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RESUMO

O estuário do rio Mamanguape (ERM), localizado no litoral norte do estado da Paraíba, constitui um ecossistema de extrema importância na 
manutenção, conservação e preservação da diversidade biológica e cultural. Neste estuário, o principal ecossistema é o manguezal, caracterizado 
como sendo um sistema ecológico costeiro tropical, dominado por espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes da flora e 
da fauna, microscópicos e macroscópicos, adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas marés, com grandes variações de salinidade. 
Além da importância e relevância biológica e ecológica, o estuário dispõe de recursos faunísticos importantes à sobrevivência de populações 
humanas, principalmente as que vivem nas suas proximidades. Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho foi identificar os principais locais 
de coleta do caranguejo-uçá (U. cordatus). Para isto, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. Em relação ao método qualitativo, 
destacam-se: entrevistas livres, semi-estruturadas, turnês guiadas, observações diretas e a elaboração do mapa oral e mental. Já os métodos 
quantitativos consistiram na utilização de GPS (Global Positioning System), para a demarcação das camboas e dos dados usando métodos 
estatísticos. Foram entrevistados 55 caranguejeiros permitindo identificar e nomear 19 camboas; destas destacam-se quatro locais preferenciais 
para a captura do caranguejo-uçá: camboas de Caracabu, Mero, Tanques e Macaco. Os dados mostram também que os caranguejeiros classificam 
o mangue, em: mole, duro e areiado; e que de acordo com a percepção dos pescadores existe preferencias especificas para a prática da coleta de 
caranguejo, como também a biologia destes animais apresenta variação relacionados aos tipos de substratos do manguezal. Com estes resultado, 
foi possível identificar que as comunidades estudadas demonstraram conhecimento significativo em relação ao ambiente em que estão inseridos. 
Portanto, este conhecimento local, atrelado ao conhecimento científico, torna-se uma importante ferramenta para o desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais do estuário.

Saúde

Ciências Biológicas
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


