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Caranguejo-uçá é tema de educação 
ambiental 
 
Projeto inclui produção de cartilha em 
quadrinhos

11/12/2006

No Campus do Litoral Paulista (CLP), em São Vicente, o biólogo Marcelo Antonio 
Amaro Pinheiro, coordenador-executivo da unidade, desenvolve um trabalho de 
educação ambiental junto a professores e alunos das escolas de Ensino Fundamental 
das cidades de São Vicente e Praia Grande. O intuito é alertar para a importância de 
preservar o ecossistema do mangue, importante no ciclo de vida do mar e dos rios.  

Para trabalhar o tema, o professor utiliza informações sobre o caranguejo-uçá 
(Ucides cordatus), uma das espécies-chave desse ecossistema e bastante utilizada 
como alimento em diversas regiões do País. Durante as palestras, os alunos recebem 
uma espécie de cartilha com histórias em quadrinho que relatam os hábitos do 
crustáceo.  

Intitulada Gú & Gui e o Caranguejo-uçá, o material também traz passatempos, como 
labirinto, ligua-ponto e figuras para colorir. Com textos do docente Pinheiro e 
desenhos de Marco Aurélio Amaro Pinheiro, Gú & Gui narra a história de dois garotos 
que ao penetrar em um mangue descobrem, com auxílio do “Professor Magrão” e do 
“Seu Zeca do Caranguejo”, a biodiversidade e a importância desse habitat para as 
espécies marinhas e dos rios.  

A história, segundo o autor, é baseada em fatos que aconteceram em sua vida. 
Quando seus filhos, Gustavo e Guilherme, tinham 7 e 2 anos, respectivamente, ele 
quis contar de uma maneira simples sobre a importância da pesquisa que 
desenvolvia na UNESP.  

Pinheiro pesquisou sobre o ciclo de vida do Caranguejo-uçá, sua importância 
ecológica e as formas de manejo do crustáceo, também conhecido por caranguejo-
verdadeiro ou uçaúna. “A divulgação de conhecimentos para a comunidade litorânea 
são de vital importância, principalmente quando abordam temas relacionados à 
preservação de ecossistemas costeiros, como os manguezais”, relata o coordenador-
executivo. A cartilha tem o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (Fundunesp), da 
Fundação Biodiversitas e CEPSUL/IBAMA.  

Leia mais: Projeto Uçá II: 
http://www.csv.unesp.br/P_pequisa/projetos/financiado/proj_marcelo.php  

Daniel Patire  
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