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UFPA E MUSEU GOELDI REALIZAM EVENTO NACI

Sugestões de Imagem: imagens de rios

manguezal e imagens da pesca de camarão

A região Amazônica é conhecida por rios caudalosos

principais fontes de sustento das comunidade

crustáceos como o camarão e o caranguejo. E para discutir as técnicas, formas de produção e  preservação 

destes animais, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Universidade

Congresso Brasileiro sobre Crustáceos

Convenções e Feiras da Amazônia. 

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Carcinologia (SBC) sendo realizado a cada dois anos. 

Esta é a primeira edição realizada na região Amazônica

na região em diferentes abordagens de estudo como taxonomia, ecologia, produção pesqueir

populações exploradas comercialmente.

Pará - De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura

das 1,3 milhões de toneladas produzidas pelo país em 2010.

nacional do ano. O camarão rosa representa a maior parcela do pescado 

paraense.  

A programação tem início no dia 11 com 

conferências, mesas redondas, as apresentações orais e a sessão de 

evento. E para encerrar a programação ocorre no dia 14 a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Carcinologia. 

Os temas destas atividades são a bioecologia, aumento da matriz energética

carídeos e conservação da fauna brasileira e etc.

professores da Universidade Federal do Pará

Seminário - Paralelamente ao Congresso acontece o Seminár

explorados do manguezal", que discute detalhes da morfologia, formas de pesca, manejo e conservação do 

caranguejo. A programação começa com uma palestra introdutória dos doutores Karen Diele

Napier University e Anders Schmidt, da  Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Serviço: 

VII Congresso Brasileiro sobre Crustáceos

Período: 11 a 14 de novembro de 2012 

Local: Hangar - Convenções e Feiras da Amazônia

 
Seminário Biologia, ecologia e manejo de 
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SUGESTÃO DE PAUTA  
 

REALIZAM EVENTO NACIONAL SOBRE PESCA NA 

rios, imagens de crustáceos, imagens de pescadores, imagens de pesc

manguezal e imagens da pesca de camarão. 

Informações 

A região Amazônica é conhecida por rios caudalosos e seu alto potencial pesqueiro. A pesca é uma das 

principais fontes de sustento das comunidades locais e da região Norte, além de peixes é comum

crustáceos como o camarão e o caranguejo. E para discutir as técnicas, formas de produção e  preservação 

destes animais, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Universidade Federal do Pará (UFPA) realizam 

Congresso Brasileiro sobre Crustáceos, no período de 11 a 14 de novembro, no Hangar

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Carcinologia (SBC) sendo realizado a cada dois anos. 

Esta é a primeira edição realizada na região Amazônica e possibilita a visibilidade das pesquisas realizadas 

na região em diferentes abordagens de estudo como taxonomia, ecologia, produção pesqueir

populações exploradas comercialmente. 

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), o Estado do Pará produziu 

das 1,3 milhões de toneladas produzidas pelo país em 2010. Ocupando o segundo lugar no ranking da produção 

nacional do ano. O camarão rosa representa a maior parcela do pescado – como é chamado o prod

11 com uma cerimônia de abertura e no dia seguinte começam os minicursos, 

mesas redondas, as apresentações orais e a sessão de pôsteres que continuam durante os outros dias do 

E para encerrar a programação ocorre no dia 14 a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Carcinologia. 

Os temas destas atividades são a bioecologia, aumento da matriz energética hidrelétrica, ciência ambiental, camarões 

na brasileira e etc. As mesas-redondas contam a presença de profissionais da área, de 

professores da Universidade Federal do Pará (UFPA) e de outras instituições do Estado e de outras regiões do país.

Paralelamente ao Congresso acontece o Seminário "Biologia, ecologia e manejo de caranguejos 

, que discute detalhes da morfologia, formas de pesca, manejo e conservação do 

A programação começa com uma palestra introdutória dos doutores Karen Diele

, da  Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

VII Congresso Brasileiro sobre Crustáceos 

Convenções e Feiras da Amazônia 

Seminário Biologia, ecologia e manejo de caranguejos explorados do manguezal 
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ONAL SOBRE PESCA NA AMAZÔNIA 

de pescadores, imagens de pescadores no 

e seu alto potencial pesqueiro. A pesca é uma das 

além de peixes é comum a pesca de 

crustáceos como o camarão e o caranguejo. E para discutir as técnicas, formas de produção e  preservação 

Federal do Pará (UFPA) realizam o VII 

, no período de 11 a 14 de novembro, no Hangar - Centro de 

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Carcinologia (SBC) sendo realizado a cada dois anos. 

ibilita a visibilidade das pesquisas realizadas 

na região em diferentes abordagens de estudo como taxonomia, ecologia, produção pesqueira e manejo de 

(MPA), o Estado do Pará produziu cerca de 140 toneladas 

Ocupando o segundo lugar no ranking da produção 

como é chamado o produto da pesca – 

eguinte começam os minicursos, as 

que continuam durante os outros dias do 

E para encerrar a programação ocorre no dia 14 a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Carcinologia.  

hidrelétrica, ciência ambiental, camarões 

redondas contam a presença de profissionais da área, de 

(UFPA) e de outras instituições do Estado e de outras regiões do país. 

io "Biologia, ecologia e manejo de caranguejos 

, que discute detalhes da morfologia, formas de pesca, manejo e conservação do 

A programação começa com uma palestra introdutória dos doutores Karen Diele, da Edinburgh 

, da  Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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Contatos:    

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100 
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