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APRESENTAÇÃO 

 

A coleta de caranguejos é uma das principais fontes de renda de comunidades ribeirinhas 
no Delta do Parnaíba. Atualmente esta atividade está ameaçada por causa da sobrepesca 
e a mortalidade de animais, ocorrida desde a coleta até a chegada ao consumidor.  

A solução tecnológica de transporte de caranguejos proposta pela Embrapa foi transformada 
em política pública, por meio da Instrução Normativa nº 9, 2 de julho de 2013, que 
regulamenta esse transporte, gerando impactos significativos para a sustentabilidade dessa 
atividade.   

Este relatório apresenta os dados de avaliação de impacto dos indicadores econômicos e 
socioambientais na geração e adoção desta solução tecnológica. Foram analisados os 
impactos sobre o emprego, a renda, a saúde, a gestão e administração. Os fatores 
ambientais avaliados foram o alcance da tecnologia, a eficiência tecnológica, a conservação 
e a recuperação ambiental.   

 

 

 

 

Luiz Fernando Carvalho Leite 

ChefeGeral da Embrapa Meio-Norte 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
 

1.1. Solução tecnológica 

“Captura, estocagem e transporte de caranguejo vivo com baixos índices de desperdícios.” 
 

1.2. Objetivo estratégico 

A metodologia de transporte proposta está vinculada ao Plano de Desenvolvimento da 
Embrapa (PDE) e Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) no que se refere à 
sustentabilidade dos biomas, pois o objetivo principal da metodologia é a sustentabilidade 
da cadeia produtiva do Caranguejo-uçá, por meio da redução da sua sobrepesca, causada 
em grande parte pela alta taxa de mortalidade e desperdícios ocasionados no transporte, 
coleta e manuseio dos animais. 

 
1.3. Descrição 

Os caranguejos (Caranguejo-uçá, Ucides cordatus) são capturados manualmente e 
pelo método tradicional eram amarrados em cordas de quatro unidades, que, por sua vez 
eram amarradas às outras, formando um ‘amarrado’ de 10 cordas. Essas “cordas de 
caranguejos” eram transportadas em canoas ou barcos e posteriormente, amontoadas nos 
caminhões até seu destino final. 

Pela metodologia proposta, os caranguejos para transporte rodoviário são 
acondicionados soltos dentro de caixas plásticas com espuma, emborrachado ou tecido 
embebido em água no fundo, entre e sobre os animais. Quando em transporte aquaviário, 
os caranguejos podem ser acondicionados em caixas plásticas vazadas, sacos, paneiros, 
peras ou acomodações que garantam a sobrevivência dos espécimes. 

Essa prática reduz as perdas de 55% para o nível de até 5%, em média. Os animais 
podem ser estocados por até 48 h antes da entrega ao consumidor. Após o descarregamento 
todo o material deve ser lavado com jato de água de alta pressão. Maiores detalhes sobre a 
metodologia em Embrapa (2006), série Documentos 139. 

 
1.4. Ano de lançamento  

A metodologia foi lançada em 2006 a partir de reuniões com catadores e comunidades 
pesqueiras e a participação do IBAMA. 
 
1.5. Ano de início de adoção 

A adoção ocorreu a partir de 2008. A adoção foi mais efetiva e passou a ser fiscalizada 
em 2014, com a entrada em vigor da Instrução Normativa nº 9 de 2013, regulamentação 
originada pela metodologia recomendada pela Embrapa. 

 
Publicação da Instrução Normativa nº 9: 2 de julho de 2013 - Dispõe sobre normas 

e padrões para o transporte de Caranguejo-uçá, nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. 

Entrada em vigor: Janeiro de 2014. 
 

1.6. Abrangência 

• Região Nordeste: Ceará e Delta do Rio Parnaíba entre os estados do Piauí e Maranhão 
e Região Norte, no Pará (áreas às quais se refere a Instrução Normativa nº 9). 
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• Potencial: O Brasil possui 25.000 km2 de área de mangue que vão desde o Amapá até 
São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Tradicionalmente os caranguejos são 
transportados da mesma forma e todas as regiões carecem de regulamentação do setor. 
 

1.7. Beneficiários 
 

Catadores, atravessadores, transportadores, comerciantes e consumidores do 
Caranguejo-uçá. 

Além dos beneficiários indicados acima, toda a comunidade da região é beneficiada, 
em função da preservação da espécie e seu bioma, e da continuidade da coleta de 
caranguejo nas regiões de mangue, que é a principal atividade econômica em muitas delas. 
 

2. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS  
 

2.1. Fonte de dados 
 

Foi feita uma visita ao Delta do Parnaíba, ao Porto dos Tatus, na Ilha Grande e às 
localidades Morro do Meio e Carnaubeiras, no município de Araioses, no Maranhão onde 
foram entrevistados três ‘chefes de turma’ e dois catadores.  

Também foram realizadas consultas por telefone e e-mail a gerentes de restaurantes. 

Esse relatório também utilizou dados dos relatórios de impacto da tecnologia (Embrapa 
2009 e 2014), o relatório de pesquisa do responsável pela tecnologia (Legat, 2012), um livro 
publicado em 2015 (Farias, 2015) e outras fontes citadas na bibliografia. 

 
2.2. Impacto de desenvolvimento institucional e na cadeia produtiva 
 

Para as Unidades de produto e ecoregionais da Embrapa, como a nossa, é opcional, 
na metodologia do Balanço Social, a avaliação dos impactos sobre conhecimento, 
capacitação e político-institucional. Em relação à isso, queremos apenas mencionar que o 
trabalho da Embrapa Meio-Norte, no desenvolvimento da Solução Tecnológica para 
transporte de caranguejos, foi muito importante, pois, dentre outros motivos, e com outros 
parceiros, resultou na elaboração e publicação de uma Instrução Normativa que regulamenta 
o transporte de caranguejos e na criação de um selo de qualidade que caracteriza a utilização 
da Norma. Ou seja, resultou numa efetiva política pública, válida para quatro estados. 

A cadeia produtiva do Caranguejo-uçá, especialmente no Delta do Parnaíba (70% do 
Delta está no Maranhão e 30% no Piauí), é composta por catadores, por ‘chefes de turma’, 
processadores de carne, por transportadores ou distribuidores, restaurantes (inclusive bares 
e barracas de praia) e consumidores, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Fig.1 Cadeia produtiva do Caranguejo-uçá 
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Os catadores algumas vezes vendem seus produtos diretamente ao consumidor final, 
nas beiras de estrada ou feiras. A maior parte da comercialização ocorre através dos chefes 
de turma, que organizam esses catadores em pequenas turmas, encomendando e 
comprando os caranguejos e transportando de barco para a revenda aos distribuidores ou 
transportadores. Esses se encarregam do transporte do caranguejo, em geral em 
caminhões, aos restaurantes, que vendem o produto ao consumidor final. Uma parte da 
carne do caranguejo é processada, principalmente aquela dos caranguejos menores, cujo 
valor para consumo in natura é menor. 

Por exemplo, um grande distribuidor, compra de vários chefes de turma os caranguejos 
que vem do Pará e do Delta e os vende vivos para vários restaurantes de Fortaleza, que os 
vendem preparados para o consumidor final. 

Um elemento importante mencionado pelos chefes de turma, em relação à cadeia 
produtiva do caranguejo, foi a recente utilização de telefones celulares (a partir de 2008-
2009, prestadoras de serviço de internet e telefonia móvel na região) para confirmar a demanda 
de caranguejos pelos distribuidores e vendedores de caranguejo. Antes da tecnologia, a coleta 
de caranguejos era feita com base em estimativas de demanda, considerando os 
desperdícios. Com um melhor controle do número de caranguejos, decorrente da metodologia 
de transporte e a utilização de telefones celulares, a coleta de caranguejos passou a ser feita 
com base na demanda efetiva do mercado, que é transmitida em tempo real ao chefe de 
turma. O chefe de turma tem os pedidos por telefone facilitados e com menor risco. 

O maior e mais importante impacto da utilização da solução tecnológica é relativo aos 
efeitos positivos para a preservação da espécie e da atividade nas regiões atingidas, devido 
à redução das taxas de mortalidade do caranguejo desde a coleta até a chegada ao 
consumidor final, com consequente diminuição do desperdício. Este pode ser estimado em 
termos econômicos. Importante lembrar que só a racionalização do processo de transporte 
não garante a preservação da espécie e sustentabilidade da atividade. Outras medidas, 
como maior fiscalização e ampliação da regulamentação, como do período de defeso, são 
estritamente necessárias. 

 
2.3. Caracterização do problema 
 

Segundo Legat (2003), a redução na captura do Caranguejo-uçá em diversos estados 
(Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Bahia) tem sido vista como 
indício de colapso dessa atividade. Nos estados onde a captura se mantinha constante, 
observam-se indícios de sobrepesca, tais como redução de peso e tamanho médio dos 
espécimes capturados, aumento do esforço de pesca sem aumento da captura e maior 
dificuldade na captura. O colapso da pesca é comum onde o gerenciamento da atividade é 
deficiente. Faltam conhecimentos e medidas reguladoras sobre a atividade, o que 
compromete sua sustentabilidade.  

Um dos grandes problemas detectados ao longo da cadeia produtiva do Caranguejo-uçá, 
foi a grande mortalidade do animal desde a coleta até o consumo pelo consumidor final, já 
que animais que chegam mortos nos pontos de venda são descartados. A mortalidade dos 
animais ocorre em parte na coleta e manuseio e em parte no transporte. De acordo com 
estudos posteriores (Legat et al., 2004; Legat et al., 2006; Embrapa 2009) a mortalidade 
variava entre 40 e 60% do total capturado.  

Um estudo do PNUD (Crespo, 2012), apontou 5 causas para a pressão excessiva sobre 
o Caranguejo-uçá: 1) baixo preço pago ao catador; 2) sobreposição da temporada de 
acasalamento do Caranguejo-uçá com a alta temporada de turismo (janeiro, fevereiro e 
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março); 3) ausência de alternativas econômicas sustentáveis que gerem renda para os 
catadores durante o período de defeso; 4) os catadores não recebem incentivos para não 
capturar durante os períodos de defeso e 5) o grande número de catadores da região. Esse 
estudo do PNUD não citou o grande desperdício detectado por todos os membros da cadeia 
produtiva e nos trabalhos da Embrapa Meio-Norte até o ano de 2008 possivelmente porque 
esse desperdício, já não é mais um fator de pressão à espécie U. cordatus. Tal desperdício 
era visível inclusive pelo grande número de carcaças e animais descartados na beira dos 
rios e portos, dos quais os carregamentos de caranguejos saiam para outros estados, o que 
não ocorre mais. 

Esse ano, os chefes de turma entrevistados ressaltaram que um problema permanece: 
a coleta indiscriminada de caranguejos menores para processamento da carne. Estes valem 
a metade do preço dos caranguejos grandes e acabam não podendo crescer para atingir 
tamanho e valor melhores. A reprodução também é diminuída, pois são coletados fêmeas e 
machos indiscriminadamente. Esses caranguejos menores são transportados 
predominantemente durante o dia, continuam sendo transportados em amarrados, e são 
destinados ao mercado local de processamento de carne. 

Também o transporte nas embarcações de pequeno porte até o porto continua em sua 
maioria sendo feito com os caranguejos amarrados. 

 
2.4. Impactos socioambientais Ambitec 
 

Os Índices de impacto da tecnologia foram calculados pelo Sistema Ambitec 
(Rodrigues, 2003; Embrapa, 2004) e os cálculos e relatório feitos segundo o Manual 
“Avaliação dos impactos de tecnologias geradas pela Embrapa: metodologia de referência” 
(Ávila, 2008). 

Os índices gerais calculados pelo Sistema Ambitec variam entre -15 e +15 (impacto 
muito negativo até muito positivo). 

Cada critério ou indicador de impacto na metodologia Ambitec (Tabela 1, coluna 1) é 
composto de vários sub-indicadores. Esses sub-indicadores são avaliados de forma intuitiva 
pelo responsável, que atribui valores equivalentes a 1 (pouco <=25%) ou 3 (muito >25%), 
negativos ou positivos, dependendo se houve uma diminuição ou aumento do indicador em 
relação ao uso anterior; 0 se não houve alteração ou ainda x, se o indicador não se aplica à 
tecnologia em análise. Assim, por exemplo, o critério “respeito ao consumidor” é composto 
dos sub-indicadores (ver item 2.4.2.1): “Qualidade do produto” (composto pelos indicadores: 
Redução de resíduos químicos; Redução de contaminantes biológicos; Disponibilidade de 
fontes de insumos; Idoneidade dos fornecedores de insumos); “Capital social” (indicadores: 
Integração cultural entre os colaboradores e familiares; Engajamento em movimentos 
sociais; Conservação do patrimônio histórico/artístico/cultural; Captação de demandas da 
comunidade; Projetos de extensão comunitária/educação ambiental; Programas de 
transferência de conhecimentos e tecnologias) e “Bem-estar e saúde animal” (indicadores: 
Acesso a água, alimento e suplementos de qualidade; Conforto térmico e salubridade dos 
ambientes de manejo; Lotação adequada nas instalações e áreas externas; Segurança e 
manejo sanitário preventivo; Condições p/ expressar comportamentos naturais da espécie; 
Ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor; Conduta ética de manejo, descarte 
e pré-abate/abate). 

Ainda é possível atribuir diferentes pesos (fatores de ponderação) aos indicadores, 
conforme a importância de determinado indicador para a tecnologia em análise. Assim, se a 
tecnologia foi desenvolvida justamente para diminuir a toxidade de determinado tratamento, 
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esse item pode receber um peso maior. Os outros fatores de ponderação são reajustados. 
A metodologia analisa também a área de abrangência do impacto de determinado indicador: 
nível pontual (1), local (2) ou regional (5). Esses números funcionam como peso ao indicador. 
Em alguns casos, a metodologia só aceita impactos até o nível local. Em todos os casos, a 
planilha Ambitec calcula automaticamente os indicadores conforme os fatores de 
ponderação e abrangência. 

Os coeficientes calculados pelo sistema Ambitec estão na Tabela 1. Esses índices 
representam a síntese do cálculo feito pela planilha Ambitec com base nas respostas dos 
diferentes membros da cadeia produtiva do Caranguejo-uçá (catadores, chefes de turma, 
atravessadores) em relação à metodologia desenvolvida pela Embrapa e implementada e 
regulamentada pela IN nº9. Nos itens seguintes, cada índice integrado será discutido. 

Tabela 1. Indicadores de impacto socioambiental Ambitec (2015) –  
Metodologia de transporte de caranguejos 

Critérios de impacto da atividade Peso Coefici-
entes  

Índices 
integrados 

Impacto 

Uso de insumos agrícolas e recursos x x  
Uso de 

Insumos 

 
 
 
 

Ambiental 
3,39 

 

Uso de insumos veterinários e matérias primas x x 

Consumo de energia 0,05 2,5 

Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia x x 2,5 

Emissões à atmosfera 0,02 2  
Qualidade 
ambiental 

4,25 

Qualidade do solo 0,05 1,25 

Qualidade da água 0,05 1 

Conservação da biodiversidade 0,10 12 

Recuperação ambiental 0,05 5  

Qualidade do produto 0,10 7,5 Respeito ao 
consumidor 

 
 
 
 

Social 
3,76 

 
 

Capital social 0,05 2,25 

Bem estar e saúde animal 0,10 10 6,58 

Saúde ambiental e pessoal  0,04 2,75  
Saúde Segurança e Saúde Ocupacional  x x 

Segurança Alimentar  0,05 5 3,88 

Dedicação e perfil do responsável  0,05 0  
 

Gestão 
0,81 

Condição de comercialização  0,05 2,25 

Disposição de Resíduos  0,05 1 

Gestão de insumos químicos x x 

Relacionamento Institucional 0,02 0  

Capacitação 0,025 1,75  
Emprego 

 
 

Econô-
mico 
1,08 

Qualificação e oferta de trabalho 0,025 0,96 

Qualidade do emprego 0,05 0 0,9 

Geração de renda 0,07 1,25  
Renda Diversidade de fontes de renda x x 

Valor da Propriedade  x x 1,25 

Índice de impacto socioambiental da tecnologia 4,27 

x = indicador não se aplica 

O Índice de impacto integrado da tecnologia, calculado pelo Sistema Ambitec, 
conforme Tabela 1, foi de “4,27”. Ou seja, a solução tecnológica “Captura, estocagem e 
transporte de caranguejo vivo com baixos índices de desperdícios” exerceu significativa 
influência positiva sobre os Indicadores Sociais e Ambientais da cadeia produtiva do 
Caranguejo-uçá. 

Os maiores impactos foram na conservação da biodiversidade, com um índice 
equivalente “12”, bem estar e saúde animal, com “10”, e qualidade do produto, com “7,5”, 
conforme explicitado a seguir. 
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2.4.1. Impactos ambientais 

O impacto ambiental resultante dos três indicadores a seguir foi de 3,38. 

2.4.1.1. Uso de insumos 

 Utilização de insumos: A metodologia Ambitec, no caso do transporte de caranguejos, 
não se aplica às variáveis relativas à utilização de insumos químicos, nem naturais, 
como solo e água. 

 Energia: Quanto à utilização de combustíveis fósseis, há uma economia, pois os animais 
que eram transportados e desperdiçados não serão mais transportados, ocasionando 
uma significativa economia de energia. 

 Geração, aproveitamento e reuso de insumos e energia: Não se aplica. 
 
 O índice ‘uso de insumos’, resultou em “2,5”, devido à diminuição de combustível para 
transportar os caranguejos. 
 

2.4.1.2. Qualidade ambiental 

 Emissões à atmosfera: com a redução na utilização da energia de combustíveis 
fósseis, há uma pequena redução na emissão de gazes do efeito estufa. 

 Qualidade do solo: a metodologia afeta pouco a qualidade do solo, através do menor 
pisoteamento. 

 Qualidade da água: o rio/mangue não recebe mais a matéria orgânica do descarte de 
animais, portanto há uma pequena melhoria na qualidade da água do entorno. 

 Conservação da biodiversidade: com a redução de 50% nas perdas e a aplicação da 
norma de transporte, houve um grande impacto no entorno, pois a preservação da 
espécie é essencial, uma vez que a pesca do caranguejo é efetivada em áreas de 
mangue, que são áreas importantíssimas para a preservação do ecossistema local e 
regional, sendo que o caranguejo é um elo importante da cadeia alimentar e da atividade 
econômica nessas áreas. Os fatores de ponderação do Ambitec foram adaptados, pois 
a tecnologia não diz respeito a espécies caboclas, sendo que o principal elemento é a 
preservação da fauna silvestre. 

 Recuperação ambiental: de 2006 a 2010, a Embrapa Meio-Norte e outras organizações 
promoveram eventos de curta duração (palestras) e reuniões com catadores que atuam 
em áreas de mangue na Região Delta do Rio Parnaíba, estado do Piauí e no Pará. Dessa 
forma, houve conscientização por parte dos catadores e especialmente, um maior 
controle e fiscalização da pesca, com consequente preservação do caranguejo e alguma 
recuperação ambiental. 

 Áreas de Preservação Permanente: Os esforços para transferência da tecnologia 
provocaram na escala de ocorrência “Entorno” um pequeno impacto positivo sobre a 
variável. 

  
A qualidade ambiental, resultante dos cinco indicadores acima, resultou em “4,25”, 

principalmente em função do sub índice ‘conservação da biodiversidade’, que resultou no 
valor “12”. 
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2.4.2. Impactos sociais 

O impacto social resultante dos três critérios a seguir foi de 3,76. Esse impacto resultou 
maior que o impacto ambiental, principalmente em função do índice integrado respeito ao 
consumidor, que considera o indicador de bem estar do animal e qualidade do produto. 

2.4.2.1. Respeito ao consumidor 

 Qualidade do produto: Há um efeito na redução de contaminantes biológicos, pois a 
metodologia de transporte evita que animais feridos e/ou mortos sejam transportados, o 
que evita que esses animais contaminem outros animais ou sejam consumidos. Também 
fêmeas e animais pequenos não são mais coletados ou comercializados. 

 Capital social: Quanto ao indicador “capital social”, a tecnologia não se aplica aos itens 
de integração familiar e conservação do patrimônio artístico/cultural, mas houve uma 
pequena melhoria nos indicadores de “engajamento em movimentos sociais”, “captação 
de demandas da comunidade” e “projetos de extensão comunitária/educação ambiental”. 

 Bem-estar e saúde animal: No item em questão, a tecnologia se aplica apenas ao 
indicador “ações que minimizem o sofrimento, o estresse e a dor”. O estresse diminui 
significativamente, ocasionando a diminuição em cerca de 50% da mortalidade e 
ferimentos dos animais. Houve também conscientização do catador para manejo 
racional e menos danoso ao animal e ao meio ambiente. 

O índice integrado respeito ao consumidor resultou em “6,58”, principalmente em 
função do manejo mais adequado dos animais, visando sua saúde e bem estar, que 
resultou no valor “10”. 

 

2.4.2.2. Saúde 

 Saúde pessoal e ambiental: As emissões de poluentes atmosféricos reduziram 
pontualmente em função do menor número de viagens de caminhões e barcos.  As 
emissões de poluentes hídricos reduziram-se em grande parte, devido à eliminação do 
descarte dos caranguejos mortos no rio. 

 Exposição a fatores de risco no trabalho: Não há alterações nesse item. 

 Segurança alimentar: Com a preservação da espécie do Caranguejo-uçá, há melhor 
garantia da continuidade da atividade. O impacto não é maior, porque só a 
racionalização do transporte não garante a preservação de espécie. 

 
O índice integrado relativo à saúde resultou em “3,88”, devido à melhoria na 

segurança alimentar e saúde ambiental. 
 

2.4.2.3. Gestão e administração 

 Dedicação e perfil do responsável: Há uma redução moderada do número de horas 
que o catador e todos os membros da cadeia do caranguejo dedicam à coleta e ao 
transporte de caranguejos, isso não significa, no entanto, que há uma diminuição na 
dedicação do responsável, muito pelo contrário, ele trabalha com maior consciência. 

 Condição de comercialização: Considerou-se uma melhoria moderada na venda 
antecipada, pois tem-se uma previsão melhor da demanda, sabendo-se que não haverá 
perdas por descarte.  
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 Disposição de resíduos: Há uma significativa diminuição do descarte de animais 
mortos e os que não são aproveitados para o mercado tradicional, de consumo ‘in natura’, 
são melhor utilizados para o processamento da carne. 

 Gestão de insumos químicos: não se aplica. 

 Relacionamento institucional: não houve alteração dos indicadores relacionados 
(utilização de assistência técnica, associativismo/cooperativismo, filiação tecnológica 
nominal, utilização de assessoria legal/vistoria). 

O índice integrado relativo à gestão do empreendimento resultou em “0,81”, devido a 
melhoria na diminuição de resíduos. 

2.4.3. Impactos econômicos 

O impacto econômico resultante dos dois critérios a seguir foi de 1,08. Não há um 
impacto financeiro, e sim relativo à preservação da espécie, do bioma e da atividade.  

2.4.3.1. Emprego 

 Capacitação: A variável que apresentou relevância diz respeito aos cursos de curta 
duração com abrangência do entorno, com índice moderado. Reuniões e cursos de curta 
duração foram realizados para todos os segmentos da cadeia produtiva da região. 

 Qualificação e oferta de trabalho: Verificamos que catadores, compradores e 
distribuidores tiveram que adaptar-se a novas regras, sendo que aprenderam sobre os 
problemas gerados pela coleta excessiva e as vantagens das novas regras para coleta 
e transporte dos animais, participando de reuniões, palestras e cursos. Dessa forma, 
houve alguma melhoria na qualificação especializada dos trabalhadores braçais e 
temporários. Houve, no entanto, uma redução na oferta de trabalho, devido à menor 
quantidade de catadores necessários para atender à demanda sem desperdícios. 

 Qualidade de emprego: Não houve alteração, pois os catadores continuam sendo 
trabalhadores informais, e a forma de transporte não tem influência sobre isso.  

O índice emprego, resultante da integração dos indicadores acima, resultou “0,9”. 
 

2.4.3.2. Renda 

 Geração de renda: Com relação ao atributo renda, na “Segurança (garantia de 
obtenção)” há uma pequena melhoria, pois se a espécie permanece abundante no 
mangue, há continuidade na atividade. É possível também que o número de catadores 
tenha reduzido em até 30%, segundo um comprador e catadores de caranguejos do 
Morro do Meio, pois com a tecnologia de transporte e o maior controle da qualidade, a 
atividade tornou-se mais difícil para catadores inexperientes. 

 Diversidade de fontes de renda: A tecnologia não alterou esse índice. 

 Valor da propriedade: O Ambitec não se aplica nesse item. 

O indicador integrado renda, resultante da integração dos indicadores acima, resultou 
“1,25”. Assim como o índice emprego, o índice Renda não considera a garantia na 
continuidade da atividade, que é ameaçada pela sobrepesca. 
 
2.5. Quantificação dos impactos econômicos 

No estudo e relatório feito em 2009 sobre os impactos econômicos da utilização da 
solução tecnológica da Embrapa para o transporte de caranguejos, verificou-se que, entre 



11 

 

os anos de 2006 (lançamento da metodologia) e 2008 (adoção parcial da metodologia), não 
houve alteração no Ganho Unitário na cadeia produtiva do caranguejo. 

O aumento dos custos devido à tecnologia, que requer mais mão de obra para a 
separação dos caranguejos e colocação nas caixas, recaiu sobre os chefes de turma e 
transportadores (dois tipos de atravessadores), pois são os responsáveis pela entrega do 
caranguejo dentro da nova norma. Segundo alguns, isso foi compensado, pois o risco de 
comercialização diminuiu muito, já que recebem e podem exigir um produto com qualidade 
e sem desperdício. O catador passou a ter um maior cuidado na captura, para não ferir os 
animais, não coletar fêmeas e não coletar animais pequenos. 

Em 2010, foi lançado o selo “caranguejo verde” por um estabelecimento 
comercializador de caranguejo, que compra os caranguejos do Delta no Porto dos Tatus, 
como forma de agregar valor ao produto. Atualmente o selo está em desuso. 

Em novembro de 2014, os caranguejos menores (entre 6,0 e 7,5 cm de carapaça), 
foram vendidos pelos catadores aos ‘chefes de turma’ por R$3,00. Os caranguejos maiores 
(mais de 7,5 cm), foram vendidos a R$5,00 a corda com quatro unidades. O valor médio das 
cordas de caranguejos grandes e pequenos em 2015 foi R$5,00. Os preços variam de 
comunidade para comunidade e dependem também da demanda da temporada. 

O preço ao consumidor final varia bastante, e é muito superior aos preços pagos ao 
catador. O preço baixo é ocasionado, em parte, pela falta de organização e consequente 
pouca capacidade de negociação dos catadores, e em parte pela porcentagem do produto 
que era descartada pelos distribuidores devido às taxas de mortalidade (LEGAT, 2004). 

Os chefes de turma entrevistados nesse estudo disseram que ao longo dos anos, de 
2009 para cá, o aumento do preço da corda foi constante, de R$0,15 a R$0,20 por corda por 
ano, mas de 2013 para 2014 houve um aumento para caranguejos pequenos de R$0,50 
centavos e de até R$1,00 a corda para caranguejos grandes. O aumento maior na corda do 
caranguejo grande foi justificado pelo grande aumento da procura por esse produto.  

Com base no depoimento dos chefes de turma, obtivemos a Tabela 2. 
 

Tabela 2. Preço do caranguejo pago aos catadores 
pelos chefes de turma no Delta do Parnaíba 

Ano Preço médio* R$/corda** 

2009 2,75 

2010 2,80 

2011 3,00 

2012 3,20 

2013 3,40 

2014 4,00 

2015 5,00 

*Média entre cordas de caranguejos grandes e pequenos 
**Corda= 4 unidades 

 
Utilizamos o princípio da redução de custos para fazer a presente análise dos 

benefícios econômicos, que no caso não são revertidos diretamente a algum membro da 
cadeia, mas sim à cadeia como um todo, ao bioma e ao caranguejo, que deixa de ser retirado 
do mangue para ser descartado. Os catadores, a espécie preservada e toda sua cadeia são 
os beneficiários do sistema implementado. 
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2.5.1. Custos e ganhos da tecnologia 
 

Conforme estudo feito pela UFPI (FARIAS, 2015), monitorando todos os desembarques 
de caranguejo no Porto dos Tatus (que comercializa cerca de 95% de todo o caranguejo do 
Delta: Maranhão e Piauí) de outubro 2013 a setembro de 2014, a produção total controlada foi 
de 3.323.455 indivíduos. Adicionando-se os 5% estimados da produção de outros portos no 
Delta, temos a produção de cerca de 3.500.000 indivíduos ou 875.000 cordas.  

Em 2014, com base em resultado preliminar de pesquisa feita por Fabíola H. S. Fogaça 
(comunicação pessoal) foi estimada uma produção total anual de 250.000 cordas de 
caranguejos no Delta do Parnaíba. Consideramos o dobro desse valor como o que foi 
coletado anualmente de 2009 a 2014, já que havia uma perda de 50% em média. Aqui 
consideramos apenas a produção do Delta, pois não temos dados da produção e de como 
a tecnologia e a Norma está sendo aplicada nas outras regiões. 

Para estimar a economia por redução de custos, considerou-se que o preço seria o 
dobro, pois o dobro de caranguejos seria comprado, já que a metade morreria se não 
houvesse a tecnologia. O catador ou o distribuidor tinha que pescar ou comprar e transportar 
o dobro do que queria vender. Como já mencionado, a tecnologia possibilita a redução em 
média de 50% das perdas pela mortalidade dos caranguejos. 

A participação da Embrapa na efetivação da tecnologia foi estimada em torno de 70%. 

A Tabela 3 apresenta o cálculo do benefício econômico devido à tecnologia de 
transporte de caranguejo, sendo o tipo de impacto pela redução de custos. 
 

Tabela 3. Benefício econômico devido à tecnologia de transporte  
de caranguejo no Delta do Parnaíba 

Ano Custo 
anterior 
R$/corda 

Custo 
atual 

R$/corda 

Economia 
obtida 

R$/corda 

Nº cordas 
 

Participação 
da Embrapa 

% 

Benefício 
econômico 

R$__,00 

2009 5,50 2,75 2,75 500.000 70 962.500 

2010 5,60 2,80 2,80 500.000 70 980.000 

2011 6,00 3,00 3,00 500.000 70 1.050.000 

2012 6,40 3,20 3,20 500.000 70 1.120.000 

2013 6,80 3,40 3,40 500.000 70 1.190.000 

2014 8,00 4,00 4,00 500.000 70 1.400.000 

2015 10,00 5,00 5,00 875.000 70 3.062.500 

Total  9.765.000 

Conforme a Tabela 3, o benefício devido à tecnologia sob a responsabilidade da 
Embrapa resultou, nesses sete anos da análise, no valor de R$ 9.765.000,00 para a região 
do Delta do Parnaíba. 

 

2.5.2. Custos de Desenvolvimento e Transferência da tecnologia 
 

Os custos da tecnologia constantes na Tabela 4 foram estimados a partir do custo total 
com o desenvolvimento e transferência de tecnologias para o período de 2004 a 2015 e 
foram calculados da seguinte forma: 

1. Custos de pessoal: a partir de 2015 a Embrapa passou a publicar a Instrução normativa 
nº13 (BCA), que uniformizou o valor dos salários médios dos funcionários da Empresa, por 
categoria; os valores foram multiplicados pelo percentual de participação no projeto. 
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2. Custeio de pesquisa: foram considerados os recursos captados por projetos financiados 
por fontes externas, excluindo-se desses, os valores que, se estima, foram utilizados na 
transferência de tecnologias. 

3. Depreciação de Capital: considerou-se o percentual de 10% sobre os veículos utilizados 
durante o desenvolvimento da tecnologia. 

4. Custos de administração: considerou-se o percentual de 15% sobre os valores de 
custeio da pesquisa. 

5. Custos de transferência de tecnologias: Foram considerados os recursos oriundos de 
fontes externas e recursos próprios da Embrapa destinados à transferência da tecnologia. 

 
Os custos dos anos de 2004 a 2008 são os apontados no relatório do Balanço Social 

de 2009. A partir de 2009 foram estimados aqui, obtendo-se a Tabela 4. 

Em 2012 o projeto parou, pois os projetos fontes de financiamento externo terminaram. 

Tabela 4. Estimativa do custo de desenvolvimento, validação e transferência da tecnologia  

Ano 
Custos de 
pessoal 
(R$_,00) 

Custeio da 
pesquisa 
(R$_,00) 

Depreciação de 
capital (R$_,00) 

Custos de 
administração 

(R$_,00) 

Custos de 
transferência 
tecnológica 

(R$_,00) 

Total 
(R$_,00) 

2004 45.030 10.300 3.000 1.545 2.500 62.375 

2005 51.307 80.000 9.500 12.112 9.750 162.669 

2006 52.590 7.000 5.500 1.155 3.700 69.945 

2007 10.600 4.000 0 600 1.000 16.200 

2008 3.700 0 0 0 500 4.200 

2009 3.700 8.750 5.500 1.312 23.511 42.773 

2010 3.700 8.750 5.500 1.312 56.330 75.592 

2011 3.700 8.750 5.500 1.312 12.078 31.340 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 1.694 23.333 5.500 3.500 0 34.027 

2014 1.694 23.333 5.500 3.500 0 34.027 

2015 2.980 0 5.500 0 0 8.480 

Total 180.695 174.216 51.000 26.348 109.369 541.628 

        
O custo da pesquisa e transferência em 2015 foi nulo, pois a participação da Embrapa 

continuou apenas no monitoramento. O número de funcionários e percentual de participação 
destes no projeto permaneceram os mesmos de 2014, mas o custo de pessoal aumentou, 
pois os valores de salário considerados até 2014 foram inferiores aos valores recomendados 
para uso a partir de 2015 (Embrapa, BCA nº13).  

Conforme a Tabela 4, verificamos que o custo total da tecnologia foi de R$541.628,00. 

2.5.3. Análise de rentabilidade 
 

Fizemos a opção de avaliar os benefícios econômicos com base nos resultados 
apresentados apenas para a Região do Delta do Parnaíba, pois não temos estimativas de 
produtividade de todas as regiões que estão efetivamente aplicando a Instrução Normativa 
nº 9. Portanto, os benefícios reais, que se estendem além do Delta, são maiores do que os 
aqui calculados. 

Com base na Tabela 4, dos custos, e na Tabela 3, dos benefícios, chegamos aos 
seguintes indicadores de rentabilidade econômica, calculados com auxílio de planilha Excel.  
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Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

100% 14 R$ 10.418.800,00 

Considerando o custo total de R$541.628,00, em um período de 12 anos, os resultados 
da análise financeira são muito favoráveis: os benefícios gerados, valorados em termos de 
caranguejos que, com a adoção da tecnologia, deixaram de ser capturados e desperdiçados, 
possibilitaram uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 100%, uma relação Benefício/Custo 
(B/C) de 14 e um Valor Presente Líquido (VPL) de R$10.418.800,00 (juros a 6% a.a.). 

A partir de 2015 os custos com pesquisa e transferência foram nulos, indicando 
crescente rentabilidade. 

 

3. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS  
 
A partir do lançamento oficial da tecnologia em 2006, além dos diversos segmentos da 

cadeia produtiva, a tecnologia foi apresentada para órgãos ambientais estaduais e federais 
e deu-se início a uma discussão junto ao IBAMA (cujas atribuições na região agora estão a 
cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBio). 

O ICMBio elaborou uma Instrução Normativa regulamentando o transporte de 
caranguejo de acordo com as recomendações técnicas da Embrapa. A instrução Normativa 
nº 9, de 2 de julho de 2013, dispõe sobre normas e padrões para o transporte de Caranguejo-
uçá, Ucides cordatus, nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. 

A Proposta de Plano Nacional de Gestão para o uso sustentável do Caranguejo-uçá, 
do Guaiamum e do Siri-Azul, do IBAMA (2011) recomendou a utilização da tecnologia de 
transporte desenvolvida pela Embrapa nacionalmente e para as três espécies, mas a 
Instrução Normativa nº9 foi criada com validade apenas para o Caranguejo-uçá e nos 
estados mencionados. 

Os impactos institucionais não foram avaliados por nós pela metodologia Ambitec, mas 
eles foram significativos, principalmente em função da criação da Instrução Normativa nº9, 
tendo-se tornado uma política pública com abrangência em quatro estados, atualmente 
fiscalizada e em pleno funcionamento. Isso refletiu em novas relações de mercado. Também 
ampliou-se a rede de parcerias institucionais da Unidade Meio-Norte. 

A tecnologia não foi completamente adotada, pois na prática, a recomendação de 
colocar-se espumas ou tecido umedecido entre os caranguejos não está sendo seguida. 
Além disso, os animais capturados ainda são presos nas cordas e transportados amarrados 
ou soltos em sacos de fibra sintética até o porto e soltos no porto, nas caixas plásticas. As 
caixas são cobertas com uma lona amarrada, para evitar que os animais escapem. Ainda 
assim, verifica-se que a porcentagem de perdas está entre os 5 a 7%, preconizados pelo 
uso da tecnologia. Os catadores demandam apenas maior fiscalização, agora principalmente 
em função da coleta de caranguejos menores para processamento da carne. 

Os impactos calculados pelo Ambitec foram, Impacto geral: 4,27; Ambiental: 3,39; 
Social: 3,76 e Econômico: 1,08, índices muito positivos. Os critérios com melhores 
resultados foram os de Conservação da biodiversidade: 12; Bem estar e saúde animal: 10; 
Qualidade do produto: 7,5. Esses resultados refletem o alcance dos objetivos do trabalho.  
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Conforme depoimentos de catadores e chefes de turma, houve uma diminuição de até 
30% do número de catadores atuantes na região e um aumento da quantidade de 
caranguejos vivos no mangue, estimativas essas que só poderão ser verificadas com estudos 
específicos. Para avaliar de maneira mais precisa esses elementos, são necessários novos 
estudos e uma amostragem maior e ampliada por toda a área de abrangência da INº9. 

O IBAMA (2011), aponta que alguns estudos importantes seriam sobre a densidade, 
abundância e zonação do recurso; estatística da pesca; estrutura populacional; capacidade 
de suporte; tamanho de primeira maturação; repovoamento; diagnóstico das cadeias 
produtivas; desenvolvimento de tecnologias de pesca; dentre outros. 

O trabalho da Embrapa deveria prosseguir no sentido de ampliar a área de validade da 
norma e a utilização do selo “caranguejo verde”, melhorar o nível de organização dos 
catadores, identificar e implementar novas medidas protetoras do Caranguejo-uçá e avaliar 
mais precisa e amplamente os impactos da metodologia. 

Os objetivos de diminuição da sobrepesca e apoio à preservação da espécie do 
Caranguejo-uçá foram atingidos, mas seria importante medir com mais precisão esses 
efeitos, além de realização de outras atividades que contribuíssem com esses objetivos, pois 
só a tecnologia de transporte não garante esse resultado. 

Considerando-se os benefícios econômicos, valorando economicamente a redução de 
desperdício dos caranguejos, ainda que calculado só para a Região do Delta do Parnaíba, 
verificou-se que o investimento no desenvolvimento e transferência da tecnologia de 
transporte de caranguejos foi extremamente favorável, levando em conta os 12 anos desde 
o início do projeto, com 100% de taxa de retorno e relação Benefício/Custo de 14 (taxa de 
juros de 6% a.a).  

Quanto à percepção do impacto econômico pelos membros da cadeia, em entrevistas 
feitas a catadores, atravessadores (compradores ou ‘chefes de turma’ e distribuidores), 
todos declararam-se satisfeitos com a tecnologia, ainda que seus ganhos, em princípio, 
tenham permanecido os mesmos. Recebem mais por unidade coletada e transportada, mas 
as quantidades totais diminuíram.  

Não há ganhos financeiros expressivos aos membros da cadeia, mas o trabalho da 
Embrapa Meio-Norte e seus parceiros, e a instrução Normativa dele resultante, geraram 
efeito na redução de 50% do desperdício ao longo da cadeia produtiva do Caranguejo-uçá, 
possivelmente ocasionando a redução do número de catadores atuantes na região e o 
aumento do número de Caranguejos-uçá no habitat natural. Isso ocasionou um impacto 
positivo significativo para a sustentabilidade da atividade e preservação da espécie e de todo 
o bioma do qual ela faz parte. 
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