
~ Evitar causar ferimentos aos caranguejos.
~ Proteger os animais contra 0 sol e 0 vento.

_ Nao capturar os caranguejos com carapa<;:a
mole (muda) e na andada (reprodu<;:ao).

~ Evitar e coibir maus tratos propositais.
~ Diminuir os "amontoados" de caranguejos.
~ Discutir e acertar um pre<;:ojusta por categoria

de tamanho do caranguejo.
~ Manusear cordas e amarrados de caranguejos

com 0 maximo cuidado.

~ Nao comercializar caranguejos com carapa<;:a
menor que 6,Ocm de largura.

Ac;oes da Embrapa para 0

desenvolvimenfo susfenfavel da cafa do
caranguejo-uc;a no Delta do Rio Parnaiba

~ Participar do diagn6stico s6cio-econ6mico das
.... comunidades de catadores de caranguejo.

~ Participar de plano de gerenciamento
pesqueiro junto com as comunidades.

~ Determinar a distribui<;:ao e a abundancia do
. caranguejo-u<;:a de acordo com as condi<;:oes

ambientais.
~ Desenvolver novas tecnicas de manejo e

- transporte para reduzir as perdas na cadeia
produtiva.

ff'9f Estab.el.ecer formas alter~at!vas _de
. beneflclamento e comerclallza<;:ao do

caranguejo.
~ Implementar unidades familiares de

- aquicultura e agricultura nas comunidades de
catadores.

~ Capacitar pequenos produtores quanto as
tecnicas de beneficiamento, aquicultura e
agricultura.

~ Participar do programa de educa<;:ao s6cio-
ambiental nas comunidades.
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CARANGUEJO-UCA NO DELTA
DO RIO PARNAIBA

a busca pela susfenfabilidade

a caranguejo-uc;:a, Ucides cordatus cordatus, e um
importante recurso pesqueiro, com elevado valor s6cio-
econ6mico, gerando emprego e renda para milhares de
familias nas zonas litoraneas do Nordeste brasileiro.

a Delta do Rio Parnaiba, na divisa dos Estados do Piaui e
do Maranhao, e uma area de protec;:ao ambiental onde
ocorre a maior concentrac;:ao de comunidades voltadas
para a cata do caranguejo do litoral nordestino.

A cata do caranguejo-uc;:a contribuj com uma porcentagem
significativa da produc;:ao total de pescado nos Estados do
Piaui e do Maranhao. a caranguejo do Delta abastece 0
mercado local, 0 Estado do Ceara e, em menor escala, as
regi6es Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
A diminuic;:ao nas capturas de caranguejo-uc;:a em diversos
Estados brasileiros (Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) tem side vista
como 0 primeiro indicio do colapso da pesca. Nos estados
do Piaui e do Maranhao, ja existem sinais de sobrepesca,
tais como: reduc;:ao no peso e no tamanho medio dos
caranguejos; aumento do esforc;:o de pesca sem 0

aumento da captura; e maiordificuldade na captura.
De acordo com os estudos de Captura por Unidade de
Esforc;:o (CPUE) realiziil,ctos pelo IBAMA e pela Embrapa,
no periodo de 1999 a"Z002, estima-se que cerca de 21
milh6es de caranguejos sac capturados a cada ana na
regiao do Delta do Rio Parnaiba (QUADRO 1).

QUADRO 1: Numero medio de caranguejos capturados
em diferentes meses durante os anos de 1999 a 2002.

Mas N° caranguejo

Janeiro 1.765.800
Fevereiro 1.630.800
Marco 2.034.000
Abril 1.837.900
Maio .'~' - 1.486.800
Junho ',.' 1.314.000
Julho 1.661.400
Agosto ~- 1.743.600
Setembro 1.749.600
Outubro 1.980.900
Novembro 1.575.900
Dezembro 1.944.900
TOTAL 20.715.300.~

Em virtude da impo~ancia s6cio-econ6mica-tdo aumel'lki
do esforc;:ode pesca sobre o.-anguej6- ,Icres
interesse de varios segmentos da socie a"pro •
no gerenciamento e no extrativismo sustentavel desse
recurso pesqueiro.

Atraves de uma parceria entre Embrapa, IBAMA,
SEBRAE, Banco do Nordeste, Prefeituras Municipais de
Araioses (MA), IIha Grande (PI) e Parnaiba (PI),
Governos Estaduais do Maranhao e do Estado do Piaui,
e Secreta ria Especial de AqQicultura e Pesca-PR, foram
realizados dois F6runs Participativos nos anos de 2002 e
2003, para buscar a sUlit ntabilidade da cata do
caranguejo-uc;:a no Delta- 0 Rio Parnaiba, dos quais
foram levantadas as seguintes demandas:

~Doc entac;:aoe registro Scatadore9<le caranguejo.
~ Periodo de..defeso para 0 caranguejo-uc;:a.

~ Estruturas de t nsport anejo e normas
para reduzir a m rtali s..

~ Estudo de mercado, b t~ac;:ao de valor
aos produtos a base de c

~Avaliac;:ao do esforc;:ode p I.
~ Atividades alternativas para gerac;:ao de renda.
~ Diagn6stico s6cio-econ6mico da cadeia produtiva.
~Estabelecimento de um prec;:o unico por categoria de

tamanho do caranguejo.
~Proibic;:ao da captura de femeas durante todo 0 ana e

aumento da fiscalizac;:ao.

a estabelecimento de um periodo de defeso e a
forma mais tradicional para evitar 0 colapso de um
recurso pesqueiro, quando as capturas sac proibidas
e os pescadores registrados recebem 0 seguro-
desemprego garantido por lei. No caso dos catadores
de caranguejo, 0 acesso ao seguro-desemprego s6
sera possive! atraves do registro e da documentac;:ao
imediatos. E a partir da documentac;:ao dos catadores
que 0 periodo de defeso do caranguejo pod era ser
estabelecido sem comprometer a renda e a
qualidade de vida das comunidades.

o grande desperdicio de caranguejos ocorre devido
a preferencia do mercado pelo consumo dos animais
logo ap6s 0 abate. Assim, todos os caranguejos
mortos no processo desde a captura ate a mesa do
consumidor sao descartados sem aproveitamento.
As taxas de mortalidade variam de 40% a 60% do
total capturado, sendo maiores no periodo da muda,
quando os caranguejos trocam de carapac;:a e ficam
mais frageis.
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As principais causas da morte dos caranguejos sac:
ferimentos ocasionados pelo uso de metodos
incorretos de captura e manuseio; ressecamento das
branquias, pela exposic;:ao ao sol e ao vento, durante
o periodo de armazenamento ate a entrega para os
comerciantes; esmagamento das carapac;:as por
causa do empilhamento nas estruturas de transporle,


