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RESUMO 

 

O savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) é uma ave da família 

Ardeidae, que possui bico robusto para quebrar as partes duras de suas 

principais presas, os caranguejos. O caranguejo-uçá (Ucides cordatus) é 

conhecido como a principal presa de N. violacea no Brasil. Na estação 

reprodutiva, adultos e filhotes regurgitam as partes indigeríveis de sua 

alimentação, que são fontes importantes de informação sobre sua 

alimentação. Os ardeídeos são oportunistas, aproveitando as presas 

abundantes, mas podem apresentar algum tipo de seletividade. Os 

adultos podem selecionar presas menores para alimentar os filhotes nos 

primeiros dias de vida, diante da sua impossibilidade em engolir grandes 

presas. Esse trabalho objetivou: (1) caracterizar a dieta de N. violacea e 

averiguar se o principal item alimentar é o caranguejo U. cordatus; (2) 

avaliar a variação na composição da dieta e no tamanho das presas ao 

longo da ontogenia dos  filhotes; e (3) associar a dieta da espécie à 

abundância de caranguejos. O material regurgitado foi amostrado 

semanalmente, através de coletores instalados abaixo dos ninhos, de 

setembro/2015 a fevereiro/2016. No mesmo período foi realizada a 

amostragem dos caranguejos do manguezal por coleta manual e 

contagem de tocas. Foram amostrados 15 ninhos, totalizando 96 

amostras. Após a triagem, o material regurgitado foi dividido em 21 

categorias, sendo 62% delas representadas por táxons de caranguejos. U. 
cordatus ficou em quarto lugar segundo o Índice de Importância 

Relativa (378), sendo mais importantes Armases rubripes (IIR=5609), 

Eurytium limosum (IIR=2371) e Uca spp. (IIR=476). A composição da 

dieta foi significativamente diferente ao longo do desenvolvimento dos 

filhotes (F=2,54; p=0,03). Houve um aumento da riqueza na composição 

da dieta e número de caranguejos ao longo da ontogenia, o que pode ser 

reflexo da tentativa dos adultos em maximizar a eficiência da 

alimentação. O tamanho dos caranguejos não diferiu entre os períodos 

de incubação e desenvolvimento final dos filhotes em relação à fase 

inicial; portanto, não houve seleção de caranguejos menores para os 

filhotes pequenos. Provavelmente os adultos digerem melhor o alimento 

antes da oferta a estes. Não houve correlação entre a abundância dos 

caranguejos na dieta e no ambiente, indicando que as aves não se 

alimentaram das presas mais abundantes. O Índice de Eletividade de 

Jacobs indicou que A. rubripes e E. limosum foram selecionados por N. 
violacea, sendo consumidos em maior proporção em relação a sua 

abundância no ambiente. U. cordatus, Aratus pisonii e Uca spp. foram 

pouco selecionados. Devido ao grande tamanho, U. cordatus exige mais 



 
 

tempo e energia para o manuseio, levando a captura de indivíduos 

pequenos, que estão principalmente presentes no apicum. A. rubripes, 

por ser pequeno e abundante, tornou-se uma presa vantajosa. E. limosum 
é abundante nas regiões lodosas, onde observou-se a ave forrageando e é 

um caranguejo lento, explicando sua seleção, ao contrário de A. pisonii 

que se desloca com grande agilidade. N. violacea apresenta seletividade 

em relação aos caranguejos consumidos, resultado da interação de seu 

comportamento de predação com as características das presas, como 

tamanho, comportamento e abundância. Esses fatores determinam a 

disponibilidade e rentabilidade dessas presas. 

 

Palavras-chave: Savacu-de-coroa. Coleta de regurgitos. 

Seletividade de presas. Caranguejos de manguezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Yellow-Crowned Night-Heron (Nyctanassa violacea) is a bird of 

the family Ardeidae. The robust beak allows the squash of the preys, 

which are mainly crabs. The Mangrove Crab, Ucides cordatus, is 

considered the main prey of N. violacea in Brazil. During the breeding 

season, adults and chicks regurgitate the undigestible parts of their diet, 

which are important sources of information about their feeding habits. 

The ardeids are opportunistic feeders, taking advantage of abundant 

prey, but may exhibit some selectivity. Adults may select small preys to 

feed the chicks in their early life, according to their obstacles to swallow 

large preys. This study aimed to:(1) describe the species diet and access 

if the main food item is indeed the Mangrove Crab; (2) evaluate the 

variation in diet composition and prey size throughout the chicks 

ontogeny; and (3) associate the species diet with the abundance of crabs. 

The regurgitated material was sampled weekly, through collectors 

installed below the nests, from September 2015 to February 2016. 

Meanwhile, sampling of mangrove crabs was performed by manual 

collection and burrow counts. Fifteen nests were sampled, comprising 

96 samples. After sorting the samples, the regurgitated material was 

divided into 21 categories, being 62% of crab taxa. U. cordatus ranked 

fourth according to the Relative Importance Index (378), being Armases 
rubripes (IIR=5609) the most important, followed by Eurytium limosum 

(IIR=2371) and Uca spp. (IIR=476). The composition of the diet was 

significativly different during the development of the chicks (F=2.54; 

p=0.03). There was an increase in the richness and the number of crabs 

in the diet after incubation, possibly reflecting the adults' attempt to 

maximize feed efficiency. The size of the crabs did not differ between 

the incubation and the late development of the chicks in relation to the 

early development. Accordingly, there was no selection of smaller crabs 

for small chicks. Apparently the adults digest the food before offering it. 

There was no correlation between the abundance of crabs in the diet and 

in the environment, indicating that the birds did not feed on the most 

abundant prey. The Jacobs’ Electivity Index indicated that A. rubripes 

and E. limosum were highly selected by N. violacea, being consumed in 

higher proportion than their abundance in the environment. U. cordatus, 

Aratus pisonii and Uca spp. were poorly selected. Due to its large size,  

U. cordatus demands more time and energy  for the bird handling, 

leading to the capture of small individuals, which are mainly present in 

the apicum. A. rubripes, being small and abundant, has become an 

advantage prey. E. limosum is abundant in muddy regions, where the 



 
 

birds were observed foraging and is a slow crab, which may favor its 

selection, in contrast to A. pisonii that moves with great agility. N. 

violacea exhibits selectivity in relation to the species of crabs consumed, 

probably due to the interaction of its predation behavior with the prey 

characteristics, such as size, behavior and abundance. These factors 

determined the availability and profitability of the prey for the bird. 

 

Key words: Yellow-Crowned Night-Heron. Regurgitant 

collection. Prey selectivity. Mangrove crabs. 
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1. INTRODUÇÃO 

       

 Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758), o savacu-de-coroa, 

pertence à família Ardeidae (Ordem Pelecaniformes), ocorrendo do sul 

dos Estados Unidos ao litoral norte do Rio Grande do Sul (KUSHLAN 

& HANCOCK, 2005), estando principalmente associado aos 

manguezais na América do Sul (SICK, 1997; OLMOS & SILVA e 

SILVA, 2003). Na América do Norte ocorre também em regiões 

interiores, onde exploram áreas úmidas de água doce (HANCOCK & 

KUSHLAN, 1984). N. violacea possui um bico bastante robusto, 

adaptado para quebrar as partes duras de crustáceos, sobretudo 

caranguejos (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003). 

Além de consumirem caranguejos, camarões e siris (RIEGNER, 

1982a; WATTS, 1988; OLMOS & SILVA e SILVA, 2003; 

MARTÍNEZ, 2004; RECHETELO, 2009), podem comer 

esporadicamente poliquetos, gastrópodes e bivalves (RIEGNER, 1982a), 

insetos e aracnídeos (WINGATE, 1982; RIEGNER, 1982a; 

MARTÍNEZ, 2004), peixes (RIEGNER, 1982a; RECHETELO, 2009), 

répteis (RIEGNER, 1982a; CLAYTON, 1985; TOMILLO et al., 2010) e 

pequenos mamíferos (WINGATE, 1982; RIEGNER, 1982a). Ao longo 

de rios e pântanos na América do Norte, alimenta-se principalmente de 

lagostins (NIETHAMMER & KAISER, 1983; LAUBHAN et al., 1991). 

No Brasil o caranguejo-uçá Ucides cordatus é a presa mais numerosa 

nos regurgitos de N. violacea (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003; 

MARTÍNEZ, 2004; RECHETELO, 2009). 

As aves da família Ardeidae formam colônias reprodutivas em 

áreas com recursos alimentares em abundância, como os manguezais, 

pois uma alta eficiência de forrageio é requerida durante sua reprodução 

(CUSTER et al., 1980; KUSHLAN, 1981). Os manguezais são 

considerados um dos ecossistemas mais produtivos do planeta 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995), tendo grande importância para as 

aves carcinófagas. Sua elevada produtividade primária gera grande 

abundância e biomassa (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003; PINHEIRO 

& ALMEIDA, 2015), garantindo nutrição dos filhotes (MATOS, 1996) 

e maximizando o sucesso reprodutivo dessas aves (JENNI, 1969). 

O período reprodutivo de N. violacea na Baía Babitonga inicia 

em agosto, podendo se estender até março (FINK, 2013; BISINELA et 

al., 2014; GROSE et al., 2014). Este coincide com a época reprodutiva 

da maior parte dos caranguejos semiterrestres, como o U. cordatus, que 

apresenta o comportamento de “andada” intensificado em dezembro e 
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janeiro, onde os indivíduos encontram-se com maior atividade 

locomotora sobre o sedimento, devido ao acasalamento e liberação 

larval (PINHEIRO, 2003; WUNDERLICH et al., 2008). N. violacea 

constrói seus ninhos sobre a vegetação de manguezal (SICK, 1997) e 

coloca em média três ovos (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003). 

Durante a estação reprodutiva, adultos de N. violacea transportam o 

alimento no papo, que será regurgitado no ninho para ser consumido 

pelos filhotes; ao longo do dia, os filhotes e adultos regurgitam as partes 

indigeríveis de sua alimentação (WATTS, 1988; MATOS, 1996). De 

acordo com BAGLEY & GRAU (1980) ao alimentar filhotes até 21 dias 

de idade, os adultos frequentemente ingerem de novo a comida que os 

filhotes não puderam consumir, regurgitando esses pedaços novamente 

no ninho, sendo que raramente ocorre a entrega do alimento diretamente 

aos filhotes.  

Os regurgitos são pequenas bolas (pellets) de material não 

digerível compactado, como quelas, carapaças e apêndices, os quais 

podem ser coletados nas proximidades dos ninhos e nos locais de 

dormitório (MARTÍNEZ, 2004; MALLET-RODRIGUES, 2010), sendo 

importante fonte de informação sobre os hábitos alimentares das aves 

(SICK, 1997). De acordo com JENNI (1969), a época reprodutiva é 

expressiva para o estudo dos hábitos alimentares dessas aves, quando 

um grande volume de presas é carreado pelos adultos para a colônia, 

aumentando a incidência de regurgitos. A coleta de regurgitos é um 

método simples, amplamente utilizado e que minimiza o estresse às 

aves, por ser menos invasivo (MALLET-RODRIGUES, 2010). 

       Nyctanassa 

violacea normalmente forrageia nas margens de lagoas, rios e riachos, 

em pântanos, manguezais e planícies de maré (WATTS, 1995). Em 

ambientes inundáveis, se alimenta somente em locais rasos ou na maré 

baixa (KUSHLAN et al., 1985; ROBERT et al., 1989; AUSTIN, 1996). 

A espécie caça durante o dia e a noite, com picos de forrageio durante o 

crepúsculo ou madrugada durante a época de reprodução, embora os 

adultos alimentem os jovens durante todas as horas da noite (DARDEN, 

1962 apud WATTS, 1995; AUSTIN, 1996). Utiliza como técnica de 

forrageio passos largos e lentos (“walk-slowly”) em meio ao manguezal, 

parando e permanecendo imóvel, em postura de espera (“stand-and-

wait”), executando uma procura visual (“peering”) ou aguardando que a 

presa abandone a toca para capturá-la e, quando necessário, manipulá-la 

antes de engolir (KUSHLAN, 1976; RIEGNER, 1982b; RODGERS JR., 

1983; MATOS, 1996). De acordo com RODGERS JR. (1983), N. 
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violacea apresenta comportamento sedentário de forrageio, passando 

mais de 80% do tempo em forrageamento estacionário (“stand-and-

wait”, “peering”), localizando as presas com pouco gasto de energia. N. 
violacea forrageia solitariamente (MATOS, 1996), podendo agir 

agressivamente quando ocorre a aproximação de outros indivíduos da 

mesma espécie, a distâncias menores de 5 m (BENTLEY, 1994 apud 

WATTS, 1995). As aves que formam colônias costumam forragear 

longe da área de nidificação, preservando os recursos locais para os 

jovens, que são menos eficientes na captura das presas e tendem a 

permanecer se alimentando na região da colônia antes de criarem total 

independência (RODGERS & NESBITT, 1979). Assim, de acordo com 

CUSTER & OSBORN (1978), os locais de alimentação de N. violacea, 

na Carolina do Norte (USA) estavam em média 1,4 km de distância da 

colônia reprodutiva. 

A distribuição, diversidade e abundância das espécies são 

determinadas por condições do habitat, como profundidade em relação à 

superfície da água, substrato, vegetação, salinidade, variando tanto 

regional quanto localmente (WILLARD, 1977; WATTS, 1988). Os 

ardeídeos são principalmente oportunistas, sendo que as presas serão 

consumidas segundo sua disposição no ambiente, aproveitando as 

vantagens de presas abundantes local e temporalmente (JENNI, 1969; 

RIEGNER, 1982a; FASOLA, 1994). A abundância é a quantidade de 

alimento no ambiente, enquanto a disponibilidade é a quantidade 

acessível ao animal ou à população (MANLY et al., 2002). NEILL 

(1938) foi provavelmente o primeiro a nomear “disponibilidade de 

presas” ao examinar o alimento do Salmo trutta (truta-marrom), quando 

percebeu que o alimento não era uma simples amostra da abundância de 

presas no ambiente, sugerindo que alguns organismos eram mais 

acessíveis do que outros. Assim, se determinada presa for abundante e 

vulnerável, sua disponibilidade ao predador será positiva, entretanto, a 

presa pode ser escassa em um determinado local, mas vulnerável ou 

estar presente em abundâncias idênticas em dois habitats, mas menos 

visível em um e, portanto menos suscetível (KUSHLAN, 1978; 

GAWLIK, 2002).  

A seleção de presas é o consumo de um item alimentar em 

proporções maiores do que ocorre no ambiente (KUSHLAN, 1978). A 

determinação dos recursos selecionados por um predador é uma variável 

frequentemente utilizada por pesquisadores que buscam entender como 

os predadores suprem suas necessidades alimentares para a 

sobrevivência (MANLY et al., 2002). Este tipo de abordagem relaciona 
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a abundância dos itens alimentares utilizados com sua abundância no 

ambiente, sendo que as razões pelas quais um determinado recurso é 

selecionado ou evitado não são reveladas apenas através dessa relação, 

sendo imprescindível considerar, também, o fator suscetibilidade da 

presa (ENS et al., 1993; GAWLIK, 2002; MANLY et al., 2002; CHIU 

et al., 2009).  

Além da abundância da presa, que pode aumentar a taxa de 

encontro predador-presa (CHIU et al., 2009), diversos fatores, podem 

influenciar a vulnerabilidade da presa para o predador. Esses fatores 

podem estar relacionados à morfofisiologia da presa, como seu tipo, 

tamanho, dureza ou qualidade energética, assim como ao 

comportamento referente à velocidade/níveis de atividade e conduta 

antipredação (fuga, utilização de refúgios) (KUSHLAN, 1979; 

RIEGNER, 1982b; WILSON, 1989; MANLY et al., 2002; YEAGER et 

al., 2016). Também se destacam as características morfológicas do 

predador, como o tamanho do bico/comprimento das pernas, ou 

comportamentais, como a forma que o predador utiliza o habitat para 

alimentação e que táticas de forrageio utiliza na captura de suas presas 

(KUSHLAN, 1981; FASOLA, 1994; WATTS, 1995; SMITH, 1997; 

PREISSER et al., 2007). Todos esses fatores vão influenciar a interação 

predador-presa, e definirão quais presas serão utilizadas, e em qual 

quantidade, muitas vezes sendo difícil inferir quais deles estão atuando 

em maior intensidade nessa seletividade, ainda mais em interações entre 

animais móveis, onde as presas são capazes de detectar os predadores e 

em predadores que caçam utilizando a visão, como é o caso de N. 
violacea (KUSHLAN, 1979; ZWARTS & WANINK, 1993; 

BACKWELL et al., 1998).  

Importante destacar que características do próprio habitat, assim 

como condições ambientais, podem influenciar as interações predador-

presa. WILSON (1989) afirma que a estrutura do manguezal fornece 

diversos refúgios aos caranguejos contra a predação, como as tocas 

escavadas no substrato e as raízes das árvores de mangue. Segundo o 

autor, o uso desses refúgios é influenciado por um gradiente vertical, 

onde a predação é maior no substrato, embora alguns caranguejos não se 

refugiem nas árvores durante o verão, por não suportarem a dessecação. 

KERSTEN et al. (1991) destacam que mudanças diurnas na 

concentração de oxigênio em piscinas naturais, geralmente com densa 

vegetação submersa, tiveram um grande efeito sobre o comportamento 

dos peixes e, consequentemente, do predador Egretta garzetta (garça-

branca-pequena-europeia), que se adaptou a captura dos peixes no início 
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da manhã, quando necessitavam permanecer na superfície para respirar. 

Estes estudos demonstram como a disponibilidade das presas está longe 

de ser constante, podendo variar local e temporalmente, ao longo do dia 

e das estações (GOSS-CUSTARD, 1984).  

De acordo com a “Teoria do Forrageio Ótimo” (Optimal 

Foraging Theory), é esperado que os predadores adotem a melhor 

estratégia a fim de maximizar a assimilação de energia (MCARTHUR & 

PIANKA, 1966; SCHOENER, 1971). Dessa forma, recursos mais 

rentáveis seriam selecionados (MANLY et al., 2002), sendo que a 

rentabilidade pode ser definida como a relação entre o ganho energético 

que a presa proporciona ao predador, bem como os custos de 

localização, captura, manuseio e digestão da presa (BACKWELL et al., 

1998; CHIU et al., 2009). Contudo, a rentabilidade é um aspecto da 

seleção de presas, nem sempre confirmado pela “Teoria do Forrageio 

Ótimo”, uma presa pode ser rentável, porém não consumida devido a 

alguma característica particular da presa e/ou do predador (citadas 

acima), implicando em indisponibilidade (KUSHLAN, 1978; MOSER, 

1985; ZWARTS & WANINK, 1993). Assim, é útil examinar 

individualmente os tipos de presas que compõe uma dieta, inclusive 

aquelas que parecem rentáveis, mas não foram consumidas. Estas 

podem ser importantes para entender o processo da seleção de presas 

pelo predador (KUSHLAN, 1980). 

Quanto ao tamanho das presas, N. violacea parece selecionar 

caranguejos de maior porte (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003), apesar 

destes demandarem um maior gasto de energia, pois as aves levam 

muito mais tempo em sua manipulação, além de aumentar a 

probabilidade do roubo por outro predador, como também da presa cair 

e escapar durante esta manipulação (KUSHLAN, 1981; RIEGNER, 

1982b). Cerca de 95% das presas maiores são transportadas por N. 
violacea de áreas submersas para áreas não alagadas a fim de reduzir a 

possibilidade de fuga, sendo que isso não ocorre com as presas 

pequenas, que normalmente são ingeridas imediatamente após 

capturadas (WATTS, 1995; MATOS, 1996). Quando capturam 

caranguejos maiores, os agitam vigorosamente, segurando com o bico 

pelas pernas ou quelípodos, a fim de separá-los do corpo, para então 

quebrá-los por esmagamento ou golpes com o bico, sendo as pernas 

comidas por último (WINGATE, 1982; RIEGNER, 1982b; WATTS, 

1995). Depois de consumir a presa, realizam movimentos ascendentes e 

descendentes com a cabeça ou bebem água para facilitar a deglutição 

(RIEGNER, 1982b, MATOS, 1996). Para outras espécies de Ardeidae, 
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as presas oferecidas pelos pais, nas primeiras semanas de vida dos 

filhotes, seriam constituídas por espécies e indivíduos menores, devido 

ao tamanho reduzido e fragilidade física dos filhotes, que dificulta a 

ingestão de grandes presas (MOSER, 1985; SMITH, 1997). 

Nyctanassa violacea não consta na Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014), nem na Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de 

Santa Catarina (CONSEMA, 2011). Mas é uma espécie classificada na 

categoria “Em Perigo” no Estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 

2004) e “Vulnerável” em São Paulo (BRESSAN et al., 2009). A nível 

global aparece na categoria Least Concern (pouco preocupante) 

(IUCN/BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016). Sua vulnerabilidade está 

associada à estreita relação com o ecossistema manguezal, que sofre 

frequentemente impactos como a poluição e expansão urbana, bem 

como por ser um predador especialista em caranguejos, incluindo uma 

espécie altamente explorada pelo homem, o caranguejo-uçá (OLMOS & 

SILVA e SILVA, 2003). Este tem grande valor econômico e consta no 

Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil, como quase ameaçada 

(categoria NT) (PINHEIRO et al., 2016). A sobre-exploração da espécie 

pode interferir na nutrição dos filhotes de N. violacea, pois implica na 

redução da disponibilidade de uma presa muito importante, afetando o 

sucesso dos ninhegos (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003). 

Na América do Sul há uma deficiência de informações sobre o 

hábito alimentar de N. violacea, havendo estudos somente no Maranhão, 

Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, dos quais apenas 

MARTÍNEZ (2004) busca relações entre a ave e a abundância dos 

recursos alimentares no ambiente. Assim, o presente trabalho busca 

contribuir com conhecimento acerca das interações entre o predador, N. 
violacea, e seus recursos alimentares, no habitat de manguezal. O estudo 

dos padrões de utilização dos recursos contribui com informações a 

respeito da biologia da espécie e de seu papel ecológico no ecossistema, 

além de prover conhecimento necessário ao manejo e conservação da 

espécie (WATTS, 1988; MARTÍNEZ, 2004; MALLET-RODRIGUES, 

2010). 

O presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar o hábito 

alimentar de N. violacea durante a temporada reprodutiva na Ilha 

Jarivatuba, Baía Babitonga (SC), verificando de que forma a ave utiliza 

os recursos para suprir suas necessidades alimentares e a de seus 

filhotes.  

Assim, como objetivos específicos temos: 
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 Identificar e quantificar as presas de N. violacea na 

Baía Babitonga, a fim de averiguar se o caranguejo-uçá 

(U. cordatus) figura como seu principal item alimentar;  

 Avaliar a composição de caranguejos na dieta da ave 

durante seu período de incubação (alimentação dos 

adultos) e desenvolvimento dos filhotes, verificando se 

a alimentação oferecida aos filhotes é equivalente à 

dieta dos adultos; 

 Analisar a variação de tamanho das principais espécies 

de caranguejos na dieta da ave entre as diferentes fases 

de seu ciclo de vida (incubação, desenvolvimento 

inicial e desenvolvimento final dos filhotes), partindo 

da premissa que presas menores serão mais abundantes 

na fase inicial de desenvolvimento, em comparação às 

outras duas fases; 

 Associar a dieta da ave à abundância das espécies de 

caranguejos nos manguezais adjacentes, ao longo do 

período reprodutivo, buscando averiguar se utilizam as 

espécies de caranguejos mais abundantes no ambiente 

ou se ocorre uma seletividade por determinada espécie. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. Área de estudo 

 

    O estudo foi realizado na Ilha 

Jarivatuba (26º17’49,08”S - 48º47’50,60”W) e áreas de manguezal 

adjacentes a ilha, localizadas na foz do Rio Cachoeira (26°18'28,78"S - 

48°48'19,26"W), situados na Lagoa do Saguaçu, que faz parte do 

complexo estuarino da Baía Babitonga (26⁰16’11,37”S - 

48⁰41’50,81”W), litoral norte de Santa Catarina (Fig. 1). Esta baía está 

circundada pelas cidades de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, 

Balneário Barra do Sul, Itapoá e Garuva (IBAMA/CEPSUL, 1998). 

A Baía Babitonga abrange uma superfície hídrica de 

aproximadamente 160 km², sendo sua comunicação com o Oceano 

Atlântico ocorrendo, atualmente, por um único canal, visto que o Canal 

do Linguado foi bloqueado pela construção da BR-280 na década de 30 

(MAZZER & GONÇALVES, 2011). A profundidade média desta baía é 

de seis metros, com máxima de 27 m no canal principal, mas sua maior 

parte apresenta áreas mais rasas (0-2 m), que caracteriza as planícies de 

maré. O alto estuário (Lagoa do Saguaçu, canais do Palmital e 

Linguado) apresenta profundidade em torno de cinco metros (MAZZER 

& GONÇALVES, 2011). Os bosques de mangue da Baía Babitonga são 

principalmente compostos por indivíduos de Laguncularia racemosa e 

Avicennia schaueriana, sendo que a dominância varia principalmente 

associada à mudança de substrato, mais arenoso ou mais argiloso 

(DORNELLES et al., 2006). 

O clima na região da Lagoa do Saguaçu é caracterizado como 

subtropical úmido com verão quente, de acordo com a classificação 

climática de Köppen (ALVARES et al., 2013), com uma precipitação 

anual média de 2.265,7 mm, sendo que a maior pluviosidade ocorre na 

primavera e verão, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro 

(GONÇALVES et al., 2006). A umidade relativa do ar é de 83,9% e a 

temperatura média anual de 22,1ºC (GONÇALVES et al., 2006). A água 

na Lagoa do Saguaçú apresenta pH em torno de 7,5 e salinidade média 

de 23 psu, compreendendo águas salobras (IBAMA/CEPSUL, 1998). 

Nas margens da Lagoa do Saguaçu está localizado o Parque Natural 
Municipal da Caieira e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da 

Ilha do Morro do Amaral (VIEIRA, 2010; JOINVILLE, 2012). 

A Ilha Jarivatuba é uma formação recente do ecossistema 

manguezal na Baía Babitonga, sendo constituída por vários ilhotes de 
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manguezal que cobrem uma área total de 136.645 m² (FINK, 2013). 

Nela se encontra a maior colônia reprodutiva de aves Pelecaniformes do 

estuário, composta pelas espécies: N. violacea, Nycticorax nycticorax 
(savacu), Bubulcus ibis (garça-vaqueira), Egretta thula (garça-branca-

pequena), Egretta caeruela (garça-azul), Ardea alba (garça-branca-

grande), Eudocimus ruber (guará), Phimosus infuscatus (tapicuru-de-

cara-pelada) e Plegadis chihi (caraúna-de-cara-branca) (GROSE, 2016). 

A ilha possui uma forte influência da variação de marés, que na 

altura do Porto de São Francisco do Sul atinge amplitude máxima 

inferior a 2m (regime de micromarés), mas nas áreas mais interiores da 

baía, como nos canais do Linguado e Palmital e na Lagoa do Saguaçu, é 

aumentada de 20-30% na altura (TRUCCOLO & SCHETTINI, 1999). 

Este efeito se dá pelo estreitamento do canal principal da baía, 

diminuição da circulação hidrodinâmica pelo fechamento do Canal do 

Linguado e pelas reduzidas profundidades devido à deposição associada 

à foz dos rios (MAZZER & GONÇALVES, 2011). 

A bacia hidrográfica do rio Cachoeira está totalmente inserida na 

região urbana de Joinville, drenando uma área de 82 km², sendo que ao 

longo dos 14,9 km do Rio Cachoeira e seus efluentes se encontra 46% 

da população do município, sendo a bacia mais urbanizada de Joinville 

(68,04%) (JOINVILLE, 2010). Por sua elevada densidade populacional, 

ela apresenta um índice de área verde de apenas 82 m² por habitante, 

sendo que os manguezais ocupam apenas 3,2% de sua área, estando 

localizados na foz do Rio Cachoeira (JOINVILLE, 2010).  

Tanto o Rio Cachoeira, como o Rio Velho, receptor da Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE) Jarivatuba, deságuam na Lagoa do 

Saguaçú, que acaba por receber efluentes domésticos e industriais do 

Município de Joinville, causando elevadas concentrações da maioria dos 

nutrientes dissolvidos, baixos níveis de oxigênio dissolvido 

(IBAMA/CEPSUL, 1998), contaminações por combustíveis fósseis 

(como o petróleo) e material fecal (HANSEL, 2000; ALEXANDRE et 

al., 2006). Além disso, FRANÇOZO et al. (2014) indicam a presença de 

metais pesados (p. ex., cobre, cromo, níquel e zinco) nos sedimentos da 

foz do Rio Cachoeira que podem ser remobilizados e disponibilizados 

aos invertebrados que habitam os manguezais das margens do rio e 

regiões adjacentes. Estes metais intoxicam os organismos, 

bioacumulando em seus tecidos, sendo transferidos aos predadores e 

potencializados ao longo da cadeia trófica.  
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Figura 1: Baía Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, Brasil (A), 

Lagoa do Saguaçú (B), Rio Cachoeira, localização dos três transectos e seus 

respectivos pontos amostrais (P), utilizados nas amostragens dos 

caranguejos (C), Ilha Jarivatuba, localização dos ninhos (N) de Nyctanassa 
violacea amostrados (D). Fonte: O autor. 

    

A Baía Babitonga abriga uma área aproximada de 6.200 ha de 

manguezais, correspondendo a 75% do total deste ecossistema no 

Estado de Santa Catarina (IBAMA/CEPSUL, 1998). Os manguezais 
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dessa baía apresentam uma rica fauna de crustáceos decápodes, como 

siris e caranguejos, entre estes últimos são registrados para a Lagoa do 

Saguaçú, aqueles típicos do substrato dos manguezais, a saber: Aratus 
pisonii, Eurytium limosum, Neohelice granulata, Sesarma rectum, Uca 
thayeri, Uca maracoani e U. cordatus (IBAMA/CEPSUL, 1998). 

O caranguejo-uçá (U. cordatus) é uma importante fonte de 

alimento e renda na Baía Babitonga, sendo explorado sazonalmente pela 

população local quando não se encontra em seu período de defeso, que 

ocorre de 01/10 a 30/11 para ambos os sexos, e de 01/12 a 31/12 

somente para fêmeas (Portaria IBAMA nº52/2003). Segundo 

WUNDERLICH et al. (2008), a densidade populacional estabelecida 

para este caranguejo na baía é de 2,05 ind./m² e o fenômeno de 

“andada”, caracterizado pela saída dos indivíduos de suas tocas para 

cópula e desova, ocorre principalmente nos meses de dezembro e 

janeiro. 

 

2.2. Amostragem em campo 

 

2.2.1. Caracterização da dieta 
 

Durante o mês de agosto foram realizados campos-piloto, para 

observações quanto às áreas de alimentação utilizadas por N. violacea, a 

fim de definir a localização dos três transectos perpendiculares a 

margem, que seriam utilizados nas amostragens dos caranguejos do 

manguezal. A ave foi registrada se alimentando com bastante frequência 

às margens do Rio Cachoeira, nas regiões mais alagadas (borda dos 

manguezais), assim como na própria Ilha Jarivatuba, sendo que nessa, 

observou-se também indivíduos jovens forrageando, provavelmente os 

que ainda não possuíam aptidão para voar em busca de alimento. 

O acesso à Ilha Jarivatuba foi feito com barco a motor em 

períodos de maré baixa, de acordo com a “Tábua de Marés”, publicada 

pela Capitania dos Portos para o Porto de São Francisco do Sul (DHN, 

2015, 2016). O estudo da dieta de N. violacea foi realizado através da 

análise de material regurgitado, coletado por meio de dez coletores 

instalados durante o período reprodutivo (setembro/2015 a 

fevereiro/2016), abaixo de ninhos ativos (com ovos e/ou filhotes), 

durante a maré baixa. A utilização de regurgitos coletados abaixo dos 

ninhos como forma de caracterizar a dieta da espécie traz a premissa de 

que a composição do alimento oferecido aos filhotes é reflexo da dieta 

dos adultos (RIEGNER, 1982a; WATTS, 1988). 
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Os coletores foram confeccionados a partir de uma armação 

circular de arame, com 1,30 m de diâmetro, forrados com tela 

mosquiteiro; cada aresta foi amarrada em uma árvore próxima, 

utilizando fio de nylon (adaptado de RIEGNER, 1982a; RECHETELO, 

2009) (Fig. 2a). Houve um esforço contínuo na seleção dos ninhos de N. 

violacea que não estivessem próximos aos de outras espécies de aves, 

para que com a instalação dos coletores se reduzisse a chance de obter 

regurgitos de outras espécies, já que pelo menos nove espécies de aves 

aquáticas já foram registradas se reproduzindo na área (GROSE, 2016). 

Cada ninho utilizado para a instalação do coletor foi identificado 

com um lacre numérico, com registro de seu número de ovos ou 

filhotes. Para a observação do conteúdo dos ninhos foi utilizada uma 

haste telescópica com um espelho articulado acoplado a sua extremidade 

(FINK, 2013) (Fig. 2b). 

 

 
 
Figura 2: Instalação do coletor abaixo de um ninho (a) e haste 

telescópica utilizada para a observação do conteúdo dos ninhos de 

Nyctanassa violacea (b), na colônia reprodutiva da Ilha Jarivatuba, Baía 
Babitonga (SC). Fonte: fotografado por Daniela Fink. 
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 Foi considerada como uma amostra todo o material coletado em 

cada cesto a cada visita semanal ao sítio reprodutivo, dentro do período 

em que os coletores permaneceram em cada ninho (Tabela 1). O 

regurgito coletado semanalmente foi acondicionado individualmente em 

saco plástico devidamente identificado com o número do lacre do 

respectivo ninho e a data da coleta, sendo congelado para posterior 

análise.  

Em laboratório, as amostras de regurgito foram descongeladas, e 

as partes vegetais (p. ex., galhos e folhas) foram lavadas em um copo 

com água, para separá-las do material regurgitado, sendo em seguida 

descartadas (Fig. 3a). Posteriormente, as amostras foram lavadas em 

água corrente sobre uma peneira de 750 µm e triadas (Figs. 3b-c). As 

quelas dos crustáceos, quaisquer fragmentos identificáveis de 

organismos, bem como resquícios minerais ou material de origem 

antrópica, foram separados em saquinhos plásticos, devidamente 

identificados com a data da coleta e número do lacre do ninho 

(RECHETELO, 2009; MALLET-RODRIGUES, 2010) (Fig. 3d). 

 
Tabela 1: Data de instalação e retirada dos coletores nos ninhos 

amostrados de Nyctanassa violacea, na Ilha Jarivatuba, Baía Babitonga 

(SC). Onde, filhotes: ≤20 dias; e jovens: >20 dias. 

 
Ninhos Instalação do coletor Retirada do coletor 

053 31/08/2015 – 2 ovos 06/11/2015 – 3 jovens 

054 31/08/2015 – 1 ovo 30/10/2015 – 3 jovens 

055 31/08/2015 – 3 ovos 21/10/2015 – 2 jovens 

001 10/09/2015 – 2 ovos 11/11/2015 – 2 jovens 

101 02/10/2015 – 3 ovos e 1 filhote 06/11/2015 – 1 jovem 

102 02/10/2015 – 3 ovos 25/11/2015 – 2 jovens 

103 07/10/2015 – 2 ovos 05/12/2015 – 1 jovem 

104 07/10/2015 – 2 ovos 05/12/2015 – 1 jovem 

111 07/10/2015 – 2 ovos 11/11/2015 – 2 filhotes 

122 21/10/2015 – 2 ovos 05/12/2015 – 2 jovens 

152 18/11/2015 – 1 ovo 30/12/2015 – 1 jovem 

174 25/11/2015 – 3 ovos 30/12/2015 – 1 jovem 

177 16/12/2015 – 2 ovos 20/01/2016 – 1 jovem 

179 30/12/2015 – 2 ovos 29/02/2016 – 2 jovens 

180 06/01/2016 – 3 ovos 20/01/2016 – 2 filhotes 

Fonte: O autor. 
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Figura 3: Processo de triagem das amostras de regurgitos de 

Nyctanassa violacea coletadas na colônia reprodutiva da Ilha Jarivatuba, 

Baía Babitonga (SC): separação das partes vegetais do material regurgitado 

(a); lavação das amostras sobre peneira de malha 750µm (b); triagem das 

amostras (c) e armazenamento do material encontrado nas amostras (d). 

Fonte: O autor. 

 

Os crustáceos foram identificados ao menor nível taxonômico 

possível, com auxílio de guias e chaves de identificação (WILLIAMS, 

1984; ABELE & KIM, 1986; MELO, 1996; BUCKUP & BOND-

BUCKUP, 1999; CALADO & SOUSA, 2003; RATTI, 2004), ajuda de 
especialistas nestes grupos taxonômicos e comparação com coleção de 

referência da UNIVILLE e ECZ/UFSC. Para os caranguejos foram 

utilizadas as quelas, que são resistentes a digestão e encontradas 

praticamente intactas nas amostras (Fig. 4a). Para os camarões do 
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gênero Alpheus a identificação foi feita através do quelípodo 

hipertrofiado, sendo em geral a única parte recuperada deste camarão 

nas amostras (Fig. 4b). No caso de camarões peneídeos a identificação 

foi feita através de fragmentos do rostro, que sendo estruturas rígidas, se 

mantiveram relativamente intactas (Fig. 4c). Os siris do gênero 

Callinectes foram identificados pela morfologia de suas quelas e patas 

natatórias (Fig. 4e). 

 

 
 

Figura 4: Exemplos de: quelas de caranguejos (a); quelípodos 

hipertrofiados dos camarões do gênero Alpheus (b); fragmentos do rostro e 

outras partes do corpo dos camarões peneídeos (c); fragmentos de peixes (d) 

e patas natatórias e quela dos siris do gênero Callinectes (e), encontrados 

nas amostras de regurgitos de Nyctanassa violacea coletadas na colônia 

reprodutiva da Ilha Jarivatuba, Baía Babitonga (SC). Fonte: O autor. 

 

 A contagem dos itens alimentares encontrados nos regurgitos 

foi realizada apenas para os caranguejos, pois os demais itens estavam 

muito fragmentados, dificultando a definição de indivíduo. As quelas 

dos caranguejos encontradas no material regurgitado foram definidas 

quanto à orientação (direita ou esquerda) (Fig. 5a), sendo calculada a 

média entre o número máximo e mínimo de indivíduos possíveis de 

cada táxon (adaptado de WATTS, 1988; RECHETELO, 2009). 

 As quelas foram medidas quanto ao comprimento do própodo 

do quelípodo (CPQ), tomado da borda proximal do própodo até a 

extremidade distal do dedo fixo (MASUNARI et al., 2005), utilizando 
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paquímetro digital (precisão de 0,01 mm) (Fig. 5b). As quelas que 

apresentaram algum dano por conta do processo de digestão não foram 

utilizadas nas medições e apenas as quelas hipertrofiadas de machos de 

Uca spp. foram medidas e utilizadas nas análises, pois representam 

melhor o tamanho dos indivíduos, já que a variação de tamanho entre as 

quelas menores é muito pequena (MASUNARI et al., 2005). 

 

 
 

Figura 5: Definição da orientação (direita ou esquerda) das quelas 
dos diferentes táxons de caranguejos para a contagem do número de 

indivíduos (a); medição do própodo do quelípodo com paquímetro digital 

(b). Fonte: O autor. 

 

2.2.2. Caranguejos do manguezal 
 

 Para a amostragem dos caranguejos dois transectos foram 

definidos em áreas de manguezal às margens da desembocadura do Rio 

Cachoeira e um terceiro transecto foi disposto na própria Ilha Jarivatuba 

(Fig. 1). Em cada transecto de 55 m foram definidos três pontos de 

amostragem, sendo o primeiro a 5 m da margem e os demais 

equidistantes 25 m (adaptado de PINHEIRO, 2003; COSTA, 2012). 

Devido aos apicuns serem típicos de áreas distantes das margens, apenas 

o ponto amostral três do transecto um correspondia a esse perfil 

fisiográfico. Posteriormente foram realizados três métodos de 

amostragem de caranguejos: a amostragem com armadilhas de queda, 

contagem de tocas de U. cordatus e a coleta manual de indivíduos. 

Essas amostragens foram realizadas quinzenalmente, durante o mesmo 

período de coleta dos regurgitos (Tabela 2). A amostragem manual foi 

utilizada a partir do mês de novembro/2015 como um método 

complementar às armadilhas, devido à necessidade de amostrar os 

caranguejos arborícolas e por considerar que as pitfalls não estavam 
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representando de forma satisfatória a abundância de algumas espécies de 

caranguejos (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Datas de colocação e retirada das armadilhas, das 

amostragens manuais e amostragem do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), 

na área de estudo, Baía Babitonga (SC). 

 

Meses 

Colocação 

das 

armadilhas 

Retirada das 

armadilhas 

Amostragem 

manual 

Amostragem 

de U. cordatus 

Setembro 
14/09/2015 16/09/2015 - 16/09/2015 
30/09/2015 02/10/2015 - 30/09/2015 

Outubro 
14/10/2015 16/10/2015 - 14/10/2015 
28/10/2015 30/10/2015 - 28/10/2015 

Novembro 
09/11/2015 11/11/2015 13/11/2015 11/11/2015 
25/11/2015 27/11/2015 26/11/2015 30/11/2015 

Dezembro 
07/12/2015 09/12/2015 11/12/2015 7 e 9/12/2015 
21/12/2015 23/12/2015 23/12/2015 18 e 21/12/2015 

Janeiro 
04/01/2016 06/01/2016 13 e 14/01/2016 06/01/2016 
20/01/2016 22/01/2016 27 e 29/01/2016 22/01/2016 

Fevereiro 
01/02/2016 03/02/2016 05/02/2016 03/02/2016 
15/02/2016 17/02/2016 24/02/2016 17/02/2016 

Fonte: O autor. 

 

 Existem diversos métodos de amostragem de caranguejos de 

manguezal, porém todos possuem limitações dependendo da espécie, 

havendo um protocolo brasileiro definido apenas para a espécie U. 

cordatus (PINHEIRO & ALMEIDA, 2015). Dentre os métodos 

descritos na literatura, a escavação de quadrantes, além de ser um 

método altamente destrutivo e de difícil realização, pode subestimar 

caranguejos que tenham se deslocado para áreas de alimentação (SKOV 

& HARTNOLL, 2001). A contagem de tocas superestima a densidade 

em cerca de 25%, exige o conhecimento das características da toca de 

cada espécie e, ainda, há a possibilidade que determinada espécie esteja 

eventualmente habitando a toca de outra espécie; o censo visual tende a 

subestimar a densidade em cerca de 40%, depende da atividade dos 

caranguejos na superfície e há grande dificuldade na identificação das 

espécies a distância (MACIA et al., 2001). Assim, foram selecionados 

três métodos de amostragem, após a realização dos campos-piloto, 

considerando os fatores limitantes de cada um dos métodos descritos 

acima. 
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A colocação de armadilhas de queda (pitfalls) depende do nível 

de atividade na superfície (SKOV & HARTNOLL, 2001), mas é 

eficiente na amostragem de caranguejos (KENT & MCGUINNESS, 

2004; MAZUMDER & SAINTILAN, 2010). Foi instalada uma 

armadilha em cada ponto de amostragem, nos três transectos definidos, 

totalizando nove armadilhas. As armadilhas de queda foram instaladas 

com o auxílio de um cavador (Fig. 6a) e permaneceram cerca de 48 h 

em campo, sendo então retiradas e levadas ao laboratório para triagem. 

Estas consistiam em uma cerca, que serve para direcionar e facilitar a 

queda, que foi confeccionada com uma tela medindo 1,5 x 0,30 m 

(comprimento x altura), e quatro estacas de madeira, devidamente 

pregadas à tela, além de dois vasos de plástico, cada um medindo 19cm 

de diâmetro x 18cm de altura (adaptado de LUPPI et al., 2013) (Fig. 

6b). As estacas serviram para dividir a cerca em três partes iguais, 

formando dois ângulos de 90º graus quando fixadas ao sedimento, sendo 

em cada ângulo enterrado um vaso (Fig. 6c). 

 

 
 

Figura 6: Instalação das armadilhas: cavador utilizado no auxílio à 

instalação (a); instalação dos dois vasos plásticos (pitfalls) (b); cerca com 

estacas formando dois ângulos de 90° graus onde se localizavam as 

armadilhas de queda (c), na Baía Babitonga (SC). Fonte: fotografado por 

Marivone Maes. 
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 Cada vaso tinha uma estaca de ferro no fundo, para que 

permanecesse fixo ao substrato, mesmo com o movimento da maré, 

sendo nele adaptado um funil em seu interior (garrafa pet cortada), preso 

por fio de nylon, evitando que os caranguejos escapassem na maré alta 

(adaptado de KENT & MCGUINNESS, 2004). Além disso, as 

armadilhas foram dispostas perpendicularmente à margem, para que a 

maré não deslocasse as cercas (Fig. 7). 

A estimativa do número de indivíduos de U. cordatus foi 

realizada de acordo com o protocolo de amostragem descrito por 

PINHEIRO & ALMEIDA (2015). Os quadrados amostrais de 5x5 m (25 

m²), foram demarcados utilizando uma fita zebrada e estacas de madeira 

(Fig. 8a), totalizando nove quadrados amostrais (um em cada ponto 

amostral), onde foi realizada a contagem do número de tocas da espécie. 

A cada amostragem quinzenal, os quadrados eram dispostos seguindo 

uma sequência em ângulos de 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º e 

360º graus em relação à armadilha, tendo a margem do manguezal como 

referência para o valor 0°/360° (Fig. 7). 

 

 
 

Figura 7: Representação da disposição da armadilha e do quadrado 

amostral de 5x5 m utilizado nas amostragens de Ucides cordatus, 

mostrando sua variação de posição a cada amostragem quinzenal, em 

relação à margem do manguezal, na área de estudo, Baía Babitonga (SC). 
Fonte: O autor. 
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Dessa forma evitou-se que o mesmo local fosse amostrado 

quinzenalmente, o que poderia gerar um viés, levando em conta que a 

distribuição das tocas de U. cordatus no manguezal não é homogênea, 

além de apresentar baixo turnover, ou seja, poucas tocas surgiam ou 

eram abandonadas no intervalo quinzenal das amostragens (obs. pess.). 

Foram contabilizadas apenas as tocas com características morfológicas 

externas que indicavam atividade biogênica, sendo estas classificadas 

em “aberta”, “fechada antiga” e “fechada recente”, de acordo com as 

características indicadas por PINHEIRO & ALMEIDA (2015). 

 O diâmetro de abertura das tocas (DAT) foi medido utilizando 

um paquímetro de plástico (precisão de 0,05 mm) (PINHEIRO & 

ALMEIDA, 2015) (Fig. 8b). Todos os dados coletados em campo foram 

anotados em planilha para posterior análise. A contagem de tocas para 

estimar o número de indivíduos foi realizada considerando que cada 

uma é habitada por um único indivíduo (ALCÂNTARA-FILHO, 1978). 

Entretanto, as galerias foram inspecionadas através da inserção da 

mão/braço, a fim de identificar tocas com dupla abertura, que foram 

anotadas para subtração posterior. Além disso, tocas já avaliadas foram 

marcadas com um graveto cravado ao lado de sua abertura, evitando que 

fossem contabilizadas novamente (PINHEIRO & ALMEIDA, 2015). 

 

 
 

Figura 8: Delimitação do quadrado amostral de 25m² para a 

amostragem de Ucides cordatus (a) e medição de uma toca de Ucides 

cordatus (b), na área de estudo, Baía Babitonga (SC). Fonte: fotografado 

por Daniela Fink. 
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 A amostragem manual consistiu em um pesquisador 

percorrendo cada um dos três transectos, cobrindo uma área de 55 x 1 m 

(55 m²), durante duas horas, da margem ao interior do manguezal, 

capturando os indivíduos encontrados na superfície e nas tocas 

(adaptado de ASHTON et al., 2003). Os caranguejos avistados nos 

troncos e galhos das árvores, que estivessem dentro dessa área, foram 

coletados até a altura alcançada pelo pesquisador, em torno de 2,5 m 

(LEME et al., 2014). Uma espátula foi utilizada para o revolvimento das 

tocas e um auxiliar de campo acondicionou os indivíduos coletados em 

sacos plásticos separados por transecto e devidamente identificados para 

posterior análise. 

Os caranguejos coletados nas armadilhas e na amostragem 

manual, foram acondicionados individualmente em sacos plásticos no 

laboratório, devidamente identificados e crioanestesiados (ASHTON et 

al., 2003; FREIRE et al., 2011), para posterior análise. Posteriormente, 

foram identificados ao menor nível taxonômico possível, com auxílio de 

manuais de identificação e comparação com coleção de referência, 

sendo contabilizados por táxon (MALLET-RODRIGUES, 2010). Os 

animais coletados neste estudo foram adicionados às coleções de 

referência da UNIVILLE e ECZ/UFSC, servindo de auxílio em futuras 

identificações. 

 

2.3. Análise de dados 
 

2.3.1. Caracterização da dieta 

 

Para cada categoria de item regurgitado foi calculada a frequência 

de ocorrência (FO, número de amostras nas quais o táxon foi 

registrado/número total de amostras x 100). A abundância relativa (AR, 

número de indivíduos de determinado táxon na amostra/número total de 

indivíduos da dieta x 100) foi calculada apenas para os 13 táxons de 

caranguejos (oito espécies; dois gêneros; duas superfamílias; um 

morfotipo). A contribuição de cada táxon à dieta de N. violacea foi 

calculada através do Índice de Importância Relativa - IIR 

(Index of  Relative Importance – IRI; adaptado de PINKAS et al., 1971), 

como sendo: AR% x FO%. O IIR foi simplificado devido à 

impossibilidade de estimar a biomassa das presas, sendo que as 

equações alométricas para caranguejos disponíveis na literatura fazem 

diferenciação entre indivíduos jovens/adultos e machos/fêmeas, 
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informação que não poderíamos obter através das quelas recuperadas 

nas amostras de regurgitos. 

As informações do número de ovos e filhotes nos ninhos foram 

utilizadas para a estimativa da data de eclosão, considerada como a 

média entre a data da última amostragem do ninho com ovos e a data da 

amostragem subsequente do ninho com filhotes. Valores não inteiros 

foram arredondados para baixo. Para os ninhos encontrados com um 

filhote e ovos, a data da eclosão foi considerada a própria data da 

amostragem, isto porque os demais ovos eclodiriam sequencialmente, 

devido à postura assíncrona, em que normalmente ocorre a postura de 

um ovo a cada dia (SLAGSVOLD & WIEBE, 2007).  

Através da estimativa da data de eclosão foi possível determinar 

as fases de desenvolvimento: Fase 1 – ovos, que corresponde aos 20 dias 

de incubação anteriores à eclosão do primeiro ovo; Fase 2 – 

desenvolvimento inicial, equivalente aos 20 dias iniciais de vida dos 

filhotes; e Fase 3 – desenvolvimento final, período do 21º ao 40º dia de 

vida dos filhotes. A FO (%) e a AR (%) foram calculadas para os 13 

táxons de caranguejos em relação às fases de desenvolvimento. Para 

inferir se a composição dos caranguejos da dieta era a mesma para as 

fases 1, 2 e 3, bem como entre os 15 ninhos amostrados, a abundância 

absoluta dos caranguejos foi padronizada, dividindo-se os valores de 

cada espécie de caranguejo pelo total de caranguejos de cada ninho em 

cada fase, retirando assim o efeito das diferenças na quantidade de 

alimento entre as fase de desenvolvimento. Em seguida foi calculada a 

matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis e realizada uma PCoA 

(Principal Coordinates Analysis), para visualização das diferenças na 

composição da dieta. Por fim, as diferenças entre as fases e os ninhos 

foram testadas por análise de variância multivariada, PERMANOVA 

(Permutational Multivariate Analysis of Variance Using Distance 
Matrices) (ANDERSON, 2001). 

Para avaliar a variação de tamanho das principais espécies de 

caranguejos da dieta em relação às fases de desenvolvimento, foi 

aplicada uma Regressão Logística Multinomial (RLM), que calcula a 

probabilidade de um evento específico, no caso a ocorrência dos 

diferentes tamanhos de caranguejos em cada fase. De acordo com 

FIGUEIRA (2006), a RLM é um Modelo Linear Generalizado 

(Generalized Linear Model – GLM) do tipo logit, no qual a variável 

dependente pode ser associada a uma variável aleatória, sendo que neste 

estudo a variável dependente foi multinomial, pois possui natureza 

nominal com três níveis (Fase 1, 2 e 3), sendo a variável independente o 
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tamanho dos caranguejos. Para o modelo de regressão definiu-se classes 

de tamanho para os caranguejos, representadas pelo comprimento do 

própodo do quelípodo (CPQ), em milímetros: 0 a 3; 3 a 6; 6 a 9; 9 a 12; 

12 a 15; 15 a 18 e 18 a 36. 
 

2.3.2. Caranguejos do manguezal 

 

 Observações dos caranguejos em campo indicaram a presença 

de Armases rubripes, Uca spp., Sesarma rectum e Neohelice granulata, 

sendo os dois primeiros em grande número. Entretanto, estes foram 

praticamente ausentes nas armadilhas de queda, às vezes sendo 

encontrados apenas vestígios dessas espécies, como quelas, apêndices e 

carapaça. Os caranguejos, que têm as brânquias modificadas para a 

existência aérea, se afogavam e vinham a óbito nas armadilhas, sendo 

que os de menor tamanho e dureza se decompunham rapidamente. 

Aparentemente o método foi eficiente apenas para Eurytium limosum, 

que foi capturado regularmente nas armadilhas. E. limosum tem uma 

taxa de respiração mais alta na água do que no ar (TEAL, 1959), o que 

pode ter favorecido sua sobrevivência e adiado seu processo de 

decomposição, por isso eram encontrados indivíduos mortos, porém 

ainda inteiros, sendo que a maioria encontrava-se apenas debilitado. 

Além disso, E. limosum é uma espécie carnívora e se alimenta 

principalmente de outros caranguejos (KNEIB & WEEKS, 1990), 

assim, ela pode ter sido responsável por parte da subestimação das 

demais espécies nesse método, que acabaram tornando-se suas vítimas 

nas armadilhas (MCIVOR & SMITH, 1995). 

Dessa forma, foram utilizados para as análises apenas os dados da 

coleta manual e da amostragem por parcelas (U. cordatus). Como as 

amostragens manuais ocorreram somente a partir de novembro/2015, as 

análises foram realizadas para os meses de novembro/2015 a 

fevereiro/2016. A abundância de cada táxon de caranguejo amostrado no 

manguezal foi dividida por m², para que as amostragens fossem 

comparáveis, considerando para U. cordatus os 225 m² amostrados pelas 

parcelas e para os demais caranguejos os 165 m² amostrados na coleta 

manual. 

Para associar o hábito alimentar de N. violacea à abundância de 
caranguejos no manguezal adjacente, foram utilizados o coeficiente de 

correlação de postos de Spearman (Spearman Rank Correlation) e o 

Índice de Eletividade de Ivlev (IVLEV, 1961), modificado por Jacobs 
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(JACOBS, 1974). De acordo com o descrito por MANLY et al. (2002), 

a equação utilizada foi: 

 

        ̂        ̂      ̂     
                        (1) 

 

 Onde    é representante da relação       ou seja, abundância 

absoluta de determinado caranguejo da dieta/abundância absoluta dos 

caranguejos da dieta;  ̂  é representante da relação       ou seja, 

abundância por m² de determinado caranguejo no ambiente/abundância 

por m² dos caranguejos no ambiente. Os valores obtidos dessas relações 

também foram utilizados na correlação de Spearman. Ambas as análises 

foram aplicadas para uma avaliação geral (levando em conta os dados 

dos quatro meses) e para cada mês separadamente. O Índice de 

Eletividade de Jacobs demonstrado pela equação acima varia de +1, 

quando o alimento é utilizado em proporções acima de sua abundância 

no ambiente e -1, quando o alimento é tomado em proporções abaixo de 

sua abundância no ambiente, sendo que valores próximos a 0 indicam 

que a presa foi utilizada em proporções semelhantes a sua abundância 

no ambiente (JACOBS, 1974). De acordo com KUSHLAN (1979, 

1980), o índice é uma medida de proporções relativas e seu resultado 

não implica necessariamente que o predador ativamente procure e 

escolha um determinado tipo de presa ou que a evite, mas numa 

provável seleção passiva, simplesmente um reflexo de características de 

ambos, predador e presa. 

Para U. cordatus inferimos o tamanho dos indivíduos através da 

medida de diâmetro de abertura das tocas (DAT), que foi inserida na 

equação de regressão para a espécie nas regiões sudeste e sul do Brasil: 

LC (largura cefalotorácica) = 13,21 + 0,9602 * DAT (PINHEIRO & 

ALMEIDA, 2015). 

As análises estatísticas foram realizadas no programa R (version 

3.1.3), com auxílio dos pacotes vegan (OKSANEN et al., 2007), plyr 

(WICKHAM, 2011) e nnet (VENABLES & RIPLEY, 2002). 
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CAPÍTULO 1: Padrões de alimentação do savacu-de-coroa 

(Nyctanassa violacea) durante a estação reprodutiva, e sua 

associação com os caranguejos do manguezal, em um estuário 

subtropical da América do Sul. 
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ABSTRACT ∙  
The Yellow-Crowned Night-Heron (Nyctanassa violacea) is a 

bird of the family Ardeidae, which has a robust beak, adapted to 

consume crustaceans. Their feeding behavior requires that chicks and 

adults regurgitate the indigestible parts, which provide information 

about their feeding habits. Although Ardeids are considered 

opportunistic, feeding upon abundant prey, they can also exhibit some 

degree of selectivity. The study aims to access the feeding habits upon 

crabs during the reproductive period. We investigated the variation in 

diet composition, prey size and also discuss the species diet according to 

the chick development and environment availability of crabs. The 

regurgitants were collected weekly, from September/2015 to 

February/2016, through collectors installed in the mangrove trees below 

15 nests. Sampling of the mangrove crabs, through manual collection 

and counting of burrows, were performed during the same period. 

Crustaceans, especially crabs, were the mainly food item. According to 

the Index of Relative Importance (IRI), the crab Armases rubripes 

appeared as the most important (IRI = 5609), followed by Eurytium 
limosum (IRI = 2371), Uca spp. (IRI = 476) and Ucides cordatus (IRI = 
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378). The composition of the diet differed significantly throughout the 

chicks development (F = 2.54, p = 0.03), possibly reflecting the adults' 

attempt to maximize feed efficiency. The size of the crabs did not differ 

in the incubation (adult feeding) and the late development of the chicks 

in relation to the early development, indicating that there was no 

selection of smaller crabs to feed the small chicks. Apparently the adults 

digested the food before offering to the early chicks. There was no 

correlation between the abundance of crabs in the diet and in the 

environment, indicating that the birds did not feed on the most abundant 

prey. The Jacobs’ Electivity Index indicated that A. rubripes and E. 
limosum were highly selected, while U. cordatus, Aratus pisonii and 

Uca spp. were avoided. N. violacea exhibits selectivity in relation to the 

species of crabs consumed, probably as a result of the interaction of its 

predation behavior with the prey characteristics, such as size energetic 

quality, and behavior, also associated to their abundance in the foraging 

sites of the bird. 

Key words: Yellow-Crowned Night-Heron ∙ Regurgitant 

collection ∙ Prey selectivity ∙ Mangrove crabs  

 

RESUMO ∙ Padrões de alimentação do savacu-de-coroa 

(Nyctanassa violacea) durante a estação reprodutiva, e sua 

associação com os caranguejos do manguezal, em um estuário 

subtropical da América do Sul 
O savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) é uma ave da família 

Ardeidae, que possui um bico robusto, adaptação para consumir 

crustáceos. Sua alimentação exige que filhotes e adultos regurgitem as 

partes indigeríveis, que podem fornecer informações sobre seus hábitos 

alimentares. Os ardeídeos são considerados oportunistas, aproveitando 

as presas abundantes, mas podem apresentar alguma seletividade. O 

presente estudo visa inferir de que maneira a ave utiliza os caranguejos, 

seu principal recurso alimentar no Brasil, durante o período reprodutivo. 

Os regurgitos foram coletados semanalmente, de setembro/2015 a 

fevereiro/2016, através de coletores instalados abaixo dos ninhos. As 

amostragens dos caranguejos do manguezal, através de coleta manual e 

contagem de tocas, foram realizadas no mesmo período. Os crustáceos, 

principalmente caranguejos, foram os itens alimentares que mais 

ocorreram nos 15 ninhos amostrados. O caranguejo Armases rubripes 

apareceu como o mais importante (IIR = 5609), seguido de Eurytium 
limosum (IIR = 2371), Uca spp. (IIR = 476) e Ucides cordatus (IIR = 

378). A composição da dieta diferiu ao longo do desenvolvimento dos 
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filhotes (F = 2,54; p = 0,03), possivelmente como reflexo da tentativa 

dos adultos em maximizar a eficiência da alimentação. O tamanho dos 

caranguejos não diferiu na incubação (alimentação dos adultos) e 

desenvolvimento final dos filhotes em relação à fase inicial de 

desenvolvimento, portanto não há seleção de caranguejos menores para 

os filhotes pequenos. Provavelmente os adultos digerem melhor o 

alimento antes de ofertá-lo a eles. Não houve correlação entre a 

abundância dos caranguejos na dieta e no ambiente, indicando que as 

aves não se alimentaram das presas mais abundantes. O Índice de 

Eletividade de Jacobs indicou que A. rubripes e E. limosum foram 

altamente selecionados, enquanto U. cordatus, Aratus pisonii e Uca spp. 

foram evitados. N. violacea exibiu seletividade em relação às espécies 

de caranguejos, provavelmente como resultado da interação de seu 

comportamento de predação com características da presa, como 

tamanho, qualidade energética e comportamento, associado também à 

sua abundância nos locais de forrageio da ave. 

 

Palavras-chave: Savacu-de-coroa. Coleta de regurgitos. 

Seletividade de presas. Caranguejos de manguezal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758) (Ardeidae) está 

principalmente associada aos manguezais na América do Sul e o seu 

bico bastante robusto é adaptado para quebrar as partes duras de 

crustáceos, sobretudo caranguejos (OLMOS & SILVA e SILVA, 2003). 

Além de consumirem caranguejos, camarões e siris, podem comer 

esporadicamente poliquetos, gastrópodes, bivalves, insetos, aracnídeos, 

peixes, répteis e pequenos mamíferos (WATTS, 1995). No Brasil o 

caranguejo-uçá, Ucides cordatus, é a presa mais numerosa nos 

regurgitos de N. violacea (RECHETELO, 2009). 

A elevada produtividade primária nos manguezais gera grande 

quantidade de energia sob a forma de crustáceos (OLMOS & SILVA e 

SILVA, 2003; PINHEIRO & ALMEIDA, 2015), o que garante a 

nutrição satisfatória dos filhotes (MATOS, 1996), maximizando o 

sucesso reprodutivo (JENNI, 1969). O período reprodutivo de N. 

violacea coincide com a época de maior disponibilidade de caranguejos 

e com o período reprodutivo do caranguejo-uçá (WUNDERLICH et al., 
2008). A espécie constrói ninhos sobre a vegetação de manguezal 

(SICK, 1997), e utiliza técnicas de forrageio como “walk-slowly”, 
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“stand-and-wait” e “peering” para capturar as presas, que serão 

transportadas no papo e regurgitadas no ninho. 

 Os ardeídeos são principalmente oportunistas, aproveitando as 

vantagens de presas abundantes localmente e temporalmente (JENNI, 

1969), sendo a disponibilidade da presa a quantidade acessível ao 

animal ou à população (MANLY et al., 2002). A determinação dos 

recursos selecionados por um predador, levando ao consumo de um item 

alimentar em proporções maiores do que ocorre no ambiente 

(KUSHLAN, 1978), mostra como os organismos suprem suas 

necessidades alimentares para a sobrevivência (MANLY et al., 2002).  

 A vulnerabilidade da presa para o predador depende de 

características morfológicas e fisiológicas da presa (tipo, tamanho, 

dureza ou qualidade energética) e comportamentais (velocidade e níveis 

de atividade, conduta antipredação) (e. g. RIEGNER, 1982b; MANLY 

et al., 2002; YEAGER et al., 2016) e também características 

morfológicas do predador, como o tamanho do bico ou comprimento das 

pernas, ou comportamentais, como área de alimentação e táticas de 

forrageio (e. g. KUSHLAN, 1981; WATTS, 1995).  

 De acordo com a “Teoria do Forrageio Ótimo”, predadores 

devem adotar a melhor estratégia a fim de maximizar a assimilação de 

energia (MCARTHUR & PIANKA, 1966; SCHOENER, 1971), 

selecionando os recursos mais rentáveis (MANLY et al., 2002), com 

alto ganho energético em relação ao custo de localização, captura, 

manuseio e digestão da presa (BACKWELL et al., 1998; CHIU et al., 

2009). Entretanto, uma presa pode ser rentável, porém não consumida, 

pois alguma característica da presa e até do predador (citadas acima), faz 

com que não seja disponível (MOSER, 1985; ZWARTS & WANINK, 

1993). 

 N. violacea parece selecionar caranguejos de maior porte 

(OLMOS & SILVA e SILVA, 2003), apesar dessas presas demandarem 

um gasto maior de energia, devido ao maior tempo de manipulação e 

maior probabilidade de roubo e fuga (KUSHLAN, 1981; RIEGNER, 

1982b). A maioria das grandes presas é transportada por N. violacea de 

áreas submersas para áreas não alagadas a fim de reduzir a possibilidade 

de fuga, enquanto presas pequenas, são normalmente ingeridas logo 

depois de capturadas (WATTS, 1995; MATOS, 1996).  Espécies e 

indivíduos menores de presas são preferencialmente oferecidos pelos 

pais nas primeiras semanas de vida dos filhotes devido ao seu tamanho 

reduzido e fragilidade física, em outras espécies da família Ardeidae 

(MOSER, 1985; SMITH, 1997), entretanto, os adultos podem digerir 



 

5 
 

melhor presas grandes para que esses filhotes consigam consumi-las 

(BAGLEY & GRAU, 1980). 

N. violacea não consta na Lista Nacional Oficial de Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) e nem na Lista Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina 

(CONSEMA, 2011). Entretanto, é uma espécie classificada na categoria 

“Em Perigo” no estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004) e 

“Vulnerável” em São Paulo (BRESSAN et al., 2009). A nível global 

aparece na categoria Least Concern (pouco preocupante) 

(IUCN/BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016). Sua vulnerabilidade é 

principalmente devido à associação estreita com o ecossistema 

manguezal e por ser especialista em caranguejos, incluindo uma espécie 

explorada pelo homem, o caranguejo-uçá (OLMOS & SILVA e SILVA, 

2003). Este tem grande valor econômico e consta no Livro Vermelho 

dos Crustáceos do Brasil, como quase ameaçada (categoria NT) 

(PINHEIRO et al., 2016). Sua sobre-exploração pode interferir na 

nutrição dos filhotes, pois implica na redução da disponibilidade de uma 

presa muito importante, afetando o sucesso dos ninhegos (OLMOS & 

SILVA e SILVA, 2003). 

Em toda a sua distribuição na América do Sul, apenas 

MARTÍNEZ (2004) estudou as relações entre a alimentação de N. 

violacea e a abundância dos recursos alimentares no ambiente, 

apontando unicamente o caranguejo-uçá como significativamente mais 

abundante na dieta da ave em relação a sua abundância no habitat. Esse 

trabalho discute as interações entre o predador, N. violacea, e seus 

recursos alimentares, analisando a importância do caranguejo-uçá na 

dieta de N. violacea e a similaridade entre a dieta de adultos e filhotes. O 

trabalho verifica a hipótese que presas menores são mais oferecidas aos 

filhotes na fase inicial de desenvolvimento e que N. violacea se alimenta 

das espécies mais abundantes no ambiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 
O estudo foi realizado na ilha Jarivatuba (26º17’49,08”S - 

48º47’50,60”W) e áreas de manguezais adjacentes a ilha, localizadas na 

foz do Rio Cachoeira (26°18'28,78"S - 48°48'19,26"W), na Lagoa do 

Saguaçu, no complexo estuarino da Baía Babitonga (Figura 1). A Baía 
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Babitonga abriga uma área aproximada de 6.200 ha de manguezais, 

apresentando uma rica e diversa fauna (IBAMA/CEPSUL, 1998).  

 

 
Figura 1: Baía Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, Brasil (A), 

Lagoa do Saguaçú (B), Rio Cachoeira, localização dos três transectos e seus 

respectivos pontos amostrais (P), utilizados nas amostragens dos 
caranguejos (C), Ilha Jarivatuba, localização dos ninhos (N) de Nyctanassa 

violacea amostrados (D). Fonte: O autor. 
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 Os bosques de mangue são principalmente compostos por 

indivíduos de Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana, sendo 

que a dominância varia principalmente associada à mudança de 

substrato, mais arenoso ou mais argiloso (DORNELLES et al., 2006). O 

clima local é caracterizado como subtropical úmido com verão quente, 

de acordo com a classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013) e as 

marés possuem amplitude em torno de 2 m (micromarés) (TRUCCOLO 

& SCHETTINI, 1999). 

A Ilha Jarivatuba é composta por vários ilhotes de manguezal, 

que cobrem uma área total de 136.645 m² e é onde se encontra a maior 

colônia reprodutiva de aves aquáticas do estuário, composta das 

espécies: N. violacea, Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta 

thula, Egretta caeruela, Ardea alba, Eudocimus ruber, Phimosus 
infuscatus e Plegadis chihi (FINK, 2013; GROSE, 2016). 

 

Caracterização da dieta 
 

 Durante o mês de agosto foram realizados campos-piloto, onde 

se observou que N. violacea se alimentava com bastante frequência às 

margens do Rio Cachoeira, nas regiões mais alagadas (borda dos 

manguezais), assim como na própria Ilha Jarivatuba.  

O estudo da dieta de N. violacea foi realizado através da análise 

de material regurgitado, coletado semanalmente por cestos coletores de 

1,30 m de diâmetro instalados durante o período reprodutivo, de 

setembro/2015 a fevereiro/2016 (Tabela 1), abaixo de ninhos ativos 

(com ovos e/ou filhotes) (adaptado de RIEGNER, 1982a). Para a 

observação do conteúdo dos ninhos foi utilizada uma haste telescópica 

com um espelho articulado acoplado a sua extremidade (FINK, 2013). 

Os regurgitos foram congelados e posteriormente as amostras foram 

lavadas em água corrente sobre peneira de 750 µm e triadas. 

 Os crustáceos foram identificados através das quelas dos 

caranguejos e siris, quelípodo hipertrofiado do gênero Alpheus, e rostro 

de camarões peneídeos, com auxílio da literatura pertinente (ABELE & 

KIM, 1986; MELO, 1996; CALADO & SOUSA, 2003). Presas como 

insetos, aranhas e peixes, não foram identificados principalmente devido 

ao nível de fragmentação. Apenas os caranguejos braquiúros foram 

contabilizados, a partir da definição da orientação (direita ou esquerda) 

das quelas, a média entre o número máximo e mínimo de indivíduos 

possíveis de cada táxon foi estimado (adaptado de WATTS, 1988). 
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 As quelas foram medidas quanto ao comprimento do própodo 

do quelípodo (CPQ), tomado da borda proximal do própodo até a 

extremidade distal do dedo fixo (MASUNARI et al., 2005), utilizando 

paquímetro digital (precisão de 0,01 mm). No caso de Uca spp. apenas 

as quelas hipertrofiadas de machos foram mensuradas. 

Caranguejos do manguezal 
 

 As amostragens dos caranguejos do manguezal foram realizadas 

quinzenalmente, do mês de novembro 2015 a fevereiro de 2016, através 

de coletas manuais e contagem de tocas. Foram definidos três transectos 

de 55 m, perpendiculares a margem, cada um com três pontos de 

amostragem, sendo o primeiro a 5 m da margem e os demais 

equidistantes 25 m (adaptado de COSTA, 2012) (Figura 1). Um dos 

transectos (T3) foi disposto na Ilha Jarivatuba e os demais em áreas de 

manguezal às margens da desembocadura do Rio Cachoeira. Devido aos 

apicuns serem típicos de áreas distantes das margens, apenas o ponto 

amostral três do transecto um correspondia a esse perfil fisiográfico. 

A estimativa do número de indivíduos de U. cordatus foi 

realizada de acordo com PINHEIRO & ALMEIDA (2015). Em cada 

ponto amostral foi delimitado um quadrado de 5x5 m (25 m²), 

totalizando nove quadrados amostrais, onde foi realizada a contagem do 

número de tocas da espécie. O diâmetro de abertura das tocas (DAT) foi 

medido utilizando um paquímetro de plástico (precisão de 0,05 mm). 

 A amostragem manual ocorreu percorrendo os transectos (55x1 

m), durante duas horas, da margem ao interior do manguezal, 

capturando os indivíduos encontrados no substrato, tocas e árvores, estes 

a altura alcançada pelo pesquisador, em torno de 2,5 m (adaptado de 

ASHTON et al., 2003; LEME et al., 2014). 

 Os caranguejos coletados na amostragem manual foram 

acondicionados e crioanestesiados. Posteriormente foram identificados 

com auxílio da mesma literatura utilizada para o material regurgitado. 

 

Análise de dados 

 

Caracterização da dieta 
 

 Para cada categoria de item regurgitado foi calculado a sua 

frequência de ocorrência (FO = nº de amostras com presença do 

      /nº total de amostras x 100). A abundância relativa (AR = nº de 

indivíduos do       /nº total de indivíduos x 100) foi calculada apenas 
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para os caranguejos. A contribuição de cada táxon à dieta foi calculada 

através do Índice de Importância Relativa – IIR adaptado de PINKAS et 

al. (1971), como sendo: AR% x FO%, que foi simplificado devido à 

impossibilidade de estimativa da biomassa das presas.  

 O número de ovos e filhotes nos ninhos foi utilizado para 

estimativa da data de eclosão, sendo essa a média entre a data da última 

amostragem do ninho com ovos e a data da amostragem subsequente 

com filhotes (Tabela 1). Valores não inteiros foram arredondados para 

baixo. A partir da data estimada de eclosão, foram determinadas as 

fases: 1 - ovos; 2 - desenvolvimento inicial e 3 - desenvolvimento final, 

cada uma equivalendo a 20 dias. A FO (%) e AR (%) foram calculadas 

para os 13 táxons de caranguejos em relação às fases. Para inferir se a 

composição dos caranguejos da dieta era a mesma para as fases 1, 2 e 3 

e entre os 15 ninhos amostrados, a abundância dos caranguejos foi 

padronizada, para cada ninho em cada fase, a fim de retirar o efeito das 

diferenças na quantidade de alimento entre as fases. Foi calculada a 

matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis e realizada uma PCoA 

(Principal Coordinates Analysis) para visualização das diferenças na 

composição da dieta. Por fim, as diferenças foram testadas através da 

PERMANOVA (Permutational Multivariate Analysis of Variance 
Using Distance Matrices) (ANDERSON, 2001). 

 Para avaliar a variação de tamanho dos caranguejos da dieta em 

relação às fases, foi aplicada uma Regressão Logística Multinomial, que 

é um Generalized Linear Model – GLM do tipo logit (FIGUEIRA, 

2006). A variável dependente é multinomial, com três níveis (Fases 1, 2 

e 3), e a independente é o tamanho dos caranguejos. Para o modelo de 

regressão definiu-se classes de tamanho para os caranguejos, 

representadas pelo comprimento do própodo do quelípodo (CPQ): seis 

com intervalo de três milímetros e a última de 18 a 36 mm. 

 

Caranguejos do manguezal 

 

 A abundância de cada táxon de caranguejo foi dividida por m², 

considerando para U. cordatus os 225 m² amostrados pelas parcelas e 

para os demais caranguejos os 165 m² amostrados na coleta manual. 

 Para associar o hábito alimentar de N. violacea à abundância de 

caranguejos no manguezal, foram utilizados o coeficiente de correlação 

de postos de Spearman e o Índice de Eletividade de Jacobs (JACOBS, 

1974) que, de acordo com o descrito por MANLY et al. (2002), a 

equação utilizada foi: 
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        ̂        ̂      ̂                         (1) 

 

 Onde    é uma proporção de determinado caranguejo na dieta e 

 ̂  uma proporção de determinado caranguejo no ambiente (consultar 

MANLY et al., 2002 para mais detalhes). Os valores obtidos nessas 

relações também foram utilizados na correlação de Spearman. Ambas as 

análises foram aplicadas para uma avaliação geral (levando em conta os 

dados dos quatro meses) e para cada mês separadamente. O Índice de 

Jacobs varia de +1, quando o alimento é utilizado em proporções 

maiores que sua abundância no ambiente e -1, quando o alimento é 

tomado em proporções abaixo de sua abundância no ambiente 

(JACOBS, 1974). 

 Para U. cordatus inferimos o tamanho dos indivíduos através da 

medida de diâmetro de abertura das tocas (DAT), que foi inserida na 

equação de regressão para a espécie nas regiões sudeste e sul do Brasil: 

LC (largura da carapaça) = 13,21 + 0,9602 * DAT (PINHEIRO & 

ALMEIDA, 2015). 

 As análises estatísticas foram realizadas no programa R (version 

3.1.3), com auxílio dos pacotes: vegan (OKSANEN et al., 2007), plyr 
(WICKHAM, 2011) e nnet (VENABLES & RIPLEY, 2002). 

 

RESULTADOS 

 

Caracterização da dieta 

 

 A instalação dos coletores nos ninhos teve início no final do 

mês de agosto/2015, sendo que o último coletor foi retirado no dia 

29/02/16 (Tabela 1). Dentre os ninhos amostrados, em oito não houve 

eclosão dos ovos e três foram observados a partir de filhotes. Assim, 

apenas 15 ninhos, totalizando 96 amostras, tiveram a eclosão estimada e 

foram utilizados para a análise dos dados (Tabela 1). Em alguns ninhos 

não foi possível coletar amostras de regurgitos na fase 1 (ovos) e 3 

(desenvolvimento final), entretanto, para a fase 2 (desenvolvimento 

inicial), foram obtidas amostras em todos os ninhos e assim, a maior 

quantidade de amostras (Tabela 1). 

O material regurgitado foi separado em 21 categorias, sendo 13 

de caranguejos (Tabela 2). Os caranguejos Armases rubripes e Eurytium 

limosum, tiveram maior frequência de ocorrência (FO>95%), além de 

serem os mais abundantes (AR%), representando juntos 81,4% dos 

caranguejos da dieta (Tabela 2). 
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Tabela 1: Data da instalação dos coletores; data anterior a eclosão 

dos ovos; data estimada de eclosão (EE); data subsequente a eclosão; data 

de retirada dos coletores e número de amostras coletadas na fase de 

incubação (Inc.), desenvolvimento inicial (DI) e desenvolvimento final 

(DF), para os 15 ninhos amostrados na ilha Jarivatuba, Baía Babitonga. 

Ovos (O); Filhotes (F): ≤ 20; Jovens (J): > 20 dias de vida.  
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 Apesar de frequentes, Uca spp., U. cordatus, Sesarma rectum, 

Neohelice granulata e Aratus pisonii, representaram juntos apenas 

15,5% dos caranguejos. O caranguejo Armases angustipes, os camarões 

Alpheus spp., moluscos gastrópodes e peixes com FO entre 9 e 11% 

foram presas pouco expressivas na dieta. As demais apresentaram baixa 

FO (<4%), sendo aproximadamente tão frequentes quanto o lixo 

(fragmentos plásticos e corda sisal) (ANEXO A). O Índice de 

Importância Relativa revelou que A. rubripes (IRI = 5609) é o 

caranguejo mais importante na dieta de N. violacea e não U. cordatus 
(IRI = 378), sendo E. limosum e Uca spp. também muito importantes 

(Tabela 2). Foram encontradas nos coletores, algumas pelotas de 

regurgitos compostas de fragmentos de insetos e aranhas (FO = 86%) ou 

com número elevado de gastrólitos (FO = 55%), junto a restos vegetais 

(ANEXO B), entretanto, ambas sem indícios da presença de crustáceos. 

 
Tabela 2: Itens identificados nos regurgitos de Nyctanassa violacea, 

com suas respectivas frequências de ocorrência (FO%), abundâncias 

relativas (AR%) e Índices de Importância Relativa (IIR).  
 

Itens 
alimentares 

Táxons FO (%) AR (%) IIR 

Caranguejos 

Armases rubripes 99 56,66 5609,34 
Eurytium limosum 96 24,71 2372,16 

Uca spp. 85 5,60 476,00 
Ucides cordatus 79 4,78 377,62 
Sesarma rectum 75 3,55 266,25 

Neohelice granulata 52 0,76 39,52 
Aratus pisonii 39 0,77 30,03 

Armases angustipes 11 0,18 1,98 
Xanthoidea 4 0,05 0,20 

Goniopsis cruentata 1 0,01 0,01 
Speocarcinus spp. 1 0,08 0,08 

Goneplacoidea 1 0,02 0,02 
Morfotipo 1 1 0,01 0,01 

Camarões 
Alpheus spp. 10 - - 

Penaeidae 4 - - 

Siris Callinectes spp. 3 - - 
Insetos/ 
Aranhas 

- 86 - - 

Peixes - 9 - - 
Moluscos 

gastrópodes 
- 10 - - 

Gastrólitos - 55 - - 
Lixo - 3 - - 
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Composição dos caranguejos da dieta ao longo das fases de 

desenvolvimento 

 

 A composição da dieta se mostrou significativamente diferente 

entre as fases de desenvolvimento (F = 2,54; p = 0,03), entretanto as 

diferenças são pequenas (R² = 0,126), com os três polígonos (fase 1, 2 e 

3)  se sobrepondo em boa parte do plano (Figura 2). A PCoA explicou 

82% da variação na composição da dieta entre as fases, sendo que o 

maior polígono na fase 3 e 2 indicam maior riqueza, em relação a fase 1 

(incubação), visualizada também na Tabela 3. A. rubripes e E. limosum 
são os mais importantes, em relação à frequência de ocorrência e a 

abundância relativa, em todas as fases e Uca spp. é mais abundante que 

U. cordatus na incubação e fase inicial de desenvolvimento (Tabela 3). 

 

 
 

Figura 2: PCoA (Principal Coordinates Analysis), para a 

composição dos caranguejos da dieta em relação às fases de 

desenvolvimento. 
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Tabela 3: Composição dos caranguejos da dieta, quanto à frequência 

de ocorrência (FO%) e abundância relativa (AR%), em relação às fases de 

desenvolvimento dos filhotes.  

 

Táxons 

Fases de desenvolvimento 

Incubação Desenv. Inicial Desenv. Final 

N FO

% 

AR

% 

N FO

% 

AR

% 

N FO

% 

AR

% 

A. rubripes 373 95 52,0 1203 100 54,6 2198 100 58,8 

E. limosum 234 100 32,6 521 91 23,7 890 100 23,8 

Uca spp. 47 80 6,6 140 86 6,4 185 88 5,0 

U. cordatus 28 55 3,9 103 80 4,7 187 94 5,0 

S. rectum 16 45 2,2 80 77 3,6 141 91 3,8 

N. granulata 13 20 1,7 125 59 5,7 102 63 2,7 

A. pisonii 8 30 1,1 22 50 1,0 21 28 0,6 

A. angustipes 0 - - 3 9 0,1 9 22 0,3 

Xanthoidea 0 - - 3 5 0,1 1 6 0,0 

Speocarcinus 

spp. 
0 - - 0 - - 6 3 0,2 

Goneplacoidea 0 - - 1 2 0,1 0 - - 

G. cruentata 0 - - 1 2 0,0 0 - - 

Morfotipo 1 0 - - 0 - - 1 3 0,0 

 

Há maior riqueza na composição da dieta após a incubação 

(n=11), devido à ocorrência de A. angustipes, Speocarcinus spp. e 

outros táxons que não estavam presentes na dieta durante a incubação 

(n=7). Houve um aumento no número de caranguejos consumidos ao 

longo do desenvolvimento dos filhotes (Tabela 3). 

 

Tamanho dos caranguejos da dieta ao longo das fases de 

desenvolvimento 
 

 Houve grande variação de tamanho dos caranguejos, 

representado pelo comprimento do própodo do quelípodo (CPQ) 

(Tabela 4). Foram consumidos pequenos A. rubripes (CPQ = 2,07 mm) 

até grandes U. cordatus (CPQ = 35,07 mm). Apesar de U. cordatus ser a 

espécie de maior tamanho nos manguezais locais, o comprimento médio 

de suas quelas (11,98 ± 4,13 mm) foi pouco menor que as de S. rectum 

(12,87 ± 2,98 mm), porém, o CPQ máximo de S. rectum (21,12 mm) foi 

bem inferior ao de U. cordatus (35,07 mm) (Tabela 4). 
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Tabela 4: Comprimento do própodo do quelípodo (CPQ), média ± 

desvio-padrão, mínimo e máximo dos sete principais caranguejos da dieta 

em relação às fases de desenvolvimento. N = número de quelas medidas.  

 

Táxons 
Fases de 

desenvolvimento 

Comprimento do própodo do quelípodo (mm) 

N M ± DP Mín. Máx. Geral 

A
. 
ru

b
ri

p
es

 

Incubação 424 5,31 ± 1,52 2,35 - 9,78 
M 5,24 ± 

1,51 
Desenv. Inicial 2286 5,31 ± 1,50 2,15 - 10,58 Mín. 2,07 

Desenv. Final 3630 5,19 ± 1,51 2,07 - 10,88 
Máx. 
10,88 

E
. 
li

m
o
su

m
 

Incubação 246 11,31 ± 2,90 5,09 - 19,00 
M 11,59 ± 

2,81 
Desenv. Inicial 884 11,62 ± 2,79 4,16 - 21,59 Mín. 3,86 

Desenv. Final 1570 11,61 ± 2,80 3,86 - 21,59 
Máx. 
21,59 

U
ca

 s
p

p
. Incubação 21 12,76 ± 6,12 5,52 - 26,54 
M 13,39 ± 

5,49 
Desenv. Inicial 84 13,04 ± 5,59 5,79 - 32,47 Mín. 5,22 

Desenv. Final 102 13,80 ± 5,29 5,22 - 31,86 
Máx. 
32,47 

U
. 
co

rd
a
tu

s Incubação 30 12,26 ± 3,63 5,09 - 20,45 
M 11,98 ± 

4,13 
Desenv. Inicial 181 11,29 ± 3,71 4,20 - 29,33 Mín. 3,59 

Desenv. Final 343 12,31 ± 4,35 3,59 - 35,07 
Máx. 
35,07 

S
. 
re

ct
u

m
 

Incubação 17 13,37 ± 3,21 7,41 - 20,69 
M 12,8 ± 

2,98 
Desenv. Inicial 148 12,73 ± 2,87 5,38 - 20,69 Mín. 3,51 

Desenv. Final 276 12,91 ± 3,03 3,51 - 21,12 
Máx. 

21,12 

N
. 

g
ra

n
u

la
ta

 

Incubação 14 8,14 ± 1,50 6,38 - 11,15 
M 10,05 ± 

3,19 
Desenv. Inicial 165 10,32 ± 2,83 3,83 - 22,38 Mín. 2,43 

Desenv. Final 128 10,32 ± 2,83 2,43 - 19,13 
Máx. 
22,38 

A
. 

p
is

o
n

ii
 

Incubação 6 10,29 ± 1,25 9,12 - 12,09 
M 9,54 ± 

2,44 
Desenv. Inicial 32 8,58 ± 2,29 4,00 - 12,96 Mín. 4,00 

Desenv. Final 26 10,55 ± 2,42 5,41 - 15,14 
Máx. 

15,14 
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A distribuição de tamanhos de U. cordatus no manguezal 

mostrou que indivíduos grandes ocorreram no local de estudo (Figura 

3). As dimensões dos quelípodos encontrados nos regurgitos 

corresponderam a indivíduos inferiores a 45 mm de largura de carapaça 

(CW) (PINHEIRO & HATTORI, 2006). 

 

 
 

Figura 3: Distribuição de tamanhos dos caranguejos Ucides cordatus 

no manguezal. A largura da carapaça foi inferida através do diâmetro de 

abertura das tocas a partir de PINHEIRO & ALMEIDA (2015). Fonte: O 

autor. 

 

A Regressão Logística Multinomial mostrou que a probabilidade 

dos caranguejos de diferentes tamanhos serem oferecidos às fases 1 – 

ovos e 3 – desenvolvimento final, em relação à fase 2 – 

desenvolvimento inicial, foi idêntica (Tabela 5; Figura 4). Não houve 

assim, oferta de caranguejos menores para os filhotes pequenos. 

Houve uma tendência ao consumo de maior quantidade de 

caranguejos de tamanho mediano, em todas as fases de 

desenvolvimento, para cada espécie (Figuras 5a-g). Com exceção de A. 

rubripes e S. rectum, as maiores frequências ocorreram entre 9 a 12 mm. 

Devido ao pequeno tamanho de A. rubripes sua abundância foi maior na 

classe de tamanho de 3 a 6 mm (Figura 5a), e S. rectum foi mais 

abundante na classe de tamanho de 12 a 15 mm (Figura 5e). Para Uca 

spp., suas quelas hipertrofiadas e de grande comprimento refletiram um 
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frequente consumo na faixa de tamanho de CPQ maior que 18 mm 

(Figura 5c). 

 
Tabela 5: Valores de intercepto da fase 2 – desenvolvimento inicial e 

resultados de significância para as fases 1 e 3 em relação à fase 2, para cada 

classe de tamanho de CPQ dos caranguejos da dieta.  

 
Classes de tamanho (mm) Fase 2 (intercepto) Fase 1 Fase 3 

3 - |6 23,44 
Z = 1,84; 
p = 0,08 

Z = 1,13; 
p = 0,26 

6 - |9 19,15 
Z = 1,43; 
p = 0,15 

Z = 1,66; 
p = 0,10 

9 - |12 16,82 
Z = 1,72; 
p = 0,09 

Z = 1,55; 
p = 0,12 

12 - |15 14,45 
Z = 1,18; 
p = 0,24 

Z = 0,65; 
p = 0,52 

15 - |18 7,16 
Z = 1,78; 
p = 0,07 

Z = 0,27; 
p = 0,79 

18 - |36 -0,22 
Z = 0,11; 
p = 0,91 

Z = 0,19; 
p = 0,85 

 

 
 

Figura 4: Regressão Logística Multinomial para o tamanho 

(comprimento do própodo do quelípodo) dos caranguejos em relação às 

fases de desenvolvimento. 
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Figura 5: Distribuição de tamanhos (comprimento do própodo do 

quelípodo) dos caranguejos Armases rubripes (a); Eurytium limosum (b); 

Uca spp. (c); Ucides cordatus (d); Sesarma rectum (e); Neohelice granulata 

(f) e Aratus pisonii (g), em relação às fases de desenvolvimento. 
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Associação dos caranguejos do manguezal com a dieta da ave 

 

 As correlações de Spearman realizadas não foram significativas 

(Tabela 6), ou seja, não houve relação entre a abundância dos 

caranguejos da dieta e do ambiente, tanto considerando todos os quatro 

meses juntos e analisando ao longo dos meses. 

 
Tabela 6: Correlações de Spearman entre a abundância dos 

caranguejos da dieta e do ambiente em relação aos meses separadamente e 

considerando todos os meses juntos. 
 

Meses 
Correlação de Spearman 

Em relação a cada mês Para todos os meses 

Novembro r = 0,40; p = 0,38 Valor do coeficiente 

Dezembro r = 0,21; p = 0,64 de correlação (r) = 0,43 

Janeiro r = 0,57; p = 0,18 
p = 0,34 

Fevereiro r = 0,25; p = 0,59 

 

 A aplicação do Índice de Jacobs associando a abundância dos 

caranguejos na dieta e no ambiente mostrou que E. limosum (    = 0,81) 

é muito selecionado pela ave, sendo mais abundante na dieta do que no 

manguezal (Figura 6a). A. rubripes (    = 0,53) e S. rectum (    = 

0,47) também são selecionados e N. ganulata (    = 0,30), foi a mais 

próxima de ser consumida de acordo com sua abundância no ambiente. 

Uca spp. (   = -0,79), A. pisonii (    = -0,74) e U. cordatus (    = -

0,63) são pouco consumidos em relação a sua abundância no ambiente. 

 A seletividade alimentar manteve um padrão ao longo dos 

meses, com algumas poucas exceções (Figuras 6b-e). O caranguejo N. 

granulata, foi selecionado apenas nos meses de dezembro (    = 0,41) 

e janeiro (    = 0,50) devido ao seu elevado consumo nos ninhos 174 e 

177 amostrados nestes dois meses. Os caranguejos A. rubripes e S. 

rectum foram consumidos em proporções menores do que sua 

abundância no ambiente, nos meses de dezembro (    = -0,41) e janeiro 

(     = -0,28), respectivamente, pois foram pouco utilizados pelos 

indivíduos dos ninhos amostrados nestes meses. A mudança ao longo 

dos meses na seletividade dos caranguejos é reflexo da variabilidade na 

composição da dieta entre ninhos (Figura 7), já que estes não foram 

amostrados todos no mesmo período. 
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Figura 6: Índice de Jacobs: aplicado para a abundância dos 

caranguejos da dieta e do ambiente, indicando seletividade alimentar de 

Armases rubripes, Eurytium limosum, Sesarma rectum e Neohelice 

granulata (a) e em relação aos meses, novembro (b); dezembro (c); janeiro 

(d); fevereiro (e). 
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 A PERMANOVA indicou que há um consumo distinto de 

caranguejos entre os ninhos (F = 2,40; p = 0,001; R² = 0,59), sendo que 

a PCoA sumarizou 82% da variância na composição da dieta (Figura 7). 

O ninho 122 foi o que mais diferenciou dos demais, devido à baixa 

presença de E. limosum e A. rubripes, que são as duas espécies mais 

consumidas por N. violacea, e à grande quantidade de U. cordatus e S. 
rectum utilizados em novembro. Neste mês S. rectum foi altamente 

selecionado, como reflexo de seu consumo no ninho 122 e U. cordatus, 

apesar de em geral não selecionado, apresentou o seu índice de 

seletividade mais próximo de 0, o que representaria sua utilização em 

proporções semelhantes a sua abundância no ambiente (Figura 6b). 

 

 
 

Figura 7: PCoA (Principal Coordinates Analysis) para a composição 

dos caranguejos da dieta em relação aos 15 ninhos de Nyctanassa violacea 

amostrados.  
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DISCUSSÃO 

 

 N. violacea mostrou uma gama muito diversa de presas, durante 

o período reprodutivo, consumindo caranguejos, camarões, siris, peixes, 

insetos, moluscos e caranguejos, sendo estes últimos os principais itens 

alimentares encontrados no material regurgitado. No entanto, devido a 

resistência dos exoesqueletos dos caranguejos à digestão, a sua 

proporção na dieta pode ser superestimada (RIEGNER, 1982a). A 

composição dos caranguejos na dieta diferiu entre as fases de 

desenvolvimento, tendo N. violacea predado maior diversidade e 

quantidade de caranguejos ao longo do crescimento dos filhotes. Já o 

tamanho dos caranguejos predados na fase inicial de desenvolvimento 

dos filhotes não mostrou diferença em relação ao período de incubação e 

desenvolvimento final. Entre os sete principais táxons de caranguejos da 

dieta, N. violacea exibiu seletividade para A. rubripes, E. limosum, S. 
rectum e N. granulata, e consumiu muito pouco dos demais (Uca spp., 

U. cordatus e A. pisonii). 

 A ocorrência de camarões Alpheus e peneídeos na dieta da 

espécie já foi relatada por RIEGNER (1982a) e RECHETELO (2009), 

que também registrou outros camarões carídeos. RECHETELO (2009) 

encontrou peixes da espécie Poecilia vivipara (barrigudinho) nos 

regurgitos de N. violacea no Paraná e RIEGNER (1982a) registrou a 

ocorrência de moluscos gastrópodes, ambos em frequências numéricas 

baixas, assim como no presente estudo. Os siris Callinectes, apesar de 

ocorrerem em pequena quantidade, parecem presas comuns a N. 
violacea, sendo registrados por RIEGNER (1982a), RECHETELO 

(2009), MARTÍNEZ (2004) e WATTS (1988), identificados como 

Callinectes sapidus pelo ultimo autor. 
 Não há registro da ocorrência de gastrólitos na dieta de N. 

violacea, sendo que estes normalmente são ingeridos por aves 

granívoras, com a finalidade de auxiliar na digestão (KLASING, 1999). 

Os insetos são descritos na literatura (RIEGNER, 1982a; WINGATE, 

1982), em proporções muito pequenas. É possível que as pelotas que 

continham apenas insetos e aranhas, gastrólitos e restos vegetais não 

fossem de N. violacea, e sim, regurgitos das espécies que nidificavam 

nas proximidades, principalmente Plegadis chihi, Bubulcus ibis e 

Egretta thula. Ocorre material de origem mineral e vegetal, como 

sementes, e elevada ocorrência de insetos em regurgitos e conteúdo 

estomacal dessas espécies (MIRANDA & COLLAZO, 1997; SOAVE et 
al., 2006; BELLA & AZEVEDO-JÚNIOR, 2007). 
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 O principal regulador da sobrevivência de filhotes é a 

alimentação, sendo que a demanda de comida aumenta com o 

crescimento deles, com maximização da eficiência de alimentação pelos 

pais ao trazerem mais comida ou capturarem presas maiores (CAMPOS 

& LEKUONA, 1996; SLAGSVOLD & WIEBE, 2007). De acordo com 

CAMPOS & LEKUONA (1996), em A. purpurea os pais gastaram mais 

tempo forrageando e carrearam maior quantidade de alimento aos 

filhotes quando estes eram maiores. A composição de caranguejos na 

dieta de N. violácea se mostrou diferente, sendo que durante o 

desenvolvimento inicial e final, outras presas foram incluídas na dieta 

em relação ao período de incubação. Além disso, a quantidade de 

caranguejos consumidos aumentou com o tempo de vida dos filhotes. 

Isto pode ter sido reflexo da necessidade dos pais em capturar uma 

diversidade e quantidade maior de presas, a fim de nutri-los 

satisfatoriamente. 

 Ardea cinerea (MOSER, 1985), Ardea purpurea (CAMPOS & 

LEKUONA, 1996), Ciconia nigra (HAMPL et al., 2005), Egretta thula 

e Egretta tricolor (SMITH, 1997) apresentaram um aumento 

significativo no tamanho dos peixes utilizados na dieta, em função do 

crescimento dos filhotes, pois aqueles menores eram incapazes de 

engolir grandes presas. De acordo com SLAGSVOLD & WIEBE 

(2007), devido ao tamanho reduzido do bico, os adultos capturariam de 

forma seletiva presas pequenas para alimentá-los, entretanto, isso pode 

não ocorrer quando a ave alimenta os filhotes por regurgitos. Nesse caso 

os pais digeririam mecanicamente melhor as presas grandes antes de 

regurgitá-las aos filhotes (KUSHLAN, 1978). É provável que esse seja o 

comportamento alimentar de N. violacea, já que a ave não selecionou 

caranguejos menores para os filhotes pequenos. 

 O tamanho dos caranguejos, representado pelo comprimento do 

própodo do quelípodo (CPQ) mostrou uma tendência à maior frequência 

nas classes medianas, resultado semelhante ao encontrado por 

RECHETELO (2009). De acordo com a autora, as maiores frequências 

estiveram entre 5,40 a 22,11 mm, para U. cordatus, E. limosum e o 

caranguejo do morfotipo 1 (Sesarma rectum/Neohelice granulata). 

WATTS (1988), afirma que as principais presas constituintes da dieta de 

N. violacea (U. pugnax, U. minax e R. harrisii), possuem tamanhos 

medianos, apontados por serem de eficiente manuseio pela ave 

(RIEGNER, 1982b). Como discutido por estes dois autores, pode haver 

uma seletividade por tamanho da presa, onde a ave consumiria 

caranguejos medianos a fim de maximizar o ganho energético, como 
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postula a “Teoria do Forrageio Ótimo” (MCARTHUR & PIANKA, 

1966, SCHOENER, 1971). O valor energético de um organismo é mais 

ou menos proporcional ao seu tamanho, assim, a rentabilidade da presa é 

máxima para um determinado tamanho e diminui para presas menores e 

maiores (ZWARTS & WANINK, 1993). Presas menores não vão 

demandar tanta energia na captura, manipulação e digestão, porém seu 

retorno energético é baixo, enquanto presas grandes tem valor 

energético alto, porém exigem muito mais tempo nos processos de 

alimentação (RIEGNER, 1982b; MOSER, 1985; CAMPOS & 

LEKUONA, 2000). Além disso, predadores visuais teriam certo 

potencial em classificar a presa antes de capturá-la (KUSHLAN, 1981). 

 A distribuição de tamanhos nas populações de caranguejos 

tende a ser normalmente unimodal e com a maior frequência de 

indivíduos nas classes de tamanho intermediárias, reflexo de um 

recrutamento contínuo e mortalidade constante, indicando uma 

população estável (DÍAZ & CONDE, 1989; HARTNOLL & BRYANT, 

1990). Essa distribuição foi observada em U. cordatus no presente 

estudo e para outros caranguejos que fazem parte da dieta de N. 

violacea, como em fêmeas de E. limosum, com maior frequência de 

tamanho nas classes medianas de 13,50 a 29,50mm (ALMEIDA & 

OSHIRO, 2009), machos e fêmeas de S. rectum (10,00 e 18,00mm) 

(CASTIGLIONI et al., 2011) e para A. pisonii (14,00 a 18,00mm) 

(LEME et al., 2014). É possível que o consumo predominante de 

caranguejos de tamanhos medianos seja um reflexo da estrutura 

populacional dos caranguejos no ambiente e não devido a uma seleção 

ativa pela ave. 

 Ao contrário do que se previa, U. cordatus não foi o caranguejo 

de maior importância na dieta de N. violacea, sendo consumido em 

proporções muito menores do que sua abundância no ambiente. No 

entanto, nos manguezais do norte do país U. cordatus foi o principal 

item alimentar de N.  violacea (MATOS, 1996; MARTÍNEZ, 2004), 

ocorrendo em 97,7% das amostras no Pará e representando 92% da dieta 

da ave, havendo uma correlação positiva entre a densidade de N. 
violacea e do caranguejo U. cordatus. Para os manguezais de Santos-

Cubatão, São Paulo, OLMOS & SILVA e SILVA (2003) afirmam que 

50% dos restos encontrados em regurgitos da espécie pertenciam a U. 

cordatus. No Paraná a espécie representou 54,5% dos caranguejos da 

dieta (RECHETELO, 2009). MATOS (1996) e MARTÍNEZ (2004) 

atribuem a prevalência deste caranguejo na dieta de N. violacea ao seu 

maior tamanho, afirmando que seria mais vantajoso para a ave capturar 
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grandes presas a fim de compensar o tempo gasto com a captura. 

Entretanto, de acordo com RIEGNER (1982b), além do tempo de 

captura e manuseio ser maior, a probabilidade da presa escapar ou ser 

roubada durante a manipulação também aumentam, o que faz com que 

presas grandes possam não ser tão rentáveis assim. O presente estudo 

indica que nenhum indivíduo de U. cordatus maior que 45 mm de 

largura da carapaça (CW), foi consumido pela ave, sendo que a maior 

abundância registrada no ambiente foi de indivíduos maiores que 45 mm 

de CW. De acordo com SCHMIDT et al. (2013) as áreas de apicum  são 

as que apresentam predominância de indivíduos com menor CW, além 

de maior densidade de U. cordatus. Regiões extensas de apicum se 

mostraram raras na área de estudo (obs. pess.) e quando encontradas 

possuíam grandes alterações antrópicas, o que pode ter reduzido a 

frequência de forrageio de N. violacea no apicum e consequentemente a 

importância de U. cordatus na dieta, já que os indivíduos disponíveis 

nas regiões mais lodosas (bordas do manguezal), possivelmente eram 

grandes demais para serem capturados por ela. A fisiografia dos bosques 

nos trabalhos já citados não descreve a extensão dos apicuns, que pode 

ter influência na captura de U. cordatus pelas aves. 

 Armases rubripes, um caranguejo de pequeno porte, foi a presa 

numericamente mais importante na dieta de N. violacea, além de ser 

selecionada pela ave. A análise minuciosa dos regurgitos proporcionou 

o registro de muitas quelas de comprimento inferior a 6 mm, estas quase 

em sua totalidade pertencentes à A. rubripes, ocasionando na grande 

importância deste caranguejo na dieta da ave. A. rubripes é muito 

abundante na área de estudo (obs. pess.), além de se reproduzir 

praticamente o ano todo, o que representa indivíduos ativos 

continuamente (OLIVEIRA & LEME, 2008; LIMA & OSHIRO, 2006). 

ZWARTS & WANINK (1993) afirmam que uma ave grande leva muito 

mais tempo transportando uma presa pequena ao longo do bico, do que 

aves menores, com bicos menores, como o caso de N. violacea. 

Portanto, é possível que por ser uma presa abundante e pequena, A. 
rubripes seja muito facilmente consumido, não exigindo manipulação e 

sendo ingerido quase imediatamente após a captura, tornando-se uma 

presa rentável (ZWARTS & WANINK, 1993; WATTS, 1995; MATOS, 

1996).  

 Eurytium limosum foi a espécie de caranguejo mais selecionada 

por N. violacea, ocupando o segundo lugar em relação à importância 

numérica na dieta. RECHETELO (2009) registrou a espécie com uma 

abundância relativa de 15,5% entre os caranguejos da dieta. Essa espécie 
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pertence à família Xanthidae, que compreende caranguejos geralmente 

lentos, discretos e relativamente pequenos (WILLIAMS, 1984 apud 

LEE & KNEIB, 1994). Sua representatividade na dieta pode estar 

relacionada à sua elevada abundância nas áreas mais alagáveis, de borda 

do manguezal (obs. pess.), onde foram observados indivíduos de N. 

violacea forrageando, aliado ao seu comportamento lento, que favorece 

sua captura. Além disso, E. limosum é um predador e um eficiente 

assimilador de energia, sendo o consumidor secundário mais importante 

em pântanos de água salgada (TEAL, 1962), indicando que E. limosum 
pode ser um item alimentar energeticamente muito vantajoso. 

 A. rubripes e E. limosum compõe mais de 80% da dieta de N. 

violacea, sendo que Uca spp., U. cordatus e S. rectum contribuíram 

respectivamente com <6%. Uca são conhecidos como o principal item 

alimentar de N. violacea em pântanos de água salgada nos Estados 

Unidos (RIEGNER, 1982a; WATTS, 1988). No Brasil foram 

registrados com baixa abundância relativa, entre 3,3% (RECHETELO, 

2009) e 7,4% (MARTÍNEZ, 2004). Esses trabalhos também não 

identificaram a espécie devido às dificuldades taxonômicas do grupo. 

Aparentemente, ocorrem pelo menos quatro espécies de Uca na Ilha 

Jarivatuba, dentre as oito espécies registradas em Santa Catarina (BOOS 

et al., 2012). A identificação em nível de espécie tornaria a sua 

abundância relativa comparável às das demais espécies e provavelmente 

não apresentariam uma importância tão grande quanto U. cordatus e S. 
rectum na dieta da ave. 

 MARTÍNEZ (2004) considera que a menor predação sobre Uca 
se deve ao seu menor tamanho em relação ao item mais predado, U. 

cordatus. Entretanto, não houve consumo acentuado de presas grandes 

por N. violacea no presente estudo, tanto que o principal caranguejo da 

dieta, A. rubripes, é o menor dentre as espécies consumidas. Os machos 

de Uca spp. são normalmente mais ativos, coloridos e brilhantes, aliado 

ao seu comportamento de sinalização com as quelas hipertrofiadas, se 

tornam mais visíveis a predadores do que as fêmeas (MAGNHAGEN, 

1991). Entretanto, segundo WOLF et al. (1975), machos de Uca spp. 

são difíceis de serem capturados por aves predadoras, que muitas vezes 

os agarram por sua quela hipertrofiada, que o caranguejo pode 

autotomizar para tentar a fuga. É possível que a rentabilidade de se 

consumir Uca spp. não seja vantajosa para a ave, pois são caranguejos 

relativamente pequenos, providos de uma enorme quela, que além de 

possibilitar maiores chances de fuga, exige maior tempo na 

manipulação. 
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 Em estudo no Paraná, o terceiro táxon de maior importância na 

dieta de N. violacea é um morfotipo que foi associado a duas espécies 

de caranguejo (S. rectum ou N. granulata) (RECHETELO, 2009). 

Neohelice granulata é um item alimentar de grande importância para N. 
violacea na Lagoa dos Patos (GIANUCA & COSTA, 2007) e ocorre em 

menor proporção na dieta da ave nos manguezais de Santos-Cubatão 

(OLMOS & SILVA e SILVA, 2003). S. rectum e N. granulata foram 

seletivamente consumidas por N. violacea, entretanto, suas abundâncias 

relativas na dieta foram menores do que as de U. cordatus e Uca spp.. 

Apesar de selecionadas, devido a sua baixa abundância no ambiente, 

essas espécies aparecem na dieta em proporções menores do que aqueles 

caranguejos aparentemente evitados pela ave, mas que são abundantes 

no manguezal. 

 Aratus pisonii representou 8,39% da abundância relativa dos 

caranguejos da dieta de N. violacea no Paraná (RECHETELO, 2009), ou 

seja, muito superior ao resultado do presente estudo (0,77%). Esse é um 

caranguejo pequeno e ágil (RADER & REED, 2005), que apresenta 

hábito arborícola, sendo encontrado nas raízes, troncos e galhos das 

árvores do manguezal (WARNER, 1967). De acordo com DÍAZ & 

CONDE (1989), o efeito da predação das aves sobre A. pisonii é difícil 

de ser avaliado, embora pareça não ser uma causa importante de 

mortalidade. A espécie exibe um comportamento antipredação aos 

predadores terrestres, saltando das árvores para o substrato ou para a 

água e se refugiando entre as raízes, o que provavelmente auxilia em sua 

sobrevivência (WARNER, 1967; YEAGER et al., 2016). Foi observada 

uma tentativa de captura de um indivíduo por N. violacea, onde o 

caranguejo foi muito mais veloz em seu deslocamento na árvore, do que 

a ave era capaz de mover seu pescoço para capturá-lo, culminando na 

desistência da ave. 

 Quanto aos demais caranguejos da dieta, A. angustipes e 

Goniopsis cruentata foram indicados por RECHETELO (2009), no 

Paraná, como item alimentar de N. violacea, com 1,46% e 0,38% de 

abundância relativa, respectivamente. G. cruentata também foi citado 

por MARTÍNEZ (2004), representando 0,6% da dieta. RECHETELO 

(2009) registrou dois táxons de Xanthidae (Hexapanopeus spp. e 

Panopeus spp.), que não foram identificados neste estudo, porém 

identificamos a presença de espécimes de Xanthoidea. Neste trabalho 

ocorreu o primeiro registro de Speocarcinus spp. como presa de N. 
violacea, havendo duas espécies que ocorrem no litoral de Santa 

Catarina: S. amazonicuse S. carolinensis (BOOS et al., 2012). 
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 Identificar a seleção de algumas espécies de presas, enquanto 

outras são consumidas de forma muito irrisória em comparação a sua 

abundância no ambiente, é um ponto de partida para estudos mais 

aprofundados sobre ecologia alimentar (MANLY et al., 2002). 

KUSHLAN (1979), em estudo com Eudocimus albus (íbis-branco-

americano), averiguou que as presas selecionadas eram pequenas, sendo 

engolidas imediatamente após a captura; além disso, a ave passou a 

consumir muito mais peixes do que lagostins à medida que os peixes se 

tornaram mais abundantes, por conta das maiores taxas de encontro da 

presa pelo predador. O mesmo ocorre com Armases rubripes, por ser 

pequeno é rapidamente consumido e, por sua abundância, encontrado 

com maior frequência pela ave. 

 Ao contrário de muitos estudos que apontam que o tamanho 

seria o principal fator de seleção da presa por A. cinerea, MOSER 

(1985) descobriu que o valor energético pode justificar a captura, pois as 

carpas apresentam maior rentabilidade em relação ao tamanho, 

entretanto, a ave selecionou as enguias, que possuem maior valor 

energético. Da mesma forma, seria importante avaliar o valor energético 

de E. limosum para eventualmente justificar sua seleção. O autor infere 

que presas muito abundantes, podem ser evitadas se apresentarem 

rentabilidades baixas, como sugerido para Uca spp. no presente estudo. 

 Encontramos um padrão na seletividade alimentar ao longo dos 

meses, com algumas exceções, que podem estar relacionadas à grande 

diferença na composição da dieta entre os ninhos de N. violacea. Este 

fato é evidente para N. granulata, que foi um item pouco importante na 

dieta, com exceção de dezembro e janeiro, onde a sua grande utilização 

em dois ninhos (174 e 177) resultou em uma maior abundância na dieta 

do que no próprio ambiente. As aves individualmente podem se 

comportar de forma mais seletiva em relação ao alimento do que seria 

previsto (ZWARTS & WANINK, 1993). De acordo com os autores, 

seria esperado que o comprimento do bico do maçarico (Numenius spp.) 

determinaria a fração de consumo do grande poliqueto, Nereis 
diversicolor, e do bivalve de tamanho médio, Mya arenaria. No entanto, 

ao se alimentarem na mesma área, e com bicos de comprimento similar, 

as aves utilizaram somente N. diversicolor ou somente M. arenaria, 

enquanto algumas aves utilizaram ambas as presas, durante um período 

de vários anos. Os autores sugerem que, provavelmente, essas aves 

aprenderam a pesquisar e manusear de forma eficiente algumas presas, 

mas outras não. Os caranguejos consumidos preferencialmente em 

determinado ninho foram constantes ao longo do tempo, o que poderia 
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indicar seletividade individual, onde macho e fêmea utilizariam 

determinadas presas de forma mais eficiente, justificando a variação na 

composição da dieta entre os ninhos. 

 As presas são distribuídas no ambiente em função das 

condições, como profundidade da água, substrato, vegetação, salinidade, 

entre outros fatores (WILLARD, 1977; WATTS, 1988). Foi observada 

maior abundância de U. cordatus e a ocorrência do caranguejo S. rectum 

apenas em áreas de apicum (regiões de manguezal com menor 

frequência de inundação e maior salinidade) e maior abundância de E. 
limosum próximo às margens (maior inundação). De acordo com 

WATTS (1988), as espécies de presas formam assembleias regulares e 

previsíveis, devido a suas exigências de habitats. Uma vez que N. 

violacea identificasse uma assembleia rentável, esse local se tornaria um 

“centro de forrageamento”, onde a ave voltaria várias vezes para se 

alimentar. Dessa forma, a variabilidade entre os ninhos poderia estar 

relacionada à preferência dos adultos por diferentes “centros de 

forrageamento”, sendo que a composição de sua dieta seria um reflexo 

da disponibilidade das presas nesses locais. Estudos futuros, 

considerando observações individuais quanto ao consumo das presas, 

são necessários para esclarecer essas relações tróficas e até mesmo a 

pouca importância de U. cordatus na dieta de N. violacea na Ilha 

Jarivatuba.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Os caranguejos, especialmente Armases rubripes e Eurytium 

limosum, e não Ucides cordatus, foram os itens de maior importância na 

dieta de Nyctanassa violacea na Ilha Jarivatuba. Ao longo do 

desenvolvimento dos filhotes, o aumento da diversidade e quantidade de 

caranguejos, indicou uma estratégia dos pais para suprir as suas 

necessidades alimentares e dos filhotes. A ausência de seleção de 

tamanho das presas por N. violacea ao longo das fases de 

desenvolvimento indicou que ocorre melhor digestão mecânica pelos 

pais antes de oferecer o alimento aos pequenos filhotes. A alimentação 

seletiva sobre A. rubripes, E. limosum, Sesarma rectum e Neohelice 
granulata pode ser explicada por características específicas, como o 

pequeno tamanho e mobilidade lenta, combinados com a abundância no 

local onde a ave forrageia, que determinam a disponibilidade e 

rentabilidade da presa. Estudos em relação à distribuição espacial das 

diferentes espécies de caranguejos no manguezal e os parâmetros 
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ambientais que regem essa distribuição, assim com sua qualidade 

energética, aliado a estudos do comportamento individual da ave em 

relação ao local de forrageio e presas consumidas, podem auxiliar a 

esclarecer a seletividade no consumo das presas em diferentes 

manguezais na América do Sul.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABELE, L. G.; KIM, W. 1986. An illustrated guide to the marine 

decapod crustaceans of Florida. Technical Series, v. 8, n. 1, Florida: 

Department of Environmental Regulation. 

 

ALMEIDA, J. C. T.; OSHIRO, L. M. Y. 2009. Estrutura 

populacional do caranguejo Eurytium limosum (Say, 1818) no 

manguezal de Barra de Guaratuba, Rio de Janeiro, Brasil. IX Congresso 

de Ecologia do Brasil, São Lourenço, MG, Brasil. 

 

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; 

GONÇALVES, J. L. de M.; SPAROVEK, G. 2013. Köppen's climate 

classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, 

p. 711-728. 

 

ANDERSON, M. J. 2001. A new method for non‐parametric 

multivariate analysis of variance. Austral ecology, v. 26, n. 1, p. 32-46. 

 

ASHTON, E. C.; MACINTOSH, D. J.; HOGARTH, P. J. 2003. 

A baseline study of the diversity and community ecology of crab and 

molluscan macrofauna in the Sematan mangrove forest, Sarawak, 

Malaysia. Journal of Tropical Ecology, v. 19, p. 127-142. 

 

BACKWELL, P. R. Y.; O’HARA, P. D.; CHRISTY, J. H. 1998. 

Prey availability and selective foraging in shorebirds. Animal 

Behaviour, v. 55, n. 6, p. 1659-1667. 

 

BAGLEY, F. M.; GRAU, G. A. 1980. Aspects of yellow-

crowned night heron reproductive behavior. Proceedings of the 

Colonial Waterbird Group, v. 3, p. 165-175. 

 

BELLA, S. D.; AZEVEDO-JÚNIOR, S. M. de. 2007. 

Composição da dieta da Garça-vaqueira, Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 



 

31 
 

(Ciconiiformes; Ardeidae) no agreste pernambucano, nordeste do 

Brasil. Ornithologia, v. 2, n. 2, p. 65-71. 

 

BOOS, H.; BUCKUP, G. B.; BUCKUP, L.; ARAÚJO, P. B.; 

MAGALHÃES, C.; ALMERÃO, M. P.; SANTOS, R. A. dos; 

MANTELATTO, F. L. 2012. Checklist of the Crustacea from the state 

of Santa Catarina, Brazil. Check List, v. 8, n. 6, p. 1020-1046. 

 

BRESSAN, P. M.; KIERULFF, M. C. M.; SUGIEDA, A. M. 

2009. Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: 

Vertebrados. Fundação Parque Zoológico de São Paulo: Secretaria do 

Meio Ambiente. 648 p. 

 

CALADO, T. C. dos S.; SOUSA, E. C. de. 2003. Crustáceos do 

complexo estuarino-lagunar Mundaú/Manguaba – Alagoas. Maceió: 

FAPEAL, 116 p. 

 

CAMPOS, F.; LEKUONA, J. M. 1996. Temporal variations in 

the feeding habits of the Purple Heron Ardea purpurea during the 

breeding season. Ibis, v. 139, n. 3, p. 447-451. 

 

CAMPOS, F.; LEKUONA, J. M. 2000. Fish profitability for 

breeding purple herons. Ardeola, v. 47, n. 1, p. 105-107. 

 

CASTIGLIONI, D. da S.; OLIVEIRA, P. J. A. de; SILVA, J. S. 

da; COELHO, P. A. 2011. Population dynamics of Sesarma rectum 

(Crustacea: Brachyura: Grapsidae) in the Ariquindá River mangrove, 

north-east of Brazil. Journal of the Marine Biological Association of 

the United Kingdom, v. 91, n. 7, p. 1395-1401. 

 

CHIU, M. C.; KUO, M. H.; TZENG, C. S.; YANG, C. H.; 

CHEN, C. C.; SUN, Y. H. 2009. Prey selection by breeding Brown 

Dippers Cinclus pallasii in a Taiwanese mountain stream. Zoological 

Studies, v. 48, n. 6, p. 761-768. 

 

CLAYTON, D. H. 1985. Nocturnal foraging of Yellow-crowned 

Night Herons in the Bahamas. Florida Field Naturalist, v. 13, p. 34-35. 

 



32 
 

CONSEMA. 2011. Resolução CONSEMA n°002, de 6 de 

dezembro de 2011. Reconhece a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas 

de Extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências.   

 

COSTA, T. de M. M. 2012. Ecologia de caranguejos 

braquiúros em dois estuários sobre forte influência antrópica na 
costa do Estado do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Biologia 

Marinha) – Universidade Federal Fluminense, Niterói. 142 p. 

 

DÍAZ, H.; CONDE, J. E. 1989. Population dynamics and life 

history of the mangrove crab Aratus pisonii (Brachyura: Grapsidae) in a 

marine environment. Bulletin of Marine Science, v. 45, n. 1, p. 148-

163. 

 

 
DORNELLES, S. S.; MOREIRA, G. M.; FREITAS, L. M. 2006. 

Caracterização da estrutura dos manguezais do canal do Linguado, baía 

da Babitonga. In: CREMER, M. J.; MORALES, P. R. D.; OLIVEIRA, 

T. (Orgs.) Diagnóstico ambiental da Baía da Babitonga. Joinville: 

Univille. p. 187-199. 

 

FIGUEIRA, C. V. 2006. Modelos de regressão logística. 

Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRS, Porto Alegre. 138 p. 

 

FINK, D. 2013. Caracterização das colônias de aves aquáticas 

na Baía da Babitonga e avaliação preliminar de sua contaminação. 

Dissertação (Mestrado em Saúde e Meio Ambiente) – Universidade da 

Região de Joinville – Univille, Joinville. 92 p. 

 

GIANUCA, D.; COSTA, C. S. 2007. Expansão geográfica do 

socó-caranguejeiro Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758): consequência 

de um aquecimento climático local? VIII Congresso de Ecologia do 

Brasil, Caxambu, MG, Brasil. 

 

GROSE, A. V. 2016. O guará Eudocimus ruber (AVES: 

Threskiornithidae) no estuário da Baía da Babitonga, litoral norte 

de Santa Catarina: repovoamento, distribuição e biologia. Tese 

(Doutorado em Zoologia) – Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

Curitiba. 83 p. 



 

33 
 

 

GUIMARÃES, F. J.; NEGREIROS-FRANSOZO, M. L. 2005. 

Juvenile development and growth patterns in the mud crab Eurytium 
limosum (Say, 1818) (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) under 

laboratory conditions. Journal of Natural History, v. 39, n. 23, p. 

2145-2161. 

 

HAMPL, R.; BURES, S.; BALÁZ, P.; BOBEK, M.; POJER, F. 

2005. Food provisioning and nestling diet of the Black Stork in the 

Czech Republic. Waterbirds, Texas, v. 28, n. 1, p. 35-40. 

 

HARTNOLL, R. G.; BRYANT, A. D. 1990. Size-frequency 

distributions in Decapod Crustacea: the quick, the dead, and the cast-

offs. Journal of Crustacean Biology, v. 10, n. 1, p. 14-19. 

 

IBAMA/CEPSUL. 1998. Proteção e controle de ecossistemas 

costeiros: manguezal da Baía da Babitonga. Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis: Coleção Meio Ambiente. 

Série estudos – pesca nº 25, Brasília, DF. 

 

IUCN/BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2016. Nyctanassa 

violacea. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. Disponível 

em: <http://www.iucnredlist.org/details/22697203/0>. Acesso em 10 de 

outubro de 2017. 

 

JACOBS, J. 1974. Quantitative measurement of food selection. 

Oecologia, v. 14, n. 4, p. 413–417. 

 

JENNI, D. A. 1969. A study of the ecology of four species of 

herons during the breeding season at Lake Alice, Alachua County, 

Florida. Ecological Monographs, v. 39, n. 3, p. 245-270. 

 

KLASING, K. C. 1999. Avian gastrointestinal anatomy and 

physiology. Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine, v. 8, p. 42-

50. 

 

KUSHLAN, J. A. 1978. Feeding ecology of wading birds. In: 

SPRUNT A.; OGDEN, J. C.; WINCKLER, S. (Eds). Wading Birds. 

New York: National Audubon Society. p. 249-296. 

 



34 
 

KUSHLAN, J. A., 1979. Feeding ecology and prey selection in 

the White Ibis. The Condor, vol. 81, no. 4, p. 376-389.  

 

KUSHLAN, J. A. 1980. Prey choice by tactile-foraging wading 

birds. Proceedings of the Colonial Waterbird Group, v. 3, p. 133-

142. 

 

KUSHLAN, J. A., 1981. Resource use strategies of wading birds. 

Wilson Bulletin, v. 93, n. 2, p. 145-163. 

 

LEE, S. Y.; KNEIB, R. T. 1994. Effects of biogenic structure on 

prey consumption by the xanthid crabs Eurytium limosum and Panopeus 

herbstii in a salt marsh. Marine Ecology Progress Series, v. 104, p. 39-

47. 

 

LEME, M. H. de A.; SOARES, V. de S.; PINHEIRO, M. A. A. 

2014. Population dynamics of the mangrove tree crab Aratus pisonii 

(Brachyura: Sesarmidae) in the estuarine complex of Cananéia-Iguape, 

São Paulo, Brazil. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v. 9, n. 

4. 

 

LIMA, G. V.; OSHIRO, L. M. Y. 2006. Maturidade sexual do 

caranguejo Armases rubripes (Rathbun) (Crustacea, Brachyura, 

Sesarmidae) na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, Brasil. Revista 

Brasileira de Zoologia, v. 23; n. 4, p. 1078–1086. 

 

MACARTHUR, R. H.; PIANKA, E. R. 1966. On optimal use of 

a patchy environment. The American Naturalist, v. 100, n. 916, p. 

603-609. 

 

MAGNHAGEN, C. 1991. Predation risk as a cost of 

reproduction. Trends in Ecology and Evolution, v. 6, p. 183–186. 

 
MALLET-RODRIGUES, F. 2010. Técnicas para amostragem da 

dieta e procedimentos para estudos do forrageamento de aves. In: VON 

MATTER, S.; STRAUBE, F. C.; ACCORDI, I. A.; PIACENTINI, V. de 

Q.; CÂNDIDO-JR, J. F. (Eds). Ornitologia e conservação: ciência 

aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento. Rio de Janeiro: Editora 

Techinical Books. p. 457-470. 

 



 

35 
 

MANLY, B. F. J.; MCDONALD, L. L.; THOMAS, D. 

L.; MCDONALD, T. L.; ERICKSON, W. 2002. Resource Selection by 

Animals: Statistical Design and Analysis for Field Studies. 2nd. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

 

MARTÍNEZ, C. 2004. Food and niche overlap of the Scarlet Ibis 

and the Yellow-crowned Night Heron in a tropical mangrove swamp. 

Waterbirds, Texas, v. 27, n. 1, p. 1-8, 2004. 

 

MASUNARI, S.; DISSENHA, N.; FALCÃO, R. C. 2005. 

Crescimento relativo e destreza dos quelípodos de Uca maracoani 

(Latreille) (Crustacea, Decapoda, Ocypodidae) no Baixio Mirim, Baía 

de Guaratuba, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, 

v. 22, n. 4, p. 974-983. 

 

MATOS, R. H. R. 1996. Biologia comportamental de 

Nyctanassa violacea (LINNAEUS, 1758) (CICONIIFORMES, 

ARDEIDAE): reprodução e alimentação na Ilha do Cajual, 

Alcântara, Maranhão. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas 

– Área de Zoologia) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 75 p. 

 

MELO, G. A. S. 1996. Manual de Identificação dos Brachyura 

(Caranguejos e Siris) do Litoral Brasileiro. São Paulo: Ed. Plêiade, 

FAPESP, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, 603p. 

 

MIKICH, S. B.; BÉRNILS, R. S. 2004. Livro Vermelho da 

Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental 

do Paraná. CD-ROM. 

 

MMA. 2014. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 

444/2014, de 18 de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Diário Oficial da União, 

nº 245: 121-126. 

 

MIRANDA, L.; COLLAZO, J. A. 1997. Food habits of 4 species 

of wading birds (Ardeidae) in a tropical mangrove swamp. Colonial 

Waterbirds, v. 20, n. 3, p. 413-418. 

 



36 
 

MOSER, M. E. 1985. Prey profitability for adult Grey Herons 

Ardea cinerea and the constraints on prey size when feeding young 

nestlings. Ibis, v. 128, p. 392-405. 

 

OKSANEN, J.; KINDT, R.; LEGENDRE, P.; O’HARA, B., 

STEVENS, M. H. H.; OKSANEN, M. J.; SUGGESTS, M. A. S. S. 

2007. The vegan package. Community ecology package, v. 10, p. 631-

637. 

 

OLIVEIRA, C. C. F. de; LEME, M. H. de A. 2008. 

Desenvolvimento embrionário e fecundidade do caranguejo Armases 

rubripes (Crustacea, Brachyura, Grapsidae) de uma região estuarina de 

Ubatuba-SP. Revista Biociências (Taubaté), v. 10, n. 3, p. 129-137. 

 

OLMOS, F.; SILVA e SILVA, R. 2003. Guará: ambiente, flora 

e fauna dos manguezais de Santos-Cubatão. São Paulo: Editora 

Empresa das Artes. 216 p. 

 

PINHEIRO, M. A. A. 2006. Biologia e manejo do caranguejo-

uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (Crustacea, Decapoda, 

Brachyura). Relatório Científico Final do Projeto Uçá II. São 

Vicente, SP: FAPESP/UNESP, Campus Experimental do Litoral 

Paulista (CLP). 409 p. 

 

PINHEIRO, M. A. A.; HATTORI, G. Y. 2006. Relative growth 

of the mangrove crab Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (Crustacea, 

Brachyura, Ocypodidae) at Iguape, São Paulo, Brazil. Brazilian 

Archives of Biology and Technology, v. 49, n. 5, p. 813-823. 
 

PINHEIRO, M. A. A.; ALMEIDA, R. de. 2015. Monitoramento 

de populações do caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Brachyura, 

Ucididae). In: TURRA, A.; DENADAI, M. R. (Orgs). Protocolos para 

o Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros – Rede de 
Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros – ReBentos. São 

Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. p. 122 – 

133. 

 

PINHEIRO, M. A. A.; SANTOS, L. C. M.; SOUZA, C. A.; 

JOÃO, M. C. A.; DIAS-NETO, J.; IVO, C. T. C. 2016. Avaliação do 

Caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (Decapoda: 



 

37 
 

Ucididae). Cap. 33: p. 441-458. In: Pinheiro, M.; Boos, H. (Org.). Livro 

Vermelho dos Crustáceos do Brasil: Avaliação 2010-2014. Porto 

Alegre, RS, Sociedade Brasileira de Carcinologia - SBC, 466 p. 

 

PINKAS, L.; OLIPHANT, M. S.; IVERSON, I. L. 1971. Food 

habitat of Albacore, Bluefin Tuna, and Bonito in California waters. Fish 

Bulletin, California, n. 152, p. 1-105. 

 

PREISSER, E. L.; ORROCK, J. L.; SCHMITZ, O. J. 2007. 

Predator hunting mode and habitat domain alter non consumptive effects 

in predator–prey interactions. Ecology, v. 88, n. 11, p. 2744–2751. 

 

RADER, R.; REED, S. 2005. A method of tagging Aratus pisonii 
(H. Milne Edwards, 1837) (Decapoda, Brachyura, Grapsidae) crabs for 

population and behavioral studies. Crustaceana, v. 78, n. 3, p. 361-365. 

 

RECHETELO, J. 2009. Biologia reprodutiva e dieta do socó-

do-mangue, Nyctanassa violacea, no Parque Natural Municipal do 

Manguezal do Rio Perequê, no estado do Paraná, Brasil. Dissertação 

(Mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos) - Universidade Federal 

do Paraná, Pontal do Sul. 90 p. 

 

RIEGNER, M. F. 1982a. The Diet of Yellow-crowned Night-

Herons in the Eastern and Southern United States. Colonial 

Waterbirds, Texas, v. 5, p. 173-176. 

 

RIEGNER, M. F. 1982b. Prey Handling in Yellow-crowned 

Night-Herons. The Auk, Califórnia, v. 99, p. 380-381. 

 

SCHMIDT, A. J.; BEMVENUTI, C. E.; DIELE, K. 2013. Sobre 

a definição da zona de apicum e sua importância ecológica para 

populações do caranguejo-uçá Ucides cordatus (Linnaeus, 

1763). Boletim Técnico Científico, CEPENE, v. 19, n. 1, p. 9-25. 

 

SCHOENER, T. W. 1971. Theory of feeding strategies. Annual 

review of ecology and systematics, v. 2, n. 1, p. 369-404. 

 

SLAGSVOLD, T.; WIEBE, K. L. 2007. Hatching asynchrony 

and early nestling mortality: the feeding constraint hypothesis. Animal 

Behaviour, v. 73, n. 4, p. 691-700. 



38 
 

 

SICK, H. 1997. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Fronteira. 912 p. 

 

SOAVE, G. E.; CAMPERI, A. R.; DARRIEU, C. A.; 

CICCHINO, A. C.; FERRETTI, V.; JUAREZ, M. 2006. White-faced 

Ibis diet in Argentina. Waterbirds, v. 29, n. 2, p. 191-197. 

 

TEAL, J. M. 1959. Respiration of crabs in Georgia salt marshes 

and its relation to their ecology. Physiological Zoology, v. 32, n. 1, p. 1-

14. 

 

TOMILLO, P. S.; PALADINO, F. V.; SUSS, J. S.; SPOTILA, J. 

R. 2010. Predation of leatherback turtle hatchlings during the crawl to 

the water. Chelonian Conservation and Biology, v. 9, n. 1, p. 18-25. 

 

TRUCCOLO, E. C.; SCHETTINI, C. A. F. 1999. Marés 

astronômicas na Baía da Babitonga, SC. Notas Técnicas Facimar, v. 3, 

p. 57-66. 

 

VENABLES, W. N.; RIPLEY, B. D. 2002. Modern Applied 

Statistics with S. Fourth Edition. New York: Springer. 

 

WARNER, G. F. 1967. The life history of the mangrove tree 

crab, Aratus pisonii. Journal of Zoology (London), v. 153, p. 321-335. 

 

WATTS, B. D. 1988. Foraging implication of food usage patterns 

in Yellow-crowned Night-Herons. The Condor, Califórnia, v. 90, p. 

860-865. 

 

WATTS, B. D. 1995. Yellow-crowned Night-Heron (Nyctanassa 

violacea). In: POOLE, A. GILL, F. (Eds.). The Birds of North 

America. Washington: The American Ornithologists' Union and 

Philadelphia: The Academy of Natural Sciences. n. 161. 

 

WICKHAM, H. 2011. The Split-Apply-Combine Strategy for 

Data Analysis. Journal of Statistical Software, v. 40, n. 1, p. 1-29. 

 



 

39 
 

WILLARD, D. E. 1977. The feeding ecology and behavior of 

five species of herons in southeastern New Jersey. The Condor, v. 79, 

n. 4, p. 462-470. 

 

WILLIAMS, A. B. 1984. Shrimps, lobsters, and crabs of the 

Atlantic coast of the eastern United States, Maine to Florida. 

Washington: Smithsonian Institution Press. 

 

WINGATE, D. B. 1982. Successful reintroduction of the Yellow-

crowned Night-Heron as a nesting resident on Bermuda. Colonial 

Waterbirds, Texas, v. 5, p. 104-115. 

 

WOLF, P. I.; SHANHOLZER, S. F.; REIMOLD, R. J. 1975. 

Population estimates for Uca pugnax (Smith, 1870) on the Duplin 

Estuary Marsh, Georgia, USA (Decapoda, Brachyura, Ocypodidae). 

Crustaceana, v. 29, p. 79–91. 

 

WUNDERLICH, A. C.; PINHEIRO, M. A. A.; RODRIGUES, A. 

M. T. 2008. Biologia do caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Crustacea: 

Decapoda: Brachyura), na Baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil. 

Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 25, n. 2, p. 188-198. 

 

YEAGER, L. A.; STONER, E. W.; PETERS, J. R.; LAYMAN, 

C. A. 2016. A terrestrial-aquatic food web subsidy is potentially 

mediated by multiple predator effects on an arboreal crab. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology, v. 475, p. 73-79. 

 

ZWARTS, L.; WANINK, J. H. 1993. How the food supply 

harvestable by waders in the Wadden Sea depends on the variation in 

energy density, body weight, biomass, burying depth and behaviour of 

tidal-flat invertebrates. Netherlands Journal of Sea Research, v. 31, n. 

4, p. 441-476. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Lixo encontrado nos regurgitos de Nyctanassa 

violacea 
 

 
 

Figura 1: Lixo (resíduos plásticos e corda sisal) encontrado nas 

amostras de regurgito de Nyctanassa violacea na Ilha Jarivatuba, Baía 

Babitonga (SC). Fonte: O autor. 

 

ANEXO B – Regurgitos não característicos de Nyctanassa 

violacea 

 

 
 

Figura 2: Pelotas de regurgito de Nyctanassa violacea à esquerda e 

pelotas compostas apenas de insetos e aranhas à direita, recolhidas no 

coletor do ninho 179 de Nyctanassa violacea na colônia reprodutiva da Ilha 

Jarivatuba, Baía Babitonga (SC). Fonte: O autor. 
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Figura 3: Pelotas compostas inteiramente de fragmentos de insetos e 

aranhas, recolhidas no coletor do ninho 179 de Nyctanassa violacea na 

colônia reprodutiva da Ilha Jarivatuba, Baía Babitonga (SC). Fonte: O autor. 

 

 
 

Figura 4: Pelotas compostas de gastrólitos e restos vegetais (grãos), 

recolhidas no coletor do ninho 55 de Nyctanassa violacea na colônia 

reprodutiva da Ilha Jarivatuba, Baía Babitonga (SC). Fonte: O autor. 

 

 
 
 


