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RESUMO
Partindo do contexto unidades de conservação, mais precisamente das reservas
extrativistas (RESEX), objetivou-se neste trabalho realizar a construção do perfil
socioambiental na RESEX de Maracanã-PA, como espaço passível de ações
antrópicas, bem como, verificar o processo de coleta (catação) de caranguejos
Ucides cordatus pelos catadores, identificando se há outras atividades realizadas
pelos moradores que retiram seu sustento da Reserva e classificá-las em atividades
comerciais e/ou de subsistência. Assim, o diagnóstico socioambiental, oriundo do
levantamento socioeconômico dos usuários e da biometria do caranguejo-uçá, pode
ser ferramenta fundamental de controle social e monitoramento da biodiversidade. A
coleta da amostra de 100 (cem) caranguejos foi realizada pelo método do
braceamento. Imersos em caixa térmica com gelo, aferiram-se as medidas largura
da carapaça (LC), comprimento da carapaça (CC) e peso do animal (PA). Calculada
a estatística descritiva biométrica dos cem exemplares de Uçá, assim como, das
variáveis do perfil socioeconômico de vinte catadores, identificou-se: sinais de
poluição ambiental; o perfil dos catadores masculino/feminino e adultos/crianças. As
medidas biométricas confirmaram a legislação do IBAMA (2003), o que contrastou
com o resultado obtido em questionário. Os resultados da pesquisa indicaram que,
apesar da existência de um plano de gestão da RESEX, falta um melhor
funcionamento e aplicação do mesmo, mais interação com a comunidade no sentido
de instruí-la e informá-la sobre a educação ambiental como forma de reduzir os
impactos ambientais de natureza antrópica nesta RESEX.
PALAVRAS-CHAVE: Biometria, caranguejo-uçá, Perfil Socioambiental, reservas
extrativistas, unidades de conservação.
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CHALLENGES OF CRABS SCAVENGERS IN MARINE EXTRACTIVE RESERVE
OF MARACANÃ, PARÁ, BRAZIL
ABSTRACT
Based on the context of conservation units, more precisely extractive reserves
(RESEX), this study aimed to carry out the construction of socio-environmental profile
in RESEX of Maracanã-PA as a space open to human actions, and determining the
process collection (scavenging) of crabs Ucides cordatus by scavengers, identifying
whether there are other activities conducted by residents who derive their livelihood
from the reserve and classify them into commercial and subsistence activities. Thus,
the socio-environmental diagnosis, deriving from socio-economic survey of users and
the biometrics of the land crab, can be a fundamental tool of social control and
monitoring biodiversity. Sample collection of one hundred (100) crabs was performed
by the method of “braceamento”. Immersed in a cooler with ice, studies that analyzed
the measurements width (CW), carapace length (CL), bodyweight (PA). Calculated
descriptive statistics. Biometric hundred samples of Uçá, as well as the variables of
the socioeconomic twenty pickers, were identified: signs of environmental pollution,
the profile of scavengers male/female, adults/children; biometric measurements
confirmed the legislation of IBAMA (2003), which contrasted the results obtained in
questionnaire. We conclude that, despite the existence of a Management Plan
RESEX, lacking better functioning and application of the same, more interaction with
the community to instruct her and let her know on environmental education as a way
to reduce the environmental impacts of anthropogenic nature RESEX this.
KEYWORDS: Protected areas, extractive reserves, Environmental Profile,
Biometrics, Crab uçá
INTRODUÇÃO
A problemática que envolve a apropriação do espaço deve causar
preocupação e interesse na maioria dos estudiosos que se atêm a estudar o espaço
apropriado pelo homem. No momento em que as territorialidades conflitantes
emergem, a partir das apropriações, apresentam-se indícios de que as formas de
gestão territorial – ordenamentos territoriais – devem levar em consideração a
diversidade de interesses sociais, econômicos, ambientais e culturais da sociedade
(SILVA, 2010 citado por CRUZ et al., 2012, p. 79).
As formas de apropriação do espaço e do uso dos recursos naturais devem
ser conhecidas e estudadas para que seja possível o uso racional e efetivo da
gestão do território. No caso das unidades de conservação (UCs), muitas vezes os
gestores não possuem informações suficientes para subsidiar o processo de tomada
de decisão. Nesse sentido, ARAÚJO (2007) ressalta que os ecossistemas são muito
complexos e dinâmicos, limitando nossa compreensão sobre eles.
COELHO et al. (2009) afirmam que as unidades de conservação quase
sempre são vistas como objetos dados, áreas naturais, e não como objetos criados
(concebidos, inventados, disputados). Os autores salientam que, sendo estas, objeto
de investigação em construção, requerem que sejam reveladas as relações entre
grupos sociais (tradicionais ou não) e recursos, bem como os processos de
mudanças sociais, ambientais e territoriais.
Neste contexto das UCs, insere-se a reserva extrativista marinha Maracanã,
no município de Maracanã, no estado do Pará. Trata-se de uma unidade de
conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada pelo
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Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 2002, totalizando uma área de 30.018
hectares.
A RESEX de Maracanã foi criada com os objetivos de assegurar o uso
sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios
de vida e a cultura da população extrativista local (MARTINS et al., 2012). Este uso
e apropriação do espaço ocorrem por diversos membros da população local, tanto
tradicionais como não tradicionais, e de várias maneiras, destacando-se a atividade
pesqueira, a ação de marisqueiros e a agricultura.
De acordo com o conselho nacional das populações extrativistas (CNS),
foram criadas até o ano de 2009, cinquenta e três RESEX federais na Amazônia,
sendo vinte delas somente no estado do Pará, das quais, nove são RESEX
marinhas, ou seja, espaços onde as atividades estão voltadas predominantemente
para a pesca (MEIRELES, 2011), com destaque para os catadores de caranguejos.
A espécie de caranguejo explorada ou catada pelos extrativistas de Maracanã
é o uçá – Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), é o segundo maior crustáceo
encontrado no manguezal, constituindo a espécie mais explorada para o consumo
humano (OLMOS; SILVA, 2003). De acordo com PAIVA (1997), este caranguejo
representa um dos mais importantes recursos das regiões estuarinas da costa
brasileira, passível de ser explorado com relativa intensidade sem entrar em
situação de sobrepesca.
O objetivo do presente trabalho foi fazer o levantamento do perfil
socioambiental na RESEX de Maracanã-PA, como espaço passível de ações
antrópicas, bem como, verificar o processo de coleta (catação) do caranguejo pelos
catadores, identificando se há outras atividades realizadas pelos moradores que
retiram seu sustento da RESEX. Além disso, foi feita a biometria de uma amostra de
caranguejos para verificar se estes foram coletados dentro das normas previstas
pelo IBAMA.
ÁREA DE ESTUDO
Caracterização da área
O município de Maracanã, localizado no Nordeste paraense, pertence à zona
fisiográfica do Salgado (Figura 1). Os municípios limítrofes são: Magalhães Barata e
Marapanim, a oeste; Igarapé-açu, ao sul; e Salinópolis, a leste (IBGE, 2010).
A área de estudo, explorada por catadores de caranguejos do município, é
parte integrante da RESEX e possui como coordenadas geográficas aproximadas os
seguintes pontos: 0°52.3788’ S e 47°24.5030’ W. A a ssociação dos usuários da
reserva extrativista marinha de Maracanã (AUREMAR), com sede no próprio
município, é presidida por uma moradora local (Figura 2).
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FIGURA 1: localização geográfica da área de estudo (com adaptações)
Fonte: MMA/IBAMA/CNPT, 2000.

FIGURA 2: Sede da Associação dos Usuários da
Reserva
Extrativista
Marinha
de
Maracanã-PA (AUREMAR).
Fonte: Autores.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma campanha no
município de Maracanã-PA, no mês de setembro de 2013, para a coleta das
amostras e aplicação de questionários com os moradores locais.
Foi encomendada aos catadores uma amostra de 100 caranguejos para a
realização da biometria, a fim de verificar se a legislação sobre o caranguejo-uçá
está sendo cumprida. Para isso, os catadores foram orientados que essa coleta
deveria ser realizada de acordo com o cotidiano deles, ou seja, deveriam realizá-la
no mesmo horário e nas mesmas condições meteorológicas de costume. O objetivo
desta orientação era evitar que eles fizessem uma pré-seleção dos animais
(coletando apenas os exemplares de grande porte). Os exemplares foram coletados
pelo método do braceamento, durante dois dias.
Os caranguejos coletados foram acondicionados em sacas de náilon e
levados para uma pia inoxidável para limpeza. Após esta etapa, os animais foram
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mergulhados em gelo para choque térmico e para que não se estressassem (Figura
3), o que poderia provocar sofrimento aos animais e interferir no resultado.

FIGURA 3: Acondicionamento do caranguejo em gelo. Fonte: Autores.

As medidas lineares de comprimento e largura foram realizadas com auxílio
de um paquímetro com sensibilidade de 0,01 mm e a medida de peso em balança
analítica, com sensibilidade de 0,01 g. Além disso, utilizou-se caixa térmica com
gelo, escova e bacia plástica para lavagem dos caranguejos (Figura 4), a fim de
remover a sujeira e também matá-los sem a necessidade de enfiar nenhum objeto
pontiagudo no crustáceo.

A

B

FIGURA 4: Medidas biométricas: A) Comprimento da carapaça (CC); B) Largura da carapaça (LC)
Fonte: Autores.
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Em relação aos questionários, foram eleitas 20 famílias de catadores de
caranguejo, com único critério de que as mesmas residissem no interior da reserva.
As perguntas eram semiestruturadas, contendo questões abertas e fechadas. As
entrevistas também foram realizadas no mês de setembro, na própria residência do
catador, o qual era previamente informado sobre o objetivo e a importância do
estudo. Tal procedimento foi adotado para evitar qualquer insegurança ou
desconfiança que pudesse promover a ocultação de dados, ou mesmo a recusa da
entrevista.
As perguntas com caráter socioeconômico buscavam traçar o perfil dos
moradores, bem como verificar a qualidade de vida dos mesmos e se contribuíam
para a conservação dos recursos naturais com ações de correto manejo e educação
ambiental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os entrevistados possuíam idade média de 32 anos, sendo 92% do sexo
masculino. A maioria deles não possuía o ensino fundamental completo (75%),
enquanto os demais tinham o ensino fundamental completo e/ou não concluíram o
ensino médio (25%). A média de filhos variava de dois a sete filhos por casal (Tabela
1). A comercialização era feita, em geral, com os atravessadores que compram a
maioria do produto in natura a preços baixos, em média R$ 0,50 a unidade do
caranguejo.
Os atravessadores são os que mais lucram com esse negócio. Esses, não
priorizam o consumo local já que a maior parte da produção é direcionada para
outros lugares, como Belém e cidades vizinhas que negociam os caranguejos
dispostos em montantes (centos). O preço do caranguejo variou com o tipo de
comprador (Tabela 1), ocorrendo uma menor variação para o atravessador e maior
para a comunidade e turistas.
O tempo de profissão como catador de caranguejo, para a maioria dos
entrevistados, é desde a infância, com 82% dos respondentes sobrevivendo deste
recurso como principal fonte de renda, que em média era de R$ 660,00 por mês.
TABELA 1: Estatística descritiva das variáveis numéricas sobre o perfil socioeconômico de
20 catadores de caranguejo do município de Maracanã-PA e características
sobre a captura do caranguejo (CNSLOC = consumidor local; ATV =
atravessadores; CMCV = comerciantes de cidades vizinhas; TUR = turistas).
QUALIDADES ANALISADAS

MÍNIMO

MÁXIMO

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

Idade

17

52

32,35

± 11,95

Número de Filhos

2

7

3,2

± 1,360

350

950

660,5

± 168,6

Tempo profissão

6

45

22,65

± 14,28

Frequência de catação/semana

3

5

3,7

± 0,970

100

225

141,5

± 31,20

CNSLOC

6,00

7,50

ATV

3,00

4,00

CMCV

4,50

6,00

TUR

8,00

12,00

Renda mensal

Quantidade capturada
Preço de venda em dúzia (R$)

Fonte: Autores.
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Cerca de 80% dos entrevistados não utilizam o caranguejo como alimento,
mas apenas a comercialização que é feita com os animais ainda vivos, pois os
mortos são dados aos porcos como alimento. Segundo um estudo socioeconômico
do MMA/IBAMA/CNPT (2000), 72,3% dos catadores brasileiros usam o método do
gancho/anzol (vergalhão em forma de anzol na ponta de uma vara de madeira), e
26,9% utilizam unicamente o braço – técnica utilizada de forma tradicional que
consiste enfiar o braço na toca até alcançar o caranguejo, puxando-o para fora –
(método do braceamento). Na RESEX de Maracanã, cerca de 90% dos catadores
utiliza o método do braceamento.
Na RESEX de Maracanã a frequência de cata do caranguejo nos manguezais
é de três a cinco vezes/semana, com média de extração aproximada de doze
dúzias/dia (141,5/dia). Segundo os catadores, o tamanho comercial do caranguejouçá em Maracanã varia entre grande e médio, o que de acordo com o resultado da
biometria realizada, estes tamanhos encontram-se entre 60 e 83 mm, com média de
72 mm de largura de carapaça (Tabela 2).
Dos catadores entrevistados em Maracanã, a maioria disse conhecer o
período do defeso estipulado pela portaria do IBAMA para o caranguejo-uçá, embora
poucos tenham respondido corretamente a esta pergunta. Os caranguejos pequenos
e as fêmeas são os mais protegidos pelo IBAMA, que proíbe tanto a pesca dos
caranguejos fêmea quanto dos caranguejos pequenos.
Na RESEX de Maracanã existem populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo com a retirada de caranguejos do mangue e,
complementarmente, na agricultura de subsistência com destaque para a mandioca
utilizada principalmente na produção de farinha, e na criação de animais de pequeno
porte, como por exemplo, a cabra, o porco, a galinha caipira e o pato.
Quanto à presença do gênero feminino na RESEX de Maracanã, estas são
caracterizadas como cônjuges ou companheiras de pescadores que complementam
a renda familiar com suas atividades de pesca. As mulheres, que além da dedicação
aos trabalhos domésticos, também participam da pesca, aparecem em todas as
comunidades. Na pesca do caranguejo, a participação feminina fica exclusivamente
por conta do beneficiamento do crustáceo, que assim que são trazidos do mangue
pelos catadores, são lavados e cozidos no fundo do quintal de cada catador.
Os caranguejos são cozidos à base de lenha, para posterior retirada da carne
(massa ou polpa) que é vendida a quilo (Figura 5). De acordo com dados obtidos
nas entrevistas, para formar um quilo de massa são necessários trinta unidades de
caranguejos ou de cem a cento e vinte patas do mesmo. E o quilo é comercializado
a um valor de R$ 20,00.
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FIGURA 5: Mulheres no beneficiamento do caranguejo-uçá.

O beneficiamento acontece no interior das próprias residências, que em geral,
são de alvenaria, porém, sem nenhuma espécie de acabamento estrutural, como
reboco nas paredes ou revestimentos em cerâmicas nos pisos ou paredes. Em
algumas comunidades, estas casas não possuem sequer pias ou sanitários.
A limpeza do pessoal e equipamentos empregados nesta atividade é
realizada antes e após o processamento. Estes equipamentos são compostos por
instrumentos bem rudimentares e de embalagens reaproveitáveis. São exemplos, o
pedaço de madeira cilíndrico utilizado para quebrar o casco dos caranguejos, os
recipientes de produtos alimentícios, bacias, cestos artesanais feitos de palhas,
entre outros. De acordo com alguns moradores, toda a produção é comercializada,
na sua grande maioria, em cidades vizinhas, feiras e restaurantes da cidade de
Belém.
Outra questão presente em Maracanã e que diz respeito a problemas
ambientais é o lixo. O acúmulo de lixo espalhado na comunidade, no entorno da
sede da AUREMAR e em parte do mangue é grande. Não há disposição sanitária no
local acompanhada de coleta seletiva por parte do poder público local. São comuns
esgotos a céu aberto, fossas assépticas e banheiros improvisados a poucos metros
da área do manguezal, o que provavelmente pode estar poluindo os manguezais da
região.
Quanto às políticas públicas direcionadas à conservação ambiental no interior
das unidades de conservação no Brasil, estão sendo adotadas medidas de
compensação ambiental para evitar o desmatamento e poluição do meio ambiente
(mangues). O governo federal lançou em setembro de 2011, o programa Bolsa
Verde e Bolsa Floresta, ambos voltados para moradores de UCs. O primeiro,
entretanto, inclui também moradores de assentamentos de reforma agrária. Sobre
essa questão, VIANA (2007) destaca que essa limitação espacial reflete um fio
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condutor comum, pois são áreas de grande valor ambiental, onde predominam
populações extrativistas e agricultores familiares tradicionais.
Segundo o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2011), o Bolsa
Verde que é condicionado por um plano de uso e de benefícios para evitar o
desmatamento, atende aos beneficiados do programa Bolsa Família. Apesar dessa
informação oficial, não foi identificada nenhuma família, das entrevistadas na
RESEX de Maracanã, beneficiada com o programa Bolsa Verde, muito embora
todas as famílias questionadas neste trabalho fizessem parte do programa Bolsa
Família.
Em relação aos dados de biometria, a largura da carapaça dos indivíduos
amostrados (largura cefalotorácica) variou de 60,00 mm a 83,00 mm, com média de
72,01 ± 4,45 mm, e o comprimento variou de 44,00 mm a 60,00 mm, sendo a média
de 51,67 ± 3,40 mm (Tabela 2). Como os catadores capturaram apenas caranguejos
machos, não se tem dados biométricos para os caranguejos-fêmeas.
Valores aproximados foram verificados em trabalhos de MELO (2000), onde
foi determinada a biometria dos caranguejos comercializados em feiras de cinco
municípios do estado do Pará, encontrando as seguintes médias do comprimento da
carapaça (CC): 52,9 mm em Bragança, 56,9 mm em Curuçá, 53,7 mm em
Maracanã, 57,6 mm em São Caetano de Odivelas e 59,9 mm em Soure. Já SOUSA
et al. (2008), no estuário do rio Paciência, Ilha do Maranhão, descreveram a largura
da carapaça (LC) mínima e máxima para as fêmeas de São Luís, respectivamente,
48,4 mm e 81,4 mm e para os machos, mínima de 44,1 mm e máxima de 81,6 mm.
TABELA 2: Tabela de estatística descritiva dos dados biométricos do caranguejo-uçá da RESEX
Marinha de Maracanã-PA.
Medidas Lineares
Sexo
Mínimo
Máximo
Média
Desvio Padrão
CC (mm)

Macho

44,00

60,00

51,67

± 3,40

LC (mm)

Macho

60,00

83,00

72,01

± 4,44

PA (g)
Macho
98,00
233,0
165,7
± 26,98
Comprimento da carapaça (CC). Largura da carapaça (LC). Peso do animal (PA). Fonte: Autores.

Em 2003, uma portaria do IBAMA aumentou de 45 mm para 60 mm a largura
mínima da carapaça do caranguejo-uçá permitida para cata. Animais com medida
inferior a esta não podem ser capturados, coletados, transportados, beneficiados,
industrializados e comercializados durante todo o ano.
Assim, considerando a variação do tamanho médio dos indivíduos da espécie
na RESEX (72,01 mm) onde a média da largura da carapaça está de acordo o novo
valor estabelecido (60 mm) e partindo da premissa de que os catadores levaram em
consideração a orientação dada a eles de que não realizassem nenhuma préseleção dos animais encomendados, a catação do caranguejo ocorre de forma
sustentável e de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e pela gestão
da reserva.
Pescadores e/ou catadores de outras regiões vêm atuando naquela região,
aumentado a distância de captura do caranguejo e a diminuição na quantidade
retirada hoje. Isso ocorre devido à falta ou deficiência de fiscalização, de um plano
de manejo, de educação ambiental e do respeito aos direitos dos extrativistas
nativos.
Porém, dados do relatório de áreas embargadas pelo IBAMA (MMA/IBAMA
2013) fortalecem a prática de que para que a população se conscientize da
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existência da RESEX, se faz necessária à aplicação de algumas medidas punitivas
descritas em legislação (Quadro 1). Fiscais do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade (ICMBio), IBAMA e policiais do batalhão de polícia ambiental do
litoral paraense, realizam algumas operações na RESEX de Maracanã.
As operações têm como objetivo coibir o “ritual” da pesca predatória, a
captura de animais silvestres e a ocupação irregular de áreas desta UC. Durante
uma destas operações, foram aplicados autos de infração, totalizando mais de R$
140 mil reais em multas, apreendidas aproximadamente três mil metros de redes
utilizadas na pesca ilegal e 300 kg de pescado, doados à associação de usuários da
RESEX (AUREMAR). Além disso, foram também apreendidas duas embarcações e
quinze pássaros nativos (ICMBio, 2013).
Além das apreensões e multas, foram embargados bares, pousadas e
construções irregulares, ambas situadas em área de preservação (Quadro 1). A
equipe que compôs a operação foi a campo para apurar e combater a prática de
ilícitos ambientais denunciadas à equipe de gestão da Unidade pelas comunidades
usuárias. Além disso, houve a sensibilização da população local sobre a importância
do uso equilibrado dos recursos naturais da região (ICMBio, 2013).
Quadro 1: Relatório de Áreas Embargadas (com adaptações)
INICIAIS DOS
NOMES DOS
MORADORES

DATA DO
EMBARGO

MUNICÍPIO

LOCAL DA
APREENSÃO E
EMBARGO

E. S. F.

15/09/2006

Maracanã

J. L. M. C.

02/05/2007

Maracanã

M. L. P. X.

01/06/2009

Maracanã

A. A. C.

01/06/2009

Maracanã

D. O. M.
A. S. C.

18/09/2009
04/08/2011

Maracanã
Maracanã

Estrada do Vale Verde
Nº 08 / Ilha de
Maiandeua. Vila
Fortalezinha
Rio Paracauari.
Soure/PA. Tv. Aricurú
S/Nº
Barraca Fenix. Ilha de
Algodoal
“Marisca Bar“. Praia de
Algodoal
Itacoã. Maracanã-PA
Perím. Às margens do rio
Maracanã, localização
central

Fonte: MMA/IBAMA 2013,

CONCLUSÕES
O perfil socioambiental indicou que a partir da implementação do plano de
gestão da RESEX de Maracanã, houve certas melhorias. Acontece que a
comunidade é muito dividida e percebe-se atualmente que os interesses
individuais/pessoais de membros da comunidade local acabam por reduzir as ações
da AUREMAR. Com isso, problemas com resíduos sólidos, falta de condições
higiênico-sanitárias, degradação ambiental, e outros são comuns nesta RESEX.
A pesquisa indicou que a maioria dos moradores da RESEX de Maracanã-PA
coleta o caranguejo desde a infância, sendo que 82% dos respondentes têm na
venda deste crustáceo sua principal fonte de renda. Além disso, os moradores desta
RESEX complementam a renda com recursos do programa Bolsa Família do
governo federal.
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A biometria dos caranguejos indicou que os caranguejos estão sendo
coletados com a largura média da carapaça igual a 72,01 mm que está bem acima
do limite estabelecido pela legislação que é de 60 mm, o que indica que a
comunidade está respeitando o período de defeso estabelecido para este crustáceo.
Uma boa forma de reduzir os impactos ambientais de natureza antrópica
nesta UC é implantar programas de Educação Ambiental de cunho permanente.
Com isso, são fortes as possibilidades de se mudar o status atual da RESEX de
Maracanã, pois se ampliam as possibilidades de uma maior sensibilização ambiental
da comunidade local, contribuindo assim, para o desenvolvimento sustentável
daquela UC, em termos ambientais, sociais, econômicos e culturais.
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