CRUSTAPANHA
Contributo para a gestão sustentada da pequena pesca de CRUSTÁCEOS (pequenos
caranguejos): Estudo da ecologia, biologia e dinâmica populacional dos pequenos
caranguejos com interesse comercial existentes ao longo da costa Portuguesa
Carcinus maenas

Caranguejo verde
MARE2020 - Proteção e Restauração da Biodiversidade e
dos Ecossistemas Marinhos (Portaria nº118/2016, de
29/04) Artigo 4.º alínea c) Contribuição para um melhor
gestão ou conservação dos recursos biológicos marinhos

Afruca tangeri

Cavalete

Panopeus africanus

Caranguejo da lama

Faro 24 de Junho de 2022

CARACTERIZAR A APANHA E A PESCA (POPULAÇÕES DE CARANGUEJOS)

Ria Aveiro
Espécie alvo:

Torreira

Cais do Bico/
Murtosa

Rio Sado

Aveiro
Gâmbia
Ílhavo/Vagos
Comporta
Carrasqueira

CARACTERIZAR A APANHA E A PESCA (POPULAÇÕES DE CARANGUEJOS)
Espécie alvo:

Ria Formosa

Ria de Alvor

CAPTURAS CARANGUEJO VERDE

Ria de Aveiro

Rio Sado

Das 3 espécies somente existem dados
de desembarques do caranguejo verde

ARTES DE PESCA E APANHA DE CARANGUEJOS

Covos/Armadilhas

Arquinhos/Arcos/xalavar cónico/”nassas”

Marisqueiro

CARACTERIZAR A APANHA E A PESCA - SOCIOECONÓMICA

- Maioritáriamente constituida por pescadores/mariscadores que iniciaram atividade na
década 70-80 para Espanha
- O mercado nacional era fortemente dependente da procura de Espanha; mais
recentemente surgiu o mercado da pesca recreativa e da pesca do polvo
- Feita por pescadores reformados, mariscadores com idade avançada; única fonte de
subsistência de algumas famílias (ex: Ria de Aveiro e Rio Sado)
- Envolve/envolvia mulheres na pesca

CARACTERIZAR A APANHA E A PESCA - SOCIOECONÓMICA

CIRCUITO DE COMERCIALIZAÇÂO DO CARANGUEJO

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA
COM BASE NOS DIÁRIOS DA PESCA QUANTO PESCA/LUCRA CADA
PESCADOR MÊS?

O QUE CONSIDERA UM BOM MÊS DE PESCA PARA VIVER DA ATIVIDADE?
- O preço local do caranguejo influência as
capturas
mensais
consideradas
economicamente satisfatórias por cada
pescador
- A disponibilidade de isco (peixe) condiciona as
capturas caranguejo (i.e. quando há pesca de
arrasto e cerco existe mais isco disponível para
a pesca do polvo)

RENDIMENTO DA PESCA
COM BASE NOS DIÁRIOS DA PESCA QUANTO CAPTURA CADA PESCADOR?
40 covos

6 lances x 15 arquinhos

- Os covos são mais fáceis de utilizar no dia a dia da pesca
- A pesca com arquinhos é mais eficiente e proporcionam maiores capturas que os covos
Variação mensal das capturas de caranguejo (Kg)

BY-CATCH – COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS ACESSORIAS

- O número de indivíduos
reduzido/insignificante

capturados

é

muito

- Em peso os valores médios são inferiores a 200gr/40covos e
em número inferior a 25 ind./40covos
- A maioria do bycatch é rejeitado à exceção dos búzios e
caranguejos da lama (vendido misturado com o caranguejo
verde)
- A tipologia das espécies e a rejeição imediata sugere
elevadas taxas de sobrevivências

- Não existe uma correlação entre o Peso
das capturas de caranguejo e a
quantidade (Peso) do bycatch

BYCATCH – COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS ACESSÓRIAS

- Não existe bycatch para a pesca com arquinhos

CARACTERIZAR A APANHA E A PESCA - SOCIOÉCONÓMICA

QUAL O
PESCA?

GRAU

DE

DEPENDÊNCIA NA

(barcos dependentes = 50% das capturas
mensais em peso são caranguejo)

- O número de barcos dependentes da pesca de
caranguejo diminuiu ao longo das décadas, exceto
na Lagoa de Óbidos que aumentou
- Atualmente 5 barcos dependem da pesca do
caranguejo no Rio Sado e 9 na Ria de Aveiro

Fonte Dados:

PREÇOS CARANGUEJO VERDE LOTA (C/INFLAÇÃO)

Fonte Dados:

- Preços de caranguejo em lota 1990-1999: 0.26 a 0.35€
- Preço de caranguejo em lota 2010-2019: 0.17 a 0.35€

- O valor de venda em lota do caranguejo é o mesmo que
à 30 anos
COM BASE NOS DIÁRIOS QUAL O VALOR Kg/€
- Ria Aveiro(2020-2022): 0.5 - 1.0€
- Rio Sado (2020-2022): 0.8 - 1.5€
- Ria Formosa(2020-2022): 1.0 - 2.0€

VENDA AO CONSUMIDOR (2020-2022)
- Os preços de comercialização: 5 - 12€
(origem: Ericeira-Lagoa de Óbidos; UK)

TAMANHO MINÍMO CAPTURA (TAMANHO CARAPAÇA)

TMC - Tamanho Mínimo Captura: 30mm largura de carapaça

Com base na legislação em
vigor perde-se 60% das
capturas para cumprir o TMC

TAMANHO MINÍMO CAPTURA (TAMANHO CARAPAÇA)

Tamanho mínimo captura: 22mm de carapaça

Cavalete

Tamanho mínimo captura: 22mm de carapaça

Caranguejo da lama

PERÍODOS DE REPRODUÇÃO (ÉPOCAS DE DEFESO)

Caranguejo verde
Cavalete

Caranguejo lama

CRESCIMENTO DOS CARANGUEJOS

TMC

~120 dias até à maturação
sexual – Tamanho Mínimo
de Captura (TMC)

Fase larvar

TMC

1º dias de juvenil
Fase larvar

~200 dias até à maturação
sexual – Tamanho Mínimo
de Captura (TMC)

RECRUTAMENTO DE NOVOS INDIVÍDUOS PARA A PESCA (coortes-classes de idade/comprimento)

3 a 5 pulso de recrutamento

3 a 4 pulso de recrutamento

Elevado recrutamento para todas as espécies com vários pulsos ao ano
(disponibilidade contínua para a pesca)

3 a 4 pulso de recrutamento

SELETIVIDADE - COVOS (TAMANHO MÍNIMO DA MALHA)

#8mm

#18mm

#30mm

Tamanho da malha para a
pesca caranguejo = 20mm

SELETIVIDADE – XALAVAR/ARQUINHOS (TAMANHO MÍNIMO DA MALHA)

#30mm

#40mm

#50mm
Tamanho da malha para a
pesca caranguejo = 30mm

SELETIVIDADE (TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA - CRIVAGEM MALHA)

Espaçamento entre barras do crivo = 13.5mm
(cálculo com base na espessura do caranguejo para o
Tamanho Mínimo Captura)
Rejeitar o caranguejo pequeno nos locais de captura –
crivar de preferência no barco para reduzir mortalidade
indireta da pesca (manuseamento, desidratação etc)

LEGISLAÇÃO PESCA – Enquadramanto dos resultados
Ria de Aveiro

-

Introduzir a pesca com covos para captura caranguejo com malha de 20mm
Malha Xalavar para caranguejo 30mm
Tamanho Mínimo Captura do caranguejo verde = 30mm
Período de Defeso?!/Discutir com grupos “Regionais”

- Definir o número de Xalavares e covos!!!

LEGISLAÇÃO PESCA – Enquadramanto dos resultados
Rio Sado

-

Introduzir a Pesca com o Xalavar com malha de 30mm;
Malha do covo para caranguejo 20mm
Tamanho Mínimo Captura do caranguejo verde = 30mm
Período de Defeso?!/Discutir com grupos “Regionais”

- Definir o número de Xalavares e covos!!!

LEGISLAÇÃO PESCA – Enquadramanto dos resultados
Ria Formosa, Rio Arade e Ria do Alvor

-

Introduzir a pesca com covos para captura caranguejo
Malha do covo para caranguejo 20mm
Malha Xalavar para caranguejo 30mm
Tamanho Mínimo Captura do caranguejo verde = 30mm
Período de Defeso?!/Discutir com grupos “Regionais”

- Definir o número de Xalavares e covos!!!

APANHA DO CAVALETE (Afruca tangeri)

Habitat: Zonas de “Pradarias Marinhas” e zonas de areia/vasa

- Variação sazonal elevada na Ria Formosa e na Ria do Alvor
- Verão com grande número de indivíduos por m2

Proibição à Pesca: Zonas de “Pradarias Marinhas”

- Preço médio das Pinças do Cavalete
(2021-2022): 12-15€/Kg

Tamanho mínimo captura da pinça: 3cm

- Perspetiva socioeconómica: Grande
oportunidade para expandir a
apanha
para
consumo
como
“Marisco” ou para outros fins
industriais

ESTADO DE EXPLORAÇÃO DO RECURSOS (Carcinus maenas)

Análise com Modelos de Gestão da Pesca: Depletion Models
with Surplus Production Models; lenght-Structured Integrated
Population Dynamic
Fonte Dados Biológicos: projeto CRUSTAPANHA

- Existe uma grande variabilidade dos desembarques

- A mortalidade de Pesca é menor que a mortalidade Natural

Não existe sinal de sobre-exploração do recurso no Rio Sado
e na Ria de Aveiro

Fonte Dados:

ESTADO DE EXPLORAÇÃO DO RECURSOS (Carcinus maenas)

RIO SADO:
- Biomassa disponível à pesca: 422 Tonelada/ano

RIA DE AVEIRO:
- Biomassa disponível à pesca: 285 Tonelada/ano

- Biomassa disponível à pesca: 35 Toneladas/mês

- Biomassa disponível à pesca: 25 Toneladas/mês

- Biomassa disponível para 10 pescadores:
3.5 Ton./pescador/mês

- Biomassa disponível para 10 pescadores:
2.4 Ton./pescador/mês

ESTUDAR A ECOLOGIA ALIMENTAR DAS ESPÉCIES DE INTERESSE COMERCIAL
Pescadores: “A apanha do caranguejo verde é benéfica pois
este mata a ameijoa, os mariscadores perdem com isto”

O caranguejo verde come ameijoa e
berbigão
principalmente
enquanto
juvenies. Estas espécies de bivalves não
são a sua dieta principal. Os caranguejos
preferem:
“minhocas”
(poliquetas),
detritos de algas, camarão e caranguejo
eremita

Das 3 espécies estudadas, o caranguejo da lama
é o que mostra a maior predação sobre os
bivalves, mas os bivalves também não são as
presas principais.

Não se pode concluir que os caranguejos sejam uma
ameaça para os bivalves, vivieiros/mariscadores, uma
vez que consomem outras presas preferenciais

O cavalete alimenta-se de
detritos do sedimentos
(microfitobentos) e plantas
por isso limpa a superficie
do sedimento

APOIAR A REGULAMENTAÇÃO DA PESCA DO CARANGUEJO EM PORTUGAL
BIOLOGIA/ECOLOGIA/CONSERVAÇÃO ECOSSISTEMAS
-

Tamanho Mínimo de Captura determinados
Época de reprodução longa para todas as espécies
Elevado recrutamento para todas as espécies estudadas (varias pulsos ao ano; reposição das populações pescadas)
Elevadas taxas de crescimento (idade de maturação ou recrutamento à pesca inferior a 1 ano)
Artes de pesca com baixo/insignificante impacto sobre o ecossistema
Seletividade das artes de pesca definidas em função da biologia das espécies para covos e xalavar
Pesca de baixo custo ambiental-climático (feito em estuários onde por tradição os deslocamentos e consumos “carbónicos”
são baixos)
- Nos principais locais de pesca como ria de Aveiro e Rio Sado os limites de capturas nunca ultrapassaram os limites máximos
de capturas sustentáveis e em alguns estuários (Rio Sado) pode ser aumentados
- Contribuir para a Responsabilidade na Produção; Ação climática; Vida debaixo de água (Objetivos de desenvolvimento
Sustentável 12,13,14 da ONU)
PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA DA PESCA DO CARANGUEJO
- Dinamização e diversificação das atividades da pesca estuarina (enorme potencial de Norte a Sul de Portugal)
- Estímulo ao desenvolvimento socioeconómico das atividades e das pescarias artesanais estuarinas muito centrada nos
bivalves e outras espécies mais sensíveis (ex: enguia)
- Melhorar a qualidade de vida das familias dedicadas à pesca artesanal em estuários/lagoas

PESCA DO POLVO COM CARANGUEJO
Constatações impiricas da comunidade piscatoria ou “Lei”?!:
O caranguejo aumenta os esforço de pesca pois pesca mais tempo
O caranguejo permite pescar durante mais tempo e aumenta o esforço de pesca no geral
O caranguejo pesca com mau tempo pois pode ficar mais dias na água ?
O caranguejo trás menos bycatch….

Desenho Experimental/Trabalho a
bordo (Rendimentos Polvo)

Objectivos propostos:
-

Comparar os rendimentos/eficiência da pesca com caranguejo e peixe

-

Comparar o “bycatch”/rejeições com caranguejo e peixe

-

Estimar a quantidade de caranguejo e peixe consumido na pesca do polvo

Hipótese:
se o rendimento da pesca (em número de polvos) por unidade de esforço de
pesca (covo/dia de pesca) for maior com caranguejo em relação ao peixe, então
o número de polvos capturados com caranguejo será maior
Consequentemente se os rendimentos forem maiores existe maior
probabilidade de capturar mais polvo e sobrexplorar os recursos

PESCA DO POLVO COM CARANGUEJO
Métodos:
- Analisar as tendências temporais da frota
- Comparar entre Antes e Depois da Proibição com caranguejo
- Comparar entre portos que utilizavam e não utilizavam caranguejo

PESCA DO POLVO COM CARANGUEJO
Métodos:
- Analisar as tendências temporais da frota
- Comparar entre Antes e Depois da Proibição com caranguejo
- Comparar entre portos que utilizavam e não utilizavam caranguejo

- A variabilidade intra-anual dos desembarques da pesca
sobrepõe-se ás diferenças existentes entre os
desembarques com caranguejo ou peixe
- O esforço de pesca ao polvo no Algarve têm vindo a
diminuir e os rendimentos a aumenta para os barcos
costeiros e locais
- As tendências do esforço de pesca indicou que o aumento
dos rendimentos em peso/económicos por barco dia
pesca deveu-se ao declínio do número de barcos e
esforço de pesca, e não devido à proibição da utilização
de caranguejo

PESCA DO POLVO COM CARANGUEJO

Desenho Experimental/Trabalho a
bordo (Rendimentos Polvo)

#Modelo 1: Como variam os rendimentos da pesca, em número de
polvos capturados, em função dos dias de pesca e tipo de isco?

- Resultado 1: O tempo de pesca afeta os rendimentos da pesca
mas o coeficiente de aumento do número de polvos em função
dos dias é muito baixo (0.5% dia)
- Resultado 2: O tamanho do covo influência o número de polvos
capturados se considerarmos os dias de pesca - covos maiores
com maiores rendimentos
- Resultado 3: O efeito do dias de pesca é somente significativo
para o peixe (3 & 4 dia), quanto mais dias de pesca menor o
rendimento com peixe comparativamente ao caranguejo

PESCA DO POLVO COM CARANGUEJO
#Modelo 2: Rendimentos da pesca em número de polvos covo/dia
(considerou-se o efeito dos dias de pesca para uniformizar os CPUE)

- Resultado 1: O peixe apresenta mais
rendimento por unidade de tempo de pesca
(covo/dia): o peixe apanha 3.1% mais polvos
por covo/dia comparativamente ao caranguejo

- Resultado 2: O tamanho do covo não é
importante, somente é importante com o
tempo pesca dias devido a “saturabilidade”
- Resultado 3: Os resultados são afetados pelos
variação anual das capturas em número

BYCATCH – CAPTURAS ACESSÓRIAS

Desenho Experimental/Trabalho a
bordo (Rejeições)
Não existe diferenças no número médio de espécies capturadas, abundância total, peso e diversidade ecológica entre

- As espécies que compõem as capturas acessórias variam de acordo com o tipo de isco
-

tipos de iscos
- Se retirarmos as espécies de pescado com interesse comercial (venda em lota) não existem diferenças nas capturas
acessórias entre tipo de isco

- A maioria das espécies são invertebrados que são rejeitados
ou ficam nos covos
- Sargos; pargos; salmonetes; abróteas e bicas são vendidos

CONSUMO ISCO PARA PESCA DO POLVO

- A pesca do polvo com caranguejo requer
menos gastos económicos e quantidade em
peso de isca relativamente ao peixe

CONSUMO ISCO PARA PESCA DO POLVO
Cenário hipotético:
Metade do esforço pesca com caranguejo?
(6 dias de pesca/mês/barco/1000covos)

700 Ton./ano

- A pesca do polvo com caranguejo requer
menos gastos económicos e quantidade em
peso de isca relativamente ao peixe

Outros Locais com potencial produtivo além do Rio Sado e Ria de Aveiro
Norte
Centro
Sul
Rio Minho
Rio Mondego
Rio Mira
Rio Lima
Rio Liz
Lagoa St. André
Rio Neiva
Lagoa de Óbidos
Ria de Alvor
Rio Cávado
Rio Tejo
Rio Arade
Rio Ave
Ria Formosa
Rio Leça
Rio Guadiana
Rio Douro

CONTRIBUTO PARA A DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULAMENTAÇÃO DA PESCA DO POLVO COM
CARANGUEJO NO ALGARVE
- O caranguejo permitiria a diversificação do isco utilizado na pesca do polvo (melhor uso da biodiversidade marinha
numa perspetiva assente na melhor gestão ecológica/ecossistemática)
- O caranguejo permitiria aliviar a pressão da procura sobre outras espécies de pescado utilizado para isco cujo preço
têm encarecido muito ao longo dos anos (Novembro a Dezembro a frota de arrasto e cerco desembarca menos peixe)
- O caranguejo pode ser reutilizado (mais limpo para manuseamento) e torna-se mais barato em termos de gastos para
múltiplos lances de pesca
- O bycatch em Peso e Numero de espécies é semelhante entre tipos isco (caranguejo e peixe)
- O caranguejo não aumenta as taxas de captura do polvo/rendimentos (não aumenta o esfoço de pesca e/ou a captura
do número de polvos por unidade de esforço de pesca)
- Contribuir para a Responsabilidade na Produção; Ação climática; Vida debaixo de água (Objetivos de desenvolvimento
Sustentável 12,13,14 da ONU)
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