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RESUMO 
No Estado do Pará o processo extrativo do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) tem sido 
expressivo e, por este motivo, preocupante. Neste sentido, duas áreas de manguezal do 
Município de Quatipuru (PA) foram avaliadas quanto ao potencial extrativo imediato (PEI) e 
futuro (PEF), empregando dados obtidos em seis coletas bimestrais (set/2006 a jul/2007), com 
uso de três quadrados amostrais (5x5m) por coleta/área. Um total de 300 exemplares foi 
capturado (193 machos e 107 fêmeas), sendo medidos (LC, largura cefalotorácica) e, com 
base no tamanho mínimo de captura (LC=60mm), calculados o PEI (LC≥60mm) e PEF 
(LC<60mm) por sexo e total de exemplares/área. O tamanho dos caranguejos não diferiu entre 
as áreas (F=0,395; p=0,53), o mesmo ocorrendo com o PEI (51,6 a 53,2%), similares 
estatisticamente aos de PEF (p>0,05). No entanto, o PEI diferiu entre os sexos, sendo o dos 
machos (60,2 a 69,5%) superior ao das fêmeas (25,8 a 36,6%), independente da área avaliada 
(p<0,05). Apesar da proximidade dessas áreas da sede municipal, o PEI ainda é considerado 
expressivo para os machos, que são o alvo exclusivo de extração, possivelmente devido ao 
rodízio de áreas feito de forma inconsciente pelos catadores. 
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INTRODUÇÃO  

Os manguezais do litoral brasileiro têm chamado a atenção dos naturalistas desde o 
período colonial, constituindo uma unidade faunística e florística de grande relevância e 
endêmica deste ecossistema. No Brasil os bosques de manguezal se distribuem ao longo dos 
6.800km de costa, do Rio Oiapoque (AP), à Praia do Sonho (SC) (LACERDA, 2003), 
compreendendo importante fonte de recursos às comunidades costeiras. 

 Neste ambiente, uma das atividades econômicas de subsistência é a captura artesanal 
do caranguejo-uçá, Ucides cordatus (PALUDO & KLONOWSKI, 1999; ALVES & NISHIDA, 
2004). Entretanto, ainda existe uma carência de informações sobre a estrutura populacional 
desse recurso, que é requisito fundamental ao manejo e sustentabilidade de seus estoques 
(DIELE et al., 2005).  

SILVA (2008) registrou diversas informações com catadores de caranguejo do 
Município de Quatipuru (PA) e, recentemente, constatou que as áreas que havia estudado não 
vinham sendo exploradas com a mesma intensidade, com a atividade sendo transferida para 
outras áreas de manguezal mais distantes da sede do município, possivelmente devido a 
redução do potencial extrativo. Pelo exposto, existe a necessidade da atualização da estatística 
pesqueira do caranguejo-uçá nos manguezais da Baía de Quatipuru (PA), com vista à análise 
de seu potencial extrativo, bem como proposta de medidas para a manutenção dos estoques 
desse recurso em níveis adequados. 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Segundo dados do IBGE (2007), o Município de Quatipuru (PA) está localizado na 
mesorregião Nordeste Paraense e microrregião Bragantina, totalizando uma área total de 
324,1km2, distando a 210km de Belém pela Rodovia PA-246 (Fig. 01) 

Foram estabelecidas duas áreas de manguezal, que foram amostradas bimestralmente 
entre setembro/2006 a julho/2007, durante as marés vazantes, totalizando seis coletas, nas 
quais foram utilizados três quadrados de 5x5m/área. Em cada quadrado foram extraídos todos 
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os caranguejos por braceamento (NORDI, 1994), os quais foram sexados e medidos (LC, 
largura cefalotorácica) com paquímetro de precisão (0,05 mm).  

Considerando o tamanho de maturidade (LC=60mm), estabelecido por PINHEIRO & 
FISCARELLI (2001), foram calculados para as duas áreas de amostragem o potencial extrativo 
imediato (PEI: LC>60mm) e futuro (PEF: LC<60 mm), em porcentagem. O tamanho dos 
machos, fêmeas e total de exemplares foi comparado entre as áreas por ANOVA, com 
contraste entre as médias avaliado pelo teste de Tukey, “a posteriori”; enquanto o teste X2 foi 
usado para a comparação de PEI e PEF para cada sexo/área, como também após o 
agrupamento dos dados obtidos (ZAR, 1999).  

 

 
Figura 1 - Localização do Município de Quatipuru (PA), com detalhe das áreas de coleta 

(EMPRAPA, 2009). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nas duas áreas foram capturados 300 exemplares de U. cordatus, com tamanho 
variando de 28 a 79mm (59,2±10,4mm), compreendendo 139 para a área 1 (59,3±10,3mm; 
com 98 machos, 61,3±10,9mm; e 41 fêmeas, 54,6±9,4mm) e 161 para a área 2 (59,1±10,4mm; 
95 machos, 63,1±9,7mm; e 66 fêmeas, 53,3±8,5mm). 

Os machos apresentaram maior tamanho do que as fêmeas (p<0,01), independente da 
área de amostragem, embora não tenha ocorrido diferença de tamanho dos caranguejos entre 
as áreas de amostragem (F=0,395; p=0,53), nem tampouco para um mesmo sexo entre as 
áreas (F=53,49; p<0,001). 

A tabela 1 resume o total de exemplares de cada sexo por área de amostragem, com 
os respectivos potenciais extrativos (PEI e PEF). 
 
Tabela 1 - Potencial extrativo imediato (PEI) e futuro (PEF) de U. cordatus, tendo como base o 
tamanho (LC, largura cefalotorácica) mínimo de captura (60mm), para as duas áreas de 
manguezal do Municipio de Quatipuru (PA), bem como para seu agrupamento (X2, valor do 
teste do chi-quadrado; * p<0,05; ns, p>0,05). 

Área Sexo n 
PEF 

(LC < 60mm)
 PEI 

(LC > 60 mm) X2 
n %  n % 

1 
Machos 98 39 39,8  59 60,2   4,08 * 
Fêmeas 41 26 63,4  15 36,6   2,95 ns 

Total 139 65 46,8  74 53,2   0,58 ns 

2 
Machos 95 29 30,5  66 69,5 14,41 * 
Fêmeas 66 49 74,2  17 25,8 15,52 * 

Total 161 78 48,4  83 51,6   0,16 ns 

1+2 
Machos 193 68 35,2  125 64,8 16,83 * 
Fêmeas 107 75 70,1  32 29,9 17,28 * 

Total 300 143 47,7  157 52,3   0,65 ns 
 

 
HATTORI (2006) avaliou o PEI de U. cordatus (independente do sexo) para 

manguezais do litoral sul paulista, evidenciando a existência de diferença em relação ao 
predomínio arbóreo nos bosques analisados, seguindo a hierarquia Rhizophora mangle 
(85,7%) > Avicennia schaueriana (79,3%) > Laguncularia racemosa (34,3%). Valores próximos 
de PEI (77,7 a 79,8%) também foram obtidos por WUNDERLICH et al. (2008) em manguezais 
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da Baía da Babitonga (SC), com predomínio de L. racemosa e A. schaueriana, 
respectivamente, também desconsiderando o sexo na avaliação. Tendo em vista que os 
manguezais de Quatipuru (PA) apresentaram uma composição arbórea mista (predominio de 
Rhizophora e Avicennia), a similaridade percentual entre PEI e PEF (cerca de 50%) indica 
sobrexplotação em comparação aos manguezais do sul-sudeste brasileiro, certamente devido 
a maior atividade extrativa que ocorre nos manguezais paraenses (DIELE et al., 2005). 

Apesar da influência dos menores menores percentuais de PEI para as fêmeas na 
presente análise (25,8 a 36,6%), o processo extrativo desta espécie é voltado exlusivamente à 
captura dos machos, que embora apresentem PEI elevado (60,2 a 69,5%), ainda assim são 
menores do que aqueles do sudeste-sul brasileiro, evidenciando a sobreexplotação desse 
recurso. Vale ressaltar que os próprios catadores de caranguejo têm evitado a captura nestas 
áreas, possivelmente por terem percebido a redução de seu potencial extrativo em comparação 
a outras áreas, sendo este rodizio feito de forma inconsciente por estes profissionais a despeito 
de qualquer legislação de manejo.  
 
 
CONCLUSÃO 

Apesar da intensa pressão extrativa de U. cordatus nos manguezais do Município de 
Quatipuru (PA), as áreas mais próximas à sede municipal apresentam um potencial extrativo 
significativo, ainda que estejam em recuperação quando comparadas à outras áreas de 
manguezal do sudeste-sul brasileiro. 
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