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Introdução

• Carcinicultura: Cultivo de crustáceos, especialmente camarão;

• Em 2013, São Cristóvão já tinha 36 carcinicultores que produziam 214 toneladas de 
camarões por ano, equivalente a 7,2% da produção do estado (ABCC & BRASIL, 2013 
apud MUHLERT, 2014, p 33).

• Essa atividade tem grandes impactos ambientais;

• O perfil do jovem empreendedor sergipano é de pessoas com média de 27 anos, alto 
grau de escolaridade, mas baixa experiência em gestão (RIBEIRO; TEIXEIRA, 2012, p. 75);

• Empresas juniores: experiência ainda na graduação.



Atividades Propostas

EMPRESAS JUNIORES (EJs) Carcinicultores

• As Ejs tem interesse em desenvolver
trabalhos com a comunidade de São
Cristóvão?

• Divulgar a imagem das Ejs para a
comunidade carcinicultora de São
Cristóvão

• Desenvolver alternativas para o
tratamento de efluentes;

• Conhecerem as empresas
juniores da UFS



Metodologia

• Carcinicultura

• Empresas 
Juniores (EJs)

Revisão 
bibliográfica

Visita aos 
carcinicultores

• Carcinicultores;

• Empresas 
Juniores

Consulta

Apresentação das 
EJs aos produtores

Elaboração, 
execução e 

avaliação da 
proposta



Resultados

EJs na UFS (2018)31

EJs foram consultadas15

EJs reconhecidas pela 
comunidade local

3

EJs desenvolvem/querem 
desenvolver projetos com a 

comunidade local

14 Carcinicultor conhece EJs 
da UFS

01

Carcinicultores sabem o que é 
uma EJ

02

Carcinicultores afirmam que tem demandas que 
poderiam ser resolvidas com a  UFS ou EJs

Todos



Visita aos produtores

Fonte: Arquivo pessoal



Agradecimento

• Os autores agradecem à PROEX/UFS pelo apoio em forma de bolsa de 
extensão para a realização deste trabalho.



Referências

• MUHLERT, A. Indicadores de sustentabilidade da carcinicultura em terras baixas,

São Cristóvão, Sergipe. 2014. 114 p. (Dissertação - Mestrado em Desenvolvimento e

Meio Ambiente). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: <

http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295>. Acesso em 22 de Agosto de 2018.

• RIBEIRO, T; TEIXEIRA, R. A criação de negócios por empreendedores jovens: Estudo

de casos múltiplos no Estado de Sergipe. Revista de Empreendedorismo e Gestão de

Pequenas Empresas. v. 1, n. 1, p. 85-100, 2012. Disponível em:

<http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395>. Acesso em 21 de julho de 2018.

http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4295
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/395

