram nos músculos concentrações semelhantes às observadas em 

Menippe mercenaria (caranguejo de pedra, costeiro) (REED et al., 2010). As 

concentrações de Cu, no mesmo tecido, foram semelhantes às observadas em siris 

Callinectes spp. (LAVRADAS et al., 2014). Já as concentrações de Mn, Ni e Zn foram 

maiores nos músculos de U. cordatus do presente estudo (Tab. 32).  

Em relação às concentrações de elementos-traço no hepatopâncreas, 

observou-se que Mn e Ni foram maiores em U. cordatus do RPS. Já as concentrações 

de Cd e Pb em caranguejos do presente estudo foram menores que as observadas 

em hepatopâncreas, tecidos moles ou vísceras de outras espécies (Tab. 33). Machos 

e fêmeas de N. granulata de Mar Chiquita - AR (caranguejo maria-mulata), 

apresentaram as maiores concentrações de Cu. As concentrações de Zn foram 

semelhantes às observadas em siris azuis da Ilha Grande - RJ. Entretanto, as 

concentrações de Cr foram de duas a três vezes maiores em espécies de siris azuis 

do Rio Cubatão - SP.  
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Tabela 32- Concentrações de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em músculos 

de U. cordatus do presente estudo (PE) e outras espécies de caranguejo. Onde 

RPS: Rio Paraíba do Sul, BG - baía de Guanabara, M: macho, F: fêmea, (s.o): 

fêmea não ovígera, (c.o): fêmea ovígera  

Espécie/ Localidade Sexo V Cr Mn Ni Cu Zn Cd Pb Ref. 

Ucides cordatus           

RPS - RJ (2012) F 0,27 0,09 1,5 0,34 62 166 0,08 0,1 PE 

RPS - RJ (2014) F 0,48 0,23 0,9 0,06 62 377 0,01 0,1 PE 

BG - RJ (2012) F 0,28 0,13 1,3 0,39 47 221 0,08 0,2 PE 

BG - RJ (2013) F 0,10 0,40 1,3 0,50 45 264 0,05 0,3 PE 

BG - RJ (2014) F 0,64 0,28 0,7 0,12 48 316 0,00 0,0 PE 

Callinectes spp.           

Ilha Grande - RJ M - - - - 59 131 0,22 0,1 1 

Ilha Grande - RJ F (s.o) - - - - 51 123 0,17 0,2 1 

Ilha Grande - RJ F (c.o) - - - - 43 112 0,14 0,1 1 

Menippe mercenaria           

S. Carolina  - EUA M 0,34 0,23 0,3 0,04 15 70 0,02 0,0 2 

S. Carolina  - EUA M 0,26 0,22 0,3 0,02 18 76 0,01 nd 2 

Referências: 1. LAVRADAS et al., 2014, 2. REED et al., 2010. 

 

Vanádio, Cr, Mn e Ni foram mais concentrados nas brânquias de U. cordatus 

do presente estudo em comparação com M. mercenaria (REED et al., 2010) (Tab. 34). 

Principalmente nas fêmeas do RPS, concentrações de Cu, Zn e Cd foram 

semelhantes às observadas em Callinectes spp. da Ilha Grande - RJ (LAVRADAS et 

al., 2014). O elemento Pb foi mais concentrado nas brânquias de Callinectes spp. 

Provavelmente, as diferenças nas concentrações de elementos-traço 

sugerem diferentes habitats e dietas apresentadas por estas espécies. Enquanto U. 

cordatus é herbívoro-detrtitívoro, Neohelice granulata (maria-mulata, catanhanha) é 

depositívoro, Callinectes spp. (siris azuis) são onívoros e necrófagos e Menippe 

mercenaria é predador (MELO, 1996; YOUNG, 1998). 

Em relação aos ovos, as concentrações dos elementos essenciais Cu e Zn 

foram semelhantes às observadas em Neohelice granulata (BELTRAME et al., 2010; 

SIMONETTI et al., 2012) e Callinectes spp. (LAVRADAS et al., 2014). (Tab. 35). Por 

outro lado, as concentrações de Cr e Pb foram maiores em U. cordatus, especialmente 

nos ovos em estágio final. As maiores concentrações de Mn e Cd foram observadas 

nos ovos de N. granulata, especialmente nas populações residentes em bancos de 

lama. 
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Tabela 33 - Concentrações de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) no 

hepatopâncreas (Hep) de U. cordatus do presente estudo (PE) e em tecidos 

semelhantes de outras espécies de caranguejo (T.m: tecidos moles, Vis: 

vísceras). Onde RPS: Rio Paraíba do Sul, BG - baía de Guanabara, M: macho, F: 

fêmea, (s.o): fêmea não ovígera, (c.o): fêmea ovígera 

Esp./ Localidade Sexo Tec. V Cr Mn Ni Cu Zn Cd Pb Ref. 

Ucides cordatus 

RPS - RJ (2012) F Hep 0,30 1,51 27,9 2,90 131 153 0,41 0,3 PE 

RPS - RJ (2014) F Hep 0,97 0,58 15,9 3,05 219 139 0,27 0,2 PE 

BG - RJ (2012) F Hep 0,42 0,10 7,5 1,60 33 136 0,16 0,3 PE 

BG - RJ (2013) F Hep 0,24 0,44 6,2 0,90 29 542 0,12 0,4 PE 

BG - RJ (2014) F Hep 0,75 0,46 4,8 1,87 61 90 0,11 0,2 PE 

Callinectes bocourti 

Rio Cubatão - SP M +F T.m. - 3,48 - - 74 78 0,67 3,0 1 

Callinectes ornatus 

Rio Cubatão - SP M +F T.m. - 2,60 - - 83 73 0,98 7,4 1 

Callinectes sapidus 

Rio Cubatão - SP M +F T.m. - 4,02 - - 88 98 1,08 5,2 1 

Callinectes danae 

Rio Cubatão - SP M +F T.m. - 3,19 - - 69 59 0,61 5,4 1 

Callinectes spp. 

Rio Cubatão - SP M +F T.m. - 3,30 - - 72 72 0,77 - 2 

Callinectes spp. 

Ilha Grande - RJ M Vis - - - - 112 86 1,32 0,5 3 

Ilha Grande - RJ F (s.o) Vis - - - - 65 179 0,74 0,7 3 

Ilha Grande - RJ F (c.o) Vis - - - - 88 150 0,70 0,6 3 

Menippe mercenaria 

S. Carolina - EUA M Hep 1,13 0,24 0,9 0,16 45 27 0,90 0,0 4 

Neohelice granulata 

Bahía Blanca - AR F T.m. - - - - 122 - 0,14 - 5 

Bahía Blanca - AR F T.m. - - - - 143 - 7,38 - 5 

Bahía Blanca - AR F T.m. - - - - 136 - 5,72 - 5 

Bahía Blanca - AR F T.m. - - - - 160 - 5,50 - 5 

Bahía Blanca - AR F T.m. - - - - 142 - 7,92 - 5 

Mar Chiquita - AR M Hep - 0,77 4,1 - 65 - 0,39 - 6 

Mar Chiquita - AR M Hep - 0,66 6,5 - 486 - 0,62 - 6 

Mar Chiquita - AR F Hep - 1,01 8,1 - 560 - 0,58 - 6 

Mar Chiquita - AR F Hep - 1,17 8,6 - 172 - 0,62 - 6 

Referências: 1. VIRGA; GERALDO, 2008, 2. VIRGA et al., 2007, 3. LAVRADAS et al., 2014, 4. REED 
et al., 2010, 5. SIMONETTI et al., 2012. 
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Tabela 34 - Concentrações de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) nas brânquias 

de U. cordatus do presente estudo (PE) e de outras espécies de caranguejo. 

Onde RPS: Rio Paraíba do Sul, BG - baía de Guanabara, M: macho, F: fêmea, 

(s.o): fêmea não ovígera, (c.o): fêmea ovígera 

Espécie/ Localidade Sexo V Cr Mn Ni Cu Zn Cd Pb Ref. 

Ucides cordatus 
RPS - RJ (2012) F 1,93 2,42 16,4 2,23 213 139 0,91 1,5 PE 

RPS - RJ (2014) F 2,95 0,80 9,7 1,06 219 102 0,67 0,6 PE 

RPS - RJ (2014) F 2,18 0,53 4,0 0,83 155 84 0,11 0,5 PE 

BG - RJ (2012) F 1,53 0,77 8,8 1,50 138 118 0,36 1,6 PE 

BG - RJ (2013) F 1,90 1,20 21,9 1,60 75 64 0,28 2,3 PE 

BG - RJ (2013) F 1,30 0,90 7,3 1,10 64 77 0,13 1,8 PE 

BG - RJ (2014) F 3,01 0,57 11,0 0,92 159 94 0,16 1,0 PE 

BG - RJ (2014) F 2,02 0,31 3,4 0,60 109 70 0,05 0,5 PE 

Callinectes spp. 

Ilha Grande - RJ M - - - - 247 101 0,99 33,0 1 

Ilha Grande - RJ F (s.o) - - - - 207 78 0,76 16,5 1 

Ilha Grande - RJ F (c.o) - - - - 249 86 0,72 11,8 1 

Menippe mercenaria 

S. Carolina EUA M 0,93 0,36 9,3 0,66 308 46 4,57 0,1 2 

Referências: 1. LAVRADAS et al., 2014, 2. REED et al., 2010. 

 

Tabela 35 - Concentrações de elementos-traço (µg.g-1, peso seco) em ovos de U. 

cordatus do presente estudo (PE) e de outras espécies de caranguejo. Onde 

RPS: Rio Paraíba do Sul, BG - baía de Guanabara, AR: Argentina  

Espécie / estágio Data Ambiente Cr Mn Cu Zn Cd Pb Ref. 

Ucides cordatus          
Ovos iniciais  2012 BG - RJ 0,3 3,1 39,0 267 0,06 1,9 PE 

Ovos intermediários 2012 BG - RJ 0,3 3,7 25,0 241 0,06 2,2 PE 

Ovos intermediários 2014 BG - RJ 0,6 5,3 36,1 254 0,01 0,8 PE 

Ovos finais 2012 BG - RJ 1,6 15,8 27,0 171 0,06 6,1 PE 

Ovos finais 2013 BG - RJ 1,3 19,4 23,0 222 0,01 3,8 PE 

Ovos finais 2014 BG - RJ 1,6 15,9 20,0 267 0,03 4,1 PE 

Ovos iniciais  2012 RPS - RJ 1,2 7,0 48,0 251 0,06 2,5 PE 

Ovos intermediários 2012 RPS - RJ 0,4 5,0 61,0 220 0,07 1,2 PE 

Ovos intermediários 2014 RPS - RJ 0,6 4,7 82,7 311 0,03 0,3 PE 

Ovos finais 2012 RPS - RJ 2,9 29,0 25,0 230 0,08 6,6 PE 

Ovos finais 2014 RPS - RJ 1,9 18,6 30,3 239 0,06 1,6 PE 

Neohelice granulata          

Ovos iniciais  2006-2007 Marisma - AR 0,8 9,7 45,5 - 0,41 - 1 

Ovos intermediários 2006-2007 Marisma - AR 1,07 14,6 46,0 - 0,44 - 1 

Ovos finais 2006-2007 Marisma - AR 1,53 23,4 49,0 - 0,71 - 1 

Ovos iniciais  2006-2007 Bco. lama - AR 1,21 28,1 47,2 - 0,40 - 1 

Ovos intermediários 2006-2007 Bco. lama - AR 1,62 56,0 40,7 - 0,61 - 1 

Ovos finais 2006-2007 Bco. lama - AR 0,96 53,8 53,8 - 0,50 - 1 

Não informado 2008 Bco. lama - AR - - 57,4 / 63,7 - 5,5 / 5,7 - 2 

Não informado 2009 Bco. lama - AR - - 66,3 - 7,9 - 2 

Não informado 2008 Bco. areia - AR - - 38,4 / 64,2 - 0,14 / 7,4 - 2 

Callinectes sp.          

Não informado 2013(?) (?) - - 44,1 290 0,05 1,38 3 

Referências: 1. BELTRAME et al., 2010, 2. SIMONETTI et al., 2012, 3. LAVRADAS et al., 2014. 
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6.6 VARIAÇÕES INTERANUAIS DA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO 

 

 A maioria dos elementos-traço apresentou variação significativa de 

concentração entre as campanhas. Variações sazonais e interanuais já haviam sido 

reportadas em outras populações e espécies de caranguejos. Rossi (2009) apontou 

diferenças significativas das concentrações de Cu no siri Callinectes bocourti, ao 

comparar estações seca e chuvosa. Simonetti et al (2012) também observaram 

diferenças sazonais da concentração de elementos, encontrando menores valores de 

Cu e Cd durante o inverno, nos tecidos do caranguejo Neohelice granulata. O mesmo 

foi visto por Beltrame et al. (2010), em estudo com a mesma espécie. As 

concentrações de Cd, Cr, Cu e Mn foram significativamente maiores na primavera e 

verão. Estes autores atribuíram as diferenças especialmente às variações sazonais 

de pluviosidade, conteúdo orgânico nos sedimentos e biodisponibilidade. Como se 

sabe, estas taxas também podem sofrer alterações interanuais. 

 Segundo dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a pluviosidade 

acumulada no verão 2011-2012 na estação de Campos dos Goytacazes (a mais 

próxima de Gargaú) foi de 331 mm, enquanto que no verão de 2013-2014 equivaleu 

a 263 mm. Já no Rio de Janeiro, estação mais próxima da baía de Guanabara, as 

precipitações acumuladas no verão foram: 399,8 mm em 2011-2012, 449,8 mm em 

2012-2013 e 252,8 mm em 2013-2014. Desta forma, nas duas áreas de estudo 

existiram diferenças pluviométricas entre os anos, podendo ter resultado em 

mudanças na concentração e biodisponibilidade dos elementos. Em relação às 

temperaturas médias, não houve grande variação entre os verões de 2011-2012 a 

2013-2014. Ainda segundo dados do INMET, a diferença máxima entre os verões foi 

de 1,8 °C. 

 Ainda que diferenças de pluviosidade tenham ocorrido entre as campanhas, 

isso por si só, não explicaria diferenças nas concentrações de elementos-traço. As 

dificuldades no estudo da contaminação por elementos-traço vêm das complexas 

influências que o ambiente tem sobre eles e sobre sua biodisponibilidade (LUOMA; 

RAINBOW, 2005). Deve-se, portanto, considerar diferentes influências geoquímicas, 

diferenças biológicas (entre espécies, entre populações) e características particulares 

de cada elemento-traço. 
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6.7 BIOCONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO 

 

 Estudos abordando Fator de Bioconcentração (FBC) de elementos-traço em 

caranguejos são escassos, sendo o presente estudo o primeiro a apresentar dados 

sobre U. cordatus. O uso dos fatores diminuiu nas últimas décadas (McGEER et al., 

2003). 

 Assim como observado em U. cordatus, estudo feito com caranguejos Carcinus 

sp. também encontraram maiores FBCs para os elementos essenciais Cu e Zn 

(FALUSI; OLANIPEKUN, 2007). Já em estudo feito com o caranguejo Scylla serrata, 

utilizando valores de elementos-traço na água, os maiores FBCs foram observados 

nos elementos não-essenciais Cr e Cd (KUMAR; ACHYUTHAN, 2007). O elemento 

Zn esteve abaixo do limite de detecção. Em ambos os estudos, utilizou-se 

concentrações totais no meio e não a fração mais biodisponível. 

 A maior bioconcentração de Cu e Zn nos organismos do presente estudo 

merece atenção, pois por se tratar de elementos essenciais, podem ter maior 

facilidade de absorção. Como dito anteriormente, mesmo elementos essenciais 

podem apresentar toxicidade, desde que encontrem-se em concentrações acima do 

normal. Como exemplo, altas concentrações de Cu podem resultar em anomalias nas 

funções cardíacas de caranguejos (LUNDEBYE; DEPLEDGE, 1998). A exposição ao 

Cu também pode gerar atrasos no desenvolvimento embrionário e aumento de 

mortalidade (McDONALD et al., 1988; LOPÉZ GRECO et al., 2002). 

 

6.8 TRANSFERÊNCIA BENTÔNICO-PELÁGICA DE ELEMENTOS-TRAÇO  

 

O teor de umidade das larvas recém-eclodidas de U. cordatus foi coerente 

com o esperado para as fases iniciais de vida, que usualmente possuem entre 70 e 

90% de teor de umidade (ANGER, 2001). Em relação às larvas de outras espécies de 

manguezal, o peso seco em larvas recém-eclodidas (15,8 µg.larva-1) foi maior do que 

o observado no caranguejo Neohelice granulata (sin. Chasmagnatus granulatus) (8,0 

µg.larva-1 - GIMÉNEZ; TORRES, 2002), mas inferior ao visto em Sesarma rectum 

(25,3 µg.larva-1) e Sesarma curacaoense (58,4 µg.larva-1 - ANGER; MOREIRA, 2004). 

Em relação a caranguejos de outros ecossistemas, o peso seco também foi menor 

que o observado em Hyas araneus (63 µg.larva-1 - ANGER et al., 1983), Hyas 

coarctatus (43,6 µg.larva-1 - JACOBI; ANGER, 1985), Halicarcinus planatus (20,1 a 
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26,0 µg.larva-1 - DIEZ et al., 2012), Paralomis granulosa (≈ 100 µg.larva-1 - 

CALCAGNO et al., 2003) e Lithodes santolla (1017 µg.larva-1 - LOVRICH et al., 2003). 

Cabe ressaltar que o tamanho das larvas recém-eclodidas varia de espécie para 

espécie e até mesmo entre indivíduos da mesma espécie, com localização geográfica 

distinta (ANGER, Op cit.). Três princípios são bem conhecidos: 1. Quanto maior o 

número de ovos produzidos, menor é o tamanho deles e das larvas recém-eclodidas, 

2. Espécies menores produzem ovos e larvas menores, e 3. O tamanho/biomassa das 

larvas recém-eclodidas é proporcional ao nível de lecitotrofia nesta fase de vida. Como 

dito anteriormente, Ucides cordatus é o caranguejo de manguezal que tem um dos 

maiores portes corporais. Infelizmente, são poucos os dados sobre o nível de 

lecitotrofia em suas larvas. 

Em relação à fecundidade, os valores observados no presente estudo (53.624 

a 173.931 - BG e 66.005 a 149.134 ovos.fêmea-1 - RPS) foram condizentes com o 

visto em populações de U. cordatus do nordeste (64.000 a 195.000 ovos.fêmea-1 - 

MOTA ALVES, 1975) e do sudeste brasileiro (71.200 a 220.800 ovos.fêmea-1 - 

HATTORI; PINHEIRO, 2003). Na maioria das espécies, a fecundidade está 

diretamente relacionada ao tamanho, por isso, em relação a outros caranguejos de 

manguezal, o caranguejo uçá exibiu maior fecundidade. Os valores no caranguejo uçá 

foram superiores aos observados em Uca uruguayensis (1.126 a 6.745 ovos.fêmea-1 

- CÉSAR et al., 2007), Uca rapax (5.000 a 30.000 ovos.fêmea-1 - FIGUEIREDO et al., 

2008), Uca thayeri (média de 31.068 ovos.fêmea-1 - COSTA et al., 2006), Neohelice 

granulata (15.688 a 57.418 ovos.fêmea-1 - CÉSAR et al., 2007), Aratus pisonii (2.320 

a 20.720 ovos.fêmea-1 - NICOLAU; OSHIRO, 2002) e Goniopsis cruentata (28.967 a 

159.267 ovos.fêmea-1 - SILVA, 2007). A única espécie de manguezal com valores de 

fecundidade similares aos de U. cordatus é o guaiamum (Cardisoma guanhumi), que 

tem porte corporal semelhante ao do caranguejo uçá e apresentou média de 197.100 

ovos.fêmea-1 (SILVA; OSHIRO, 2002). 

Considerando a sincronia reprodutiva apresentada por U. cordatus e outras 

espécies de manguezal (ANGER, 2001) e a associação das larvas com as marés 

vazantes de sizígia (ALMEIDA et al., 2013), pode-se afirmar que é massiva a 

introdução de larvas no ambiente pelágico, especialmente durante o verão. No 

presente estudo, as densidades larvais em águas subsuperficiais foram de 21,1 a 

1.891 larvas.m-3. Já Almeida et al. (op. Cit.) observaram valores de 19,7 a 244 

larvas.m-3 no estuário do Rio Macaé - RJ. Schwamborn et al. (2001) observaram 
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máximos de 1.778 larvas.m-3 em Itamaracá-PE. A quantidade de larvas introduzidas 

no ambiente pelágico é relacionada às densidades populacionais dos adultos, às 

dimensões dos manguezais e à saúde reprodutiva dos espécimes.  

A respeito da população do Rio Caceribu (BG), dados populacionais de U. 

cordatus estão disponíveis na tese de Costa (2012) e foram utilizados em estimativas 

de transferência de elementos-traço. Em sua tese, Costa obteve dados no mesmo 

trecho e mesma margem do Rio Caceribu onde foram coletadas as fêmeas do 

presente estudo. A densidade populacional do caranguejo uçá foi estimada em 0,8 

caranguejos.m-2, durante o verão de 2011. Além disso, 85,8% dos indivíduos da região 

apresentaram LC acima de 6,0 cm, equivalendo a 0,69 caranguejos.m-2. Nesta faixa 

de tamanho, a proporção de machos foi igual a de fêmeas, havendo portanto 0,35 

fêmeas.m-2 (0,69/2) ou 3500 fêmeas.hectare-1. Considerando a sincronia reprodutiva 

observada em U. cordatus e as fecundidades mínima, máxima e média observadas 

no presente estudo, estimou-se que seriam produzidas de 187.684.000 a 608.758.500 

larvas.hectare-1 (média de 414.438.500). Infelizmente, não existem dados 

populacionais sobre o caranguejo uçá em Gargaú - RPS. 

Utilizando a estimativa da quantidade de larvas por hectare e a quantidade de 

metais por larva, foi possível estimar o potencial de transferência de elementos-traço 

do ambiente bentônico para o pelágico durante os eventos de eclosão larval. Os 

metais com maior transferência seriam Zn e Cu e os menores seriam Cr, Ni e Cd (Tab. 

36).  

 

Tabela 36 - Intervalo e média da quantidade de elementos-traço introduzidos na 

coluna d’água por hectare (g.hectare-1) durante evento de eclosão larval de U. 

cordatus do Rio Caceribu (baía de Guanabara) 

Metais Min - Max Média 

V 2,9 - 9,4 6,4 

Cr 1,1 - 3,7 2,5 

Mn 45,0 - 146 99,4 

Ni 0,6 - 2,0 1,4 

Cu 54,2 - 176 119,7 

Zn 735 - 2382 1622 

As 9,6 - 31,1 21,2 

Cd 0,0 - 0,2 0,1 

Pb 7,5 - 24,2 16,5 

Ba 7,7 - 25,1 17,1 
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Estima-se que 80-90 % das larvas de caranguejo sejam predadas na primeira 

hora após sua introdução no ambiente pelágico (MORGAN, 1995; FREIRE, 1998). 

Desta forma, é provável que elementos-traço associados às larvas recém-eclodidas 

de U. cordatus, sejão rapidamente introduzidos na cadeia alimentar pelágica. 

Conforme visto no presente estudo, especialmente os metais essenciais Zn e Cu e os 

metais não-essenciais Mn, As, Pb e Ba seriam introduzidos no ambiente pelágico 

através das larvas. Tal fato chama a atenção e aponta a necessitade de mais estudos 

a respeito da influência do ciclo reprodutivo dos caranguejos de mangue na dinâmica 

de elementos-traço. A sobrevivência até a fase de juvenil, que retorna ao estuário, é 

muito baixa (<0,01%) (POHLE et al., 1999). Considerando este fato, e a aleatoriedade 

da dispersão larval pelas correntes marinhas, a taxa de retorno de elementos-traço é, 

provavelmente, muito pequena. 

Concentrações de Cu e Zn no material particulado em suspensão do Rio 

Paraíba do Sul são da mesma ordem de grandeza observada nas larvas de U. 

cordatus (Tab. 37). Isso indica que o transporte de metais através das larvas de 

caranguejo, apesar de restrito aos períodos reprodutivos, não deve ser ignorado. Além 

disso, as técnicas utilizadas na coleta e análise de sedimentos e ou matéria orgânica 

em suspensão, não são adequadas para a captura das larvas e dos demais 

integrantes do plâncton, resultando na sua exclusão em trabalhos de fluxo de metais. 

Infelizmente, dados sobre a concentração de elementos-traço na matéria orgânica em 

suspensão são muito antigos no RPS e indisponíveis na BG.  

 

Tabela 37 - Concentrações de elementos-traço (µg.g-1) em larvas recém-

eclodidas de de U. cordatus do estuário secundário do Rio Paraíba do Sul (RPS) 

e na Matéria Orgânica Particulada em Suspensão (MPS) (CARVALHO et al., 2002) 

  Larvas - Gargaú MPS - RPS (Campo dos Goytacazes) 

Metais Janeiro, 2014 Dezembro, 1994 Janeiro, 1995 Fevereiro, 1995 

Cr 0,5 79 52 47 

Mn 6,8 1913 1348 1559 

Cu 72 125 134 134 

Zn 459 353 156 129 

 

Conforme apontado anteriormente, a trama de raízes dos manguezais 

favorece a sedimentação física e resulta na retenção de diversos elementos químicos 

(LACERDA, 2009). Além disso, fenômenos como floculação são frequentes e 
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elementos-traço são facilmente retidos nos sedimentos finos, típicos dos manguezais 

(WASSERMAN; WASSERMAN, 2008). Como se sabe, isso resulta em aumento das 

concentrações de elementos-traço nos sedimentos e reflete-se na contaminação dos 

caranguejos. Caso o ciclo de vida do caranguejo uçá fosse restrito somente ao 

ambiente bentônico, estes elementos-traço teriam seu ciclo associado principalmente 

aos sedimentos e águas intersticiais, assim como o observado com a matéria orgânica 

processada pela espécie (SCHORIES et al., 2003). No entanto, conforme comprovou-

se a contaminação dos ovos e larvas recém-eclodidas, percebeu-se que elementos-

traço antes “restritos” aos sedimentos, teriam um novo destino, sendo transportados 

ao ambiente pelágico através das larvas. 

 

6.9 RISCOS DO CONSUMO DE U. Cordatus 

 

Conforme dito anteriormente, o caranguejo uçá é um ítem alimentar bastante 

consumido no litoral brasileiro (CASTILHO-WESTPHAL et al., 2008). No norte e 

nordeste é comum o consumo dos músculos e vísceras. Em parte do sudeste e sul, 

somente os músculos são consumidos. Em todo o Brasil é proibida a captura de 

fêmeas ovígeras e de caranguejos com LC abaixo de 6,0 cm (IBAMA, 2003). 

Entretanto nos arredores da APA de Guapi-Mirim (município de São Gonçalo) e na 

região de Gargaú observou-se a comercialização de fêmeas. Não foi observada a 

venda de fêmeas ovígeras, mas observou-se preferência por fêmeas capturadas 

pouco antes do defeso, pois apresentavam muita gordura no hepatopâncreas.  

Comparando-se as concentrações de elementos-traço observadas nas 

fêmeas adultas da BG e do RPS com os limites preconizados no Decreto nº 55.871, 

de 26 de março de 1965, não se recomenda o consumo destes animais. 

Principalmente as concentrações de Cr, Cu e Zn estiveram acima do limite 

recomendado por lei, nas duas áreas de estudo (Tab. 38). Especialmente o consumo 

de vísceras (brânquias e hepatopâncreas) oferece risco quanto aos elementos Cr e 

Cu, sendo que o elemento As também merece atenção. O consumo de músculos 

oferece algum risco apenas em relação ao Zn. 

Em algumas amostras a concentração de Cr foi bastante acima do permitido, 

em ambas as áreas de estudo. Não foi identificada a espécie química, mas sabe-se 

que este metal é mais tóxico na forma hexavalente. Dependendo da concentração, o 

cromo também pode apresentar toxicidade em outras formas químicas. O cobre 
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apresenta baixa toxidade para humanos, mas pode alterar o sabor dos caranguejos 

tornando-o desagradável (CLARK, 2001).  

O zinco é um elemento traço essencial para todos os organismos e é 

considerado relativamente atóxico para seres humanos (PLUM et al., 2010). No 

entanto, consumir grandes quantidades deste metal em associação aos alimentos ou 

suplementos nutricionais, pode afetar negativamente a saúde (CETESB, 2012). 

Ingestão de altas doses de Zn pode causar cólicas estomacais, náuseas e vômitos. 

Se a ingestão for prolongada (semanas a meses), pode resultar em anemia, danos ao 

pâncreas e redução das taxas de colesterol HDL.  

 

Tabela 38 - Comparação das concentrações de elementos-traço (µg.g-1) em 

fêmeas de U. cordatus da baía de Guanabara (GB) e do estuário secundário do 

Rio Paraíba do Sul (RPS) com os limites de consumo de metais (µg.g-1, 

convertidos para peso seco), Decreto nº 55.871 (ANVISA, 1965). Valores em 

negrito estão acima do permitido por lei 

Tecidos Área Verão Cd Cr Cu Ni Zn As Pb 

Músculos BG 2012 0,1 0,1 47 0,4 221 2,5 0,2 
Músculos BG 2013 0,1 0,4 45 0,5 264 - 0,3 

Músculos BG 2014 0,0 0,3 48 0,1 316 0,6 0,0 

Músculos RPS 2012 0,1 0,1 62 0,3 166 2,0 0,1 

Músculos RPS 2014 0,0 0,2 62 0,1 377 0,8 0,1 

Hepatopâncreas BG 2012 0,2 0,1 33 1,6 136 2,0 0,3 

Hepatopâncreas BG 2013 0,1 0,4 29 0,9 542 - 0,4 

Hepatopâncreas BG 2014 0,1 0,5 61 1,9 90 1,0 0,2 

Hepatopâncreas RPS 2012 0,4 1,5 131 2,9 153 1,8 0,3 

Hepatopâncreas RPS 2014 0,3 0,6 219 3,0 139 1,3 0,2 

Brânquias BG 2012 0,4 0,8 138 1,5 118 21,8 1,6 

Bra.Ant BG 2013 0,3 1,2 75 1,6 64 - 2,3 

Bra.Pos BG 2013 0,1 0,9 64 1,1 77 - 1,8 

Bra.Ant BG 2014 0,2 0,6 159 0,9 94 5,3 1,0 

Bra.Pos BG 2014 0,0 0,3 109 0,6 70 2,9 0,5 

Brânquias RPS 2012 0,9 2,4 212 2,2 139 15,0 1,5 

Bra.Ant RPS 2014 0,7 0,8 219 1,1 102 3,7 0,6 

Bra.Pos RPS 2014 0,1 0,5 155 0,8 84 2,9 0,5 

Anvisa (1965) - - 4 0,4 120 20 200 4 8 

 

 

O arsênio, também encontrado acima do recomendado, foi mais concentrado 

nos animais da baía de Guanabara. Este metal não é essencial aos seres humanos e 

a Ficha de Informações Toxicológicas da CETESB (2012) informa os seguintes 

problemas em caso de exposição crônica: aumento do risco de câncer de pele, 

pulmão, bexiga e rins, assim como alterações dérmicas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de δ13C demonstrou que fêmeas do caranguejo Ucides cordatus do 

Rio Caceribú - BG e do estuário secundário do Rio Paraíba do Sul têm diferenças 

significativas. Os valores de δ15N foram acima do esperado para o nível trófico da 

espécie, podendo ser efeito do gênero sexual e ou do período reprodutivo. 

Nas fêmeas do caranguejo uçá, as maiores concentrações de Cu, Cr, Cd e As 

foram observadas nas brânquias (especialmente anteriores), nas duas áreas de 

estudo. Provavelmente, nas brânquias anteriores a excreção de metais é menos 

eficiente se comparadas com as brânquias posteriores.  

Nas duas áreas de estudo, o elemento não-essencial Ni foi mais concentrado 

no hepatopâncreas, indicando inabilidade deste órgão de excretar este elemento. De 

acordo com o esperado, o elemento essencial Zn foi mais concentrado em músculos 

e hepatopâncreas.  

Em relação aos diferentes estágios de desenvolvimento dos ovos, observou-

se maiores concentrações de V, Cr, Ni e Pb em ovos no estágio final. As 

concentrações destes elementos neste estágio também foram superiores às 

observadas nas larvas recém-eclodidas. Tais fatos indicam que a casca do ovo 

retarda sua absorção ou previne o contato do embrião com certos elementos-traço. 

Em comparação ao observado em ovos e larvas recém-eclodidas, Cd e Ni 

foram mais concentrados no hepatopâncreas das fêmeas. Já os elementos V, Zn, As 

e Pb foram mais concentrados nas larvas. A variabilidade das concentrações pode 

indicar duas fontes de contaminação de embriões: 1. Transferência de elementos-

traço das fêmeas para os embriões, durante a formação dos ovos; e 2. Absorção de 

elementos-traço do meio circundante durante o desenvolvimento embrionário. 

Acredita-se que água e sais absorvidos do meio durante o desenvolvimento 

embrionário, tenham importante papel na contaminação dos embriões. 

Quando comparadas às fêmeas do Rio Caceribu - BG, as fêmeas de Gargaú  

- RPS, apresentaram maiores níveis de contaminação, em especial de Mn, Cr, Cu, Cd 

e Ba. Tal tendência foi coerente com os níveis observados em sedimentos superficiais 

e com dados de biodisponibilidade citados na literatura. Já as larvas recém-eclodidas 

do Rio Caceribu - BG, apresentaram maiores concentrações de V, Mn, Ni e Pb, em 

comparação com as larvas do RPS. 
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Em relação aos dados biológicos utilizados na estimativa de transferência de 

elementos-traço, observou-se peso úmido médio das larvas de 0,0000631 ± 

0,0000105 g.larva-1, peso seco de 0,0000158 g.larva-1 (15,8 µg.larva-1), fecundidade 

semelhante nas duas áreas de estudo, com média superior a 110.000 ovos.fêmea-1 e 

maiores densidades populacionais larvais em águas subsuperficiais do Rio Paraíba 

do Sul, com média de 716,3 larvas.m-3. No Rio Caceribu (BG) a média foi de 207,6 

larvas.m-3. As coletas de zooplâncton foram feitas apenas na campanha de 2012. 

Considerando as concentrações de metais em fêmeas, ovos e larvas, a 

fecundidade e as densidades larvais no plâncton, concluiu-se que o ciclo reprodutivo 

da espécie U. cordatus resulta na transferência de elementos-traço do ambiente 

bentônico para o pelágico. Os elementos com maior transferência para coluna d’água 

seriam os essenciais Zn e Cu e os não-essenciais Mn, As e Ba, respectivamente. Na 

baía de Guanabara, Pb também apresentaria maior introdução, com valor semelhante 

ao Ba. De acordo com dados populacionais recentes e as concentrações de 

elementos-traço, fêmeas de caranguejos uçá presentes em apenas um hectare do Rio 

Caceribú - BG, contribuiriam significativamente na introdução de elementos-traço na 

coluna d’água durante as eclosões larvais. Como exemplo, estimou-se valores médios 

de 99,4 g de Mn.ha-1, 119,7 g de Cu.ha-1 e 1621,8 g de Zn.ha-1.  

Considerando as diversas espécies de caranguejos de manguezal que 

apresentam o mecanismo de exportação larval e que têm hábitos e ciclo de vida 

semelhantes aos do caranguejo uçá, pode-se dizer que seus períodos reprodutivos 

ocasionam expressiva transferência de elementos-traço para coluna d’água. 

Principalmente quando sincronizadas, as eclosões resultam em introdução de 

elementos-traço (via larvas) na coluna d’água dos canais de mangue, com 

subsequente exportação para a costa adjacente.  

Considerando esta importante via de transferência e transporte de elementos-

traço, ignorada até o momento, recomenda-se que novos estudos sejam feitos, 

inclusive com outros caranguejos residentes no manguezal, tais como: Uca spp. 

(diversas espécies de caranguejos chama-maré), Neohelice granulata (catanhanha, 

maria-mulata), Goniopsis cruentata (aratu-vermelho), Aratus pisonii (aratu, 

marinheiro) e outros. 

Por fim, não se recomenda o consumo das fêmeas do caranguejo uçá, em 

ambas as áreas de estudo. As concentrações de Cr, Cu e As nas vísceras e de Zn 

nos músculos estiveram acima do limite recomendado por lei. 
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