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A pesca artesanal nos estuários da zona costeira brasileira é uma atividade
tradicional que contribui com uma renda para muitas famílias e o desenvolvimento
econômico de diversos municípios do Brasil. O ecossistema manguezal do
Estuário do Rio Paraíba do Sul, localizado na zona costeira do Município de São
Francisco do Itabapoana-RJ é de grande importância para os catadores do
caranguejo-uçá (Ucides cordatus ). Contudo, o aumento do esforço de pesca
sobre esses crustáceos e os impactos ambientais provocados pela expansão do
uso e da ocupação urbana torna relevante a presente pesquisa. O objetivo
principal é fazer um estudo socioeconômico e etnobiológico do catador de
caranguejo e sua relação com o ambiente e a atividade da coleta, transporte e
comercialização do caranguejo-uçá. Dentre os procedimentos metodológicos
destaca-se a realização de entrevistas e a aplicação de formulários para
compreender o conhecimento etnobiológico (Fiscarelli e Pinheiro, 2002) dos
caranguejeiros, buscando explicar os aspectos sócio ambientais da cata do
caranguejo. O resultado dessa pesquisa poderá contribuir para uma melhor
compreensão sobre a atividade dos catadores de caranguejo e os aspectos
econômicos, sociais e ambientais relativos à utilização dos recursos do
ecossistema manguezal localizado no estuário do Rio Paraíba do Sul. O
conhecimento empírico dos catadores de caranguejo dos manguezais localizados
no Estuário do Rio Paraíba do Sul está sendo de extrema importância para
entender as questões sócio ambientais que ocorrem nesse ecossistema. Também
está sendo possível observar que esse considerável saber popular e tradicional,
por vezes, é compatível com as produções acadêmicas. Desta forma, alguns
destes conhecimentos etnobiológicos que estão sendo relatados pelos catadores,
serão relevantes para a produção local e para a estratégia de captura dos
catadores. Sendo assim, o presente trabalho visa contribuir para a criação de uma
base de dados, que permita construir um diagnóstico da atividade pesqueira na
localidade de Gargaú.
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