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~Sustentabilidade do extrativismo do
caranguejo-u<;:a, Ucides cordatus cordatus, na
regiao do Delta do Parnafba". Objetivos: Reduzir
as taxas de mortalidade na cadeia produtiva do
caranguejo at raves de novos metodos de
manuseio, armazenamento e transporte. -,

_"!! Influencia da fertiliza<;:ao e da densidade de
estocagem sobre a produtividade natural e 0

crescimento do camarao Litopenaeus vannamei
cultivado em aguas de baixa salinidade".
Objetivos: Avaliar a importancia do alimento
natural no desenvolvimento e sobrevivencia dos
camar6es.

e'
Alternativas tecnol6gicas sustentaveis para

os catadores de caranguejo do Nordeste
brasileiro". Objetivos: Implementar plano de
gerenciamento pesqueiro; desenvolver novas
tecnicas de beneficiamento, sistemas de
aqQicultura e agricultura familiares e programas
de educa<;:aos6cio-ambiental para as
comunidades extrativistas.
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Estudo da variabilidade genetica dos planteis
de reprodutores do camarao marinho,
Litopenaeus vannamei, cultivado no Estado do
Piauf". Objetivos: Determinar e monitorar a
variabilidade genetica dos reprOd-bltoresde
camarao para futuros programas de sele<;:aoe
melhoramento genetico.

-eo'
Sustentabilidade ambiental da carcinicultura

no estado do Piauf". Objetivos: Realizar 0

monitoramento ambiental das fazendas de
cultivo de camarao marinho e suas areas de
entorno .

•••• Modelo de explora<;:aoracional da
carcinicultura no Nordeste brasileiro". Objetivos:
Avaliar impaetos s6cio-econ6micos e ambientais
da atividade; monitorar a qualidade dos
efluentes e afluentes das fazendas; realizar
estudos sobre a capacidade de suporte e
assimilativa dos recursos hfdricos e sobre
estrategias para redu<;:aodos nfveis de materia
organica e de nutrientes nos efluentes dos
viveiros.
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A aqUicultura e a pesca artesanal
no Iitoral do Piau!

o litoral do Piauf, constitufdo pelos municfpios
de Cajueiro da Praia, Lufs Correia, Parnafba e
IIha Grande, possui apenas 66 km de extensao,
o que representa menos de 1% da costa
brasileira. Embora relativamente pequena, a area
abriga uma alta biodiversidade aquMica e um
total de onze comunidades que tem na pesca
artesanal, a sua principal fonte de renda.

A regiao litoranea do estado e bastante
influenciada pelo rio Parnafba que da origem a
uma das maiores forma<;:6es deltaicas do
mundo. Apesar de serem encontradas 66
especies de peixes tele6steos nessa area, os
crustaceos, representados pelos caranguejos,
camar6es e lagostas, correspondem a cerca de
60% do pescado capturado.

Segundo 0 Instituto do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, das 1.940,3 t de pescado
capturadas em 2000, 44,9% referem-se ao
caranguejo Ucides cordatus cordatus e
11,6%, ao camarao (sobretudo ao camarao
rosa Farfantepenaeus subtilis). Embora 0

caranguejo seja 0 grupo de maior

representatividade para a atividade
pesqueira do estado, ja come<;:ama ser
observados os primeiros indrcios de
sobrepesca da especie, que se refletem na
redu<;:aodo tamanho medio dos indivrduos
capturados e no aumento do esfor<;:ode
pesca sem 0 respectivo aumento da
captura.
as peixes correspondem a cerca de 37% do
total capturado, sendo que mais de 50%
deles estao concentrados entre as especies
de serra, bonito, bagres e pescada amarela.

A aquicultura estuarina e marinha, por sua
vez, esta representada pelo cultivo do
camarao Litopenaeus vannamei, cuja
produ<;:aopassou de 480 para 3000 t entre os
anos de 1999 e 2002, representando um
incremento de 525%.

Esse aumento de produ<;:aoesta associado
sobretudo a ado<;:aode tecnologias mais
avan<;:adas,como 0 usa de aeradores, 0

arra<;:oamento atraves de bandejas, a redu<;:ao
do tamanho dos viveiros e melhorias no manejo
do solo e agua dos viveiros.

o crescimento significativo da carcinicultura
marinha, entretanto, tem dado origem a uma
serie de preocupa<;:6ese conflitos quanta a sua
sustentabilidade, sobretudo sob 0 ponto de vista
ambiental, uma vez que a atividade se
desenvolve predominantemente em ambientes
estuarinos. Em fun<;:aode grande parte da area
costeira do estado estar inserida em uma Area de
Prote<;:aoAmbiental (APA do Delta do Parnafba) e
da falta de informa<;:6es precisas sobre a
capacidade de suporte dos corpos hfdricos e
sobre 0 poder impactante da atividade, a
instala<;:aode novos empreendimentos e a
amplia<;:aoda area de fazendas ja instaladas foi
suspensa em 2003. 0 licenciamento ambiental
das fazendas de cultivo continua sendo apontado
pelos carcinicultores como um dos principais
entraves para 0 desenvolvimento da atividade no
estado.
Com 0 objetivo de promover 0 desenvolvimento
sustentavel tanto da pesca quanta da aquicultura
no litoral do Nordeste, pesquisadores das areas
de aquicultura e recursos naturais da Embrapa
Meio-Norte elaboraram os projetos de e._&.D
abaixo relacionados, os quais deverao ter infcio
no ana de 2004.

tliftSustentabilidade da pesca artesanal no litoral
do Piauf". Objetivos: Realizar diagn6stico s6cio-
econ6mico e ambiental da pesca artesanal e
estudos de distribui<;:ao e abundancia das
especies de importancia econ6mica.


