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Dentre esses crustáceos, o caranguejo-uçá,
Ucides cordatus, destaca-se como um dos recursos
mais explorados no Brasil, ocorrendo desde o Amapá
até Santa Catarina. Na Região Nordeste, o caranguejo-uçá
é um importante recurso pesqueiro, com elevado valor
sócioeconômico, gerando emprego e renda para
milhares de famílias que habitam zonas litorâneas.
A redução nas capturas de U. cordatus em diversos
estados brasileiros nos últimos anos tem sido vista como
o primeiro indício do colapso da atividade pesqueira,
gerando problemas ambientais, sociais e econômicos.
Dentro desse contexto, a Embrapa Meio-Norte,
a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da
Presidência da República e outros parceiros vêem
buscando a sustentabilidade da pesca do caranguejo-uçá.
O presente documento foi elaborado como fruto do
convênio 127/2004, celebrado entre a SEAP-PR e a
Embrapa e contém informações sobre a biologia, ecologia
e a importância da preservação do caranguejo-uçá.

Vendedor de Caranguejo
Gordurinha
“Caranguejo uçá

Caranguejo uçá
Apanho ele na lama
E boto no meu caçuá
Tem caranguejo
Tem o goro guaiamum
Cada corda de dez
Eu dou mais um
Eu dou mais um
Eu dou mais um
Cada corda de dez
Eu dou mais um
Eu perdi a mocidade
Com os pés sujos na lama
Eu fiquei analfabeto
Mas meu filho criou fama
Pelo gosto dos meninos
Pelo gosto da mulher
Eu já ia descansar
Não sujava mais o pé
Os bichinhos tão criado
Satisfiz o meu desejo
Eu podia descansar
Mas continuo vendendo
caranguejo”
*VENDEDOR de caranguejo.
Quanta (Compact disc), (s.l., s.n.), 1998

A atividade extrativista do caranguejo remonta
aos primórdios da história do Brasil, existindo
relatos da captura desse crustáceo pelos índios
que habitavam a costa brasileira.
Atualmente, os caranguejos são capturados por
pescadores artesanais. Alguns têm a atividade
como única fonte de renda, enquanto outros, os
capturam ocasionalmente para o consumo próprio.
A pesca é realizada quase exclusivamente pela
parcela masculina das comunidades, envolvendo
também jovens e crianças. Geralmente os
caranguejos são vendidos vivos, do contrário,
as mulheres são as responsáveis pelo cozimento e
pela retirada da carne para a venda.

Não existem dados concretos sobre o número de
catadores no Brasil. Muitos estados não possuem
levantamentos, ou apresentam somente dados
oriundos de municípios específicos, sem
representatividade no âmbito estadual.
Segundo o IBAMA, os estados que possuem
estimativas sobre o número de catadores são:
Maranhão, 4.000;
Piauí, 2.500;
Paraíba, 3.100 e
Sergipe, 1.250

Quem é
o caranguejo-uçá?

O caranguejo Ucides cordatus,
conhecido como caranguejo-uçá,
é um crustáceo semi-terrestre
que habita áreas estuarinas,
escavando suas tocas no sedimento
do mangue na zona intermareal.

A espécie distribui-se
desde o Estado da
Flórida, nos Estados
Unidos da América, até
o Estado de Santa Catarina,
no Brasil.

O caranguejo-uçá, é um dos animais mais importantes da fauna
do ecossistema de manguezal devido ao seu papel na cadeia
alimentar. Além disso, fornece biodetritos para o ambiente,
promovendo, assim a retenção dessa matéria orgânica no
manguezal e evitando sua exportação para ecossistemas
adjacentes com a maré vazante.

Diferença entre machos e fêmeas
Na fase adulta, podemos identificar machos e fêmeas por meio de
algumas características externas observadas no corpo desses animais.

Os machos apresentam um abdome alongado, estreito e com uma forma
aproximadamente triangular. Afastando o abdome da região ventral,
nota-se a presença de duas estruturas pontiagudas (gonopódios) que são
os órgãos utilizados no acasalamento.

Gonopódios
As fêmeas apresentam um abdome semicircular e alargado.
Afastando o abdome da região ventral, nota-se a presença
de quatro pares de apêndices chamados pleópodos que
servem de apoio para carregar os ovos. Suas patas
locomotoras apresentam poucas cerdas.

Pleópodos

A
A reproduç
reproduçãoão do
do
Caranguejo-Uç
Caranguejo-Uçá á
No período reprodutivo, os machos e as fêmeas
abrem seus abdômens e se posicionam uns em
frente aos outros. Então,o macho introduz seu
aparelho reprodutor no orifício genital da fêmea
e acontece o cruzamento.
Quando ocorre este cruzamento?
O período de reprodução ocorre de dezembro
a março,podendo ser limitado em apenas três
meses. Nessa época,os caranguejos saem das tocas
para o acasalamento e a esse fenômeno dá-se o
nome de “andada” ou “brincadeira”.

Durante a “andada” os caranguejos saem de suas
tocas e andam sobre a lama para se reproduzir.
Nessa ocasião, pode-se observar um comportamento
de combate entre os machos, competindo pelas fêmeas.

Nesse período, não se deve capturar
os caranguejos pois a cata pode causar
grave prejuízo à população e torná-los um
recurso pesqueiro escasso.
Por isso, todos devem respeitar o período
de defeso do caranguejo.

As fêmeas, depois de fecundadas,exteriorizam
a massa de ovos, que fica presa em seu abdômen
até o momento da eclosão.
Uma fêmea pode produzir até 183.936 ovos
em uma única desova, de acordo com o seu
tamanho, sendo que quanto maior a
fêmea ovígera, maior o número de ovos.

Para os infratores, a pena é de 1 a 3 anos
de reclusão, mais multa.

Alimentação e Forma de Defesa
do Caranguejo-Uçá
O caranguejo-uçá se alimenta de folhas e sementes
do mangue. Na maioria dos casos, leva as folhas até
o fundo de suas tocas e espera a ação de bactérias
antes de ingerir o alimento.
A espécie é noctívaga, coletando o alimento
geralmente durante a noite, nos períodos
em que a maré está baixa.

O processamento do alimento,
quando o caranguejo tritura as
folhas para comer e depois
libera as fezes no solo, promove
o retorno de nutrientes ao
mangue, aumentando a
matéria orgânica no solo.

O caranguejo usa suas quelas,
conhecidas popularmente como pinças,
para pegar o alimento, defender-se de
predadores e na disputa pelas fêmeas
durante a andada,
Quando as quelas são perdidas, estas
crescem novamente após um certo
tempo, durante o qual o caranguejo
apresenta dificuldades em se alimentar
e se defender. Quando perde as
duas quelas o caranguejo está
fadado à morte.

Por esse motivo, é proibida a
retirada de partes isoladas do
caranguejo. Retirar as patas ou
as quelas do caranguejo é crime!

O ecossistema de manguezal
O Ecossistema de manguezal, mais conhecido como mangue,
é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho.
Característico de regiões tropicais e subtropicais, estão associados ao
encontro das águas dos rios com a água marinha.

O manguezal é um dos ecossistema mais produtivos do planeta.
Diversas espécies habitam o manguezal e várias outras
utilizam esse ambiente, em pelo menos um período de sua vida,
para reprodução, alimentação e desenvolvimento
dos juvenis. Além disso, serve como área de proteção
da zona costeira e como fonte de nutrientes que sustentam
diversas cadeias alimentares.

O caranguejo-uçá vive nesse ecossistema,
escavando suas galerias na lama.

Captura do
Caranguejo Uçá

O método de captura permitido por lei e que causa
menos danos ao caranguejo é o braceamento. Nesta
técnica, o catador insere o braço na toca do animal
e o retira com as mãos.

No Brasil, a cata do caranguejo-uçá é uma
importante atividade extrativista gerando
alimento, emprego e renda para milhares
de famílias que habitam a zona costeira.

Outros métodos
Existem outros métodos de captura que
são proibidos ou que causam danos aos
animais ocasionando sua morte antes
da comercialização.
O “cambito”, uma espécie de gancho
utilizado para puxar o
caranguejo de sua
toca pode causar
perfurações em
sua carapaça.
A “redinha” e a “ratoeira”
são tipos de armadilhas que
costumam ser abandonadas
no mangue poluindo o
ambiente. Entretanto,
o seu uso de forma
controlada e devidamente
fiscalizado pelos órgãos
ambientais pode ser
benéfico.
Existem ainda os
métodos conhecidos
por “tapamento”,
“raminho” e “laço”.

