
RESEXs Marinhas do Pará:Tecnologia e inovação social  na 
sustentabilidade do caranguejo-uçá. 
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São da Ponta 2011:Sensibilizar os caranguejeiros
sobre a nova técnica de embalagem.
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Figura 1- Mapa dos municípios do litoral
paraense, com destaque para a localização das
RESEXs Marinhas do estado do Pará.
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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVO
• Desenvolver e aprimorar a nova técnica de

acondicionamento no transporte do Caranguejo Uçá
do Ucides cordatus, (Linnaeus,1763), no uso de
basquetas, em conformidade coma a Instrução
normativa Nº 09 -MPA e difundir esta tecnologia para
o grupo de pescadores de caranguejo das RESEXs
Marinhas do Pará, visando a sustentabilidade na
exploração deste recurso pesqueiro.

DESENVOLVIMENTO
A estratégia adotada foi à valorização do
conhecimento do pescador artesanal de caranguejo,
na confecção e execução do curso de extensão
pesqueira sobre o transporte sustentável do
caranguejo-uçá, como elemento de identidade entre os
pescadores de caranguejo das RESEXs Marinhas do
Pará .

Encontra-se dividido em três etapas sendo:
sensibilizar, capacitar, executar extensão pesqueira na
base comunitária; incluindo acompanhamento da
comercialização autônoma e direta ao consumidor
final.

RESULTADOS
1- Execução de cursos de extensão pesqueira em 12
(doze) municípios do litoral paraense; envolvendo o
universo de 1.930 caranguejeiros, destes 843
caranguejeiros estão contidos nos territórios de de 8(oito)
RESEXs.

2-Nos cursos de capacitação 7(sete) caranguejeiros
atuaram como agente educador e multiplicador da técnica.

3- Contribuição na formulação dos anexos da IN-09 MPA-
com vivencias e praticas na cadeia do caranguejo-uçá .

4- Foram desenvolvidas 27 (vinte e sete) feiras, com a
comercialização de 35.531 caranguejos, sendo a
mortalidade media 4,9% , e o índice de resistência maior
que 95 %.

5- Aumento do preço médio do caranguejo na fonte.


