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MONITORAMENTO DE POPULAÇÕES DE Ocypode quadrata 
(CRUSTACEA: DECAPODA )

Carlos Alberto Borzone, Leonardo Cruz da Rosa, Pablo Damian Borges Guilherme, 
Jenyffer Vierheller Vieira

Introdução

Os caranguejos do gênero Ocypode, popularmente conhecidos como “caranguejo-fantasma” ou 
“maria-farinha”, são organismos macrobentônicos muito bem representados em praias arenosas tropicais 
e subtropicais do mundo todo (McLachlan & Brown, 2006). 

Esses caranguejos vêm sendo alvo de estudos por parte de muitos pesquisadores, que consideram 
esse organismo um potencial indicador de qualidade ambiental de praias arenosas (Barros, 2001; Turra et 
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al., 2005; Rosa & Borzone, 2008; Yong & Lim, 2009; Vieira et al., 2011; 2012). No Brasil há apenas o 
registro de uma espécie, Ocypode quadrata (Fabricius, 1787)(Figura 19-1 A-B), a qual constrói tocas semi-
permanentes principalmente na parte superior do entremarés e nas dunas adjacentes (Melo, 1996; Alberto 
& Fontoura, 1999). Por esse motivo, estimativas da abundância, distribuição e estrutura etária podem 
ser facilmente realizadas e monitoradas através da contagem e medição das suas tocas (Figura 19-1 C-D).

No entanto, não existe uma uniformidade quanto à metodologia empregada nos estudos ecológi-
cos de O. quadrata, principalmente quanto à delimitação da área de amostragem, locais na praia a serem 
amostrados (praia x dunas), características das tocas (ativas x inativas), condições de maré e condições 
meteorológicas. Nesse sentido, uma proposta metodológica integrativa permitirá a coleta e a comparação 
dos dados em diferentes momentos e regiões geográficas.

Objetivo
Realizar monitoramento de longa duração de populações de Ocypode quadrata a fim de avaliar 

possíveis alterações decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas.

Figura 19-1. Ocypode quadrata (A-B), aspecto geral das tocas do caranguejo, toca ativa (C) e toca inativa (D). Fotos: Labora-
tório de Ecologia de Praias Arenosas (CEM – UFPR).

Métodos
Definição da Área de Estudo
Em cada região (norte, nordeste, sudeste e sul) do litoral brasileiro, deverá ser monitorada ao me-

nos uma praia que, sempre que possível, deve estar localizada em área de reduzido impacto antrópico. As 
praias escolhidas devem ser dissipativas ou intermediárias tendendo a dissipativa, segundo as classificações 
propostas por Whright & Short (1984) para praias com regime de micro e mesomarés, e por Masselink 
& Short (1993) para praias com regime de macromarés. 
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Amostragem
Em cada praia será estabelecido um marco fixo (MF), georreferenciado, que servirá como refe-

rência para os levantamentos do perfil praial e para o monitoramento da posição da linha de maré alta de 
sizígia no período de cada amostragem (Guilherme, 2013). Para a medição do perfil praial recomenda-se 
o método de baliza proposto por Emery (1961) (ANEXO 14-II).

As amostragens serão realizadas semestralmente, em fevereiro ou março e agosto ou setembro, 
sempre durante os períodos de baixa-mar de sizígia. Durante as marés de quadratura, o nível do mar não 
sobe o suficiente para eliminar todos os sinais de atividade e fechar as tocas antigas e inativas do perfil 
praial. Ainda, nessas situações, é possível que o mesmo caranguejo faça mais de uma toca ou duas saídas 
para a mesma toca (Guilherme, 2013). Assim, amostragens realizadas sob tais condições (quadratura) 
ocasionariam uma superestimativa da densidade populacional de caranguejos.

As campanhas amostrais devem ocorrer em condições de tempo bom, já que as tocas permanecem 
fechadas em situações de chuva, vento forte e temperaturas desfavoráveis (28 < temperatura (°C) < 16) 
(Alberto & Fontoura, 1999; Valero-Pacheco et al., 2007).

A amostragem de O. quadrata consistirá na contagem e medição das tocas ativas (Figura 19-1 C) 
ao longo de três transecções, perpendiculares à linha d’água, escolhidas aleatoriamente (Figura 19-2). Em 
cada transecção será concatenado um quadrado de 2x2 m (Figura 19- 2). Todas as tocas ativas registradas 
em cada quadrado serão contabilizadas e o diâmetro das aberturas será medido com a utilização de um 
paquímetro (Figura 19-3).

Cada transecção deve incluir toda a distribuição de tocas do organismo, desde a região de dunas 
até a última toca ativa encontrada no entremarés (Figura 19-2). Trabalhos recentes têm demonstrado que 
os ambientes de dunas, quando presentes, podem abrigar de 30 a 40 % da densidade populacional desses 
caranguejos (Branco et al., 2010; Guilherme, 2013). Dessa forma, estudos que desconsideram esses sub-
-ambientes possivelmente subestimam o tamanho de suas populações.

A localização de cada quadrado deve ser registrada, tanto com relação ao marco fixo quanto às 
diferentes zonas ou fisiografias presentes em cada praia (sensu Guilherme, 2013), por exemplo, entremarés 
(EM), linha de deixa (DR), supralitoral (SP), duna frontal incipiente (DFI), duna frontal estabelecida 
(DFE). Os dados devem ser anotados em planilhas organizadas (Tabelas 19-1 e 19-2), onde deverá constar 
hora de início e término de cada amostragem.

Figura 19-2. Diagrama do 
delineamento amostral de 
Ocypode quadrata, (três tran-
secções perpendiculares a 
praia, constituídos de qua-
drados de 2x2 m, destaque 
em vermelho: localização do 
marco fixo).
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Além da contagem e medição das tocas, deverá ser coletada uma amostra de sedimento na estação 
central de cada transecto para análises granulométricas (diâmetro médio do grão, coeficiente de seleção, 
assimetria e curtose do sedimento) (ANEXO 14-III). Dados de temperatura, altura e períodos de ondas, 
incidência de ventos e pluviosidade deverão ser obtidos, continuamente, em serviços de previsões do tem-
po e estudos climáticos:

• CPTEC (http://www.cptec.inpe.br/);

• SIMCos (http://www.lamma.ufrj.br/sites/simcos/paginas/sistema/index.html);

• Climatempo (http://www.climatempo.com.br/).

Os dados abióticos deverão ser armazenados em planilha, conforme Tabela 19-1, e os dados bio-
lógicos, como mostra o exemplo da Tabela 19-2.

Tabela 19-1. Planilha para registro dos dados abióticos (preencher somente os campos em amarelo)

Figura 19-3. Procedimento de campo: 
contagem e medição do diâmetro das 
aberturas de todas as tocas ativas com 
utilização de paquímetro.

       Praia:   Georreferenciamento (MF):

Data
Perfil Sedimento (1 amostra no ponto central de cada transecto)

Distância MF Desnível (CM) Transecto Nível DMG (Φ) CS (Φ) Assimetria Curtose
10 1
20 1
30 1 10
40 1 9
50 1 8
60 1 7
70 1 6
80 1 5
90 1 4

100 1 3
110 1 2
∞ 1 1
10 2
20 2
30 2 10
40 2 9
50 2 8
60 2 7
70 2 6
80 2 5
90 2 4

100 2 3
110 2 2
∞ 2 1
10 3
20 3
30 3 10
40 3 9
50 3 8
60 3 7
70 3 6
80 3 5
90 3 4

100 3 3
110 3 2
∞ 3 1

http://www.cptec.inpe.br/
http://www.lamma.ufrj.br/sites/simcos/paginas/sistema/index.html
http://www.climatempo.com.br/


  
248

Tabela 19-2. Planilha para registro dos dados de Ocypode quadrata.

AUTORES
Carlos Alberto Borzone – Universidade Federal do Paraná – UFPR
(autor para correspondência: capborza@ufpr.br)
Jenyffer Vierheller Vieira – Universidade Federal do Paraná – UFPR 
Leonardo Cruz da Rosa – Universidade Federal de Sergipe – UFS
Pablo Damian Borges Guilherme – Universidade Federal do Paraná – UFPR

Praia:   Coords (MF):                                   

Transecto: Hora início: Hora fim:

Quadrado Distância 
(m) Fisiografia Número de 

tocas
Atividade (na 

seqüência)

Diâmetro das 
tocas (na mesma 

sequência)
1
2
3
4
5
6
...

Fisiografias: DFE (duna frontal estabelecida), DFI (duna frontal incipiente), SP (supralitoral), DR 
(linha de deixa) e EM (entremarés).

Atividade: A (ativa), I (inativa)
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