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N o Brasil, os primeiros relatos sobre a pesca de caranguejos-de-profundidade foram realizados em

1986, por pesquisadores da então SUDEPE, que descreveram as operações de pesca de duas em-

barcações japonesas arrendadas e que atuaram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre

1985 e 1986.

Com o forte declínio da produção pesqueira, no espaço de 6 (seis) meses, aquela atividade foi encer-

rada, só vindo a ser retomada aproximadamente 12 anos depois, com o arrendamento do N/P “Kinpo Maru

nº 58”, pela empresa de pesca IMAIPESCA Indústria e Comércio de Pescados Ltda, sediada em Santos.

O contato com esta empresa permitiu o embarque de um pesquisador do Programa REVIZEE na cita-

da embarcação, bem como a obtenção de dados de mapas de bordo e amostras biológicas, gerando

informações que permitiram a descrição das características do navio, dos petrechos e das operações de

pesca, do processamento dos caranguejos a bordo, das espécies componentes, das capturas, da avalia-

ção do estoque e da captura máxima sustentável.

Os dados e informações deste volume trazem informações sobre a situação destes recursos pes-

queiros no início de um novo ciclo de exploração, fornecendo subsídios técnico-científicos e propostas

de manejo para os mesmos.

A análise apresentada constitui o primeiro estudo realizado, de forma sistemática, desde que a pesca

dos caranguejos-de-profundidade foi retomada no Brasil, compreendendo a análise de informações obti-

das entre setembro de 1998 e julho de 2000, partindo de um estoque regenerado, tendo sido elaborada

durante o período em que apenas uma embarcação de pesca atuou na região sudeste-sul do Brasil.
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Neste volume da série Documentos REVIZEE
são apresentadas informações sobre a

situação do estoque dos caranguejos-de-profun-
didade, fornecendo subsídios técnico-científicos
e propostas de manejo para os mesmos.

A análise apresentada constitui o primeiro
estudo realizado, de forma sistemática, de dados
obtidos entre setembro de 1998 e julho de 2000,
partindo de um estoque no início do atual ciclo de
exploração, durante o período em que apenas
uma embarcação de pesca atuava na região su-
deste-sul do Brasil.

Foram identificadas as espécies compo-
nentes das capturas, descritas as operações de
pesca e o processamento, a bordo, dos carangue-
jos. A análise dos mapas de bordo de 6 (seis)
cruzeiros permitiu, em caráter inédito, ainda que
preliminar, avaliar a biomassa do estoque pre-
sente na região sudeste-sul e a captura máxima
sustentável.
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Os ambientes costeiros e oceânicos contêm a maior parte da biodiversidade dis-
ponível no planeta. Não obstante, grande parte desses sistemas vem passando por algum
tipo de pressão antrópica, levando populações de importantes recursos pesqueiros, antes
numerosas, a níveis reduzidos de abundância e, em alguns casos, à ameaça de extinção.
Observam-se, em conseqüência, ecossistemas em desequilíbrio, com a dominância de
espécies de menor valor comercial, ocupando os nichos liberados pelas espécies sobreex-
plotadas, o que representa uma séria ameaça ao desenvolvimento sustentável.

Tal situação levou a comunidade internacional a efetuar esforços e pactuar normas
para a conservação e exploração racional das regiões costeiras, mares e oceanos, platafor-
mas continentais e grandes fundos marinhos, destacando-se a Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar e o Capítulo 17 da Agenda 21 (Proteção dos Oceanos, de
Todos os Tipos de Mares e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e Desenvolvi-
mento de seus Recursos Vivos), além da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica.
O Brasil é parte destes instrumentos, tendo participado ativamente da elaboração de todos
eles, revelando seu grande interesse e preocupação na matéria.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – CNUDM, ratificada por
mais de 100 países, é um dos maiores empreendimentos da história normativa das relações
internacionais, dispondo sobre todos os usos, de todos os espaços marítimos e oceânicos,
que ocupam mais de 70% da superfície da Terra. O Brasil assinou a CNUDM em 1982 e a ra-
tificou em 1988, além de ter incorporado seus conceitos sobre os espaços marítimos à
Constituição Federal de 1988 (art. 20, incisos V e VI), os quais foram internalizados na legis-
lação ordinária pela Lei Nº 8.617,de 4 de janeiro de 1993.A Convenção encontra-se em vigor
desde  16 de novembro de 1994.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) constitui um novo conceito de espaço marítimo
introduzido pela Convenção, sendo definida como uma área que se estende desde o limi-
te exterior do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até 200 milhas náuticas da costa, no
caso do nosso País. O Brasil tem, na sua ZEE de cerca de 3,5 milhões de km2, direitos exclu-
sivos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e seu
subsolo, bem como para a produção de energia a partir da água, marés, correntes e ventos.

Ao lado dos direitos concedidos, a CNUDM também demanda compromissos aos
Estados-partes. No caso dos recursos vivos (englobando os estoques pesqueiros e os
demais recursos vivos marinhos, incluindo os biotecnológicos), a Convenção (artigos 61 e
62) estabelece que deve ser avaliado o potencial sustentável desses recursos, tendo em
conta os melhores dados científicos disponíveis, de modo que fique assegurado, por meio
de medidas apropriadas de conservação e gestão, que tais recursos não sejam ameaçados
por um excesso de captura ou coleta. Estas medidas devem ter, também, a finalidade de
restabelecer os estoques das espécies ameaçadas por sobreexploração e promover a
otimização do esforço de captura, de modo que se produza o rendimento máximo susten-
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tável dos recursos vivos marinhos, sob os pontos de vista econômico, social e ecológico.
Para atender a estes dispositivos da CNUDM e a uma forte motivação interna, a

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM aprovou, em 1994, o Programa
REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva), destinado a fornecer dados técnico-científicos consistentes e atualizados, essen-
ciais para subsidiar o ordenamento do setor pesqueiro nacional.

Iniciado em 1995, o Programa adotou como estratégia básica o envolvimento da
comunidade científica nacional, especializada em pesquisa oceanográfica e pesqueira,
atuando de forma multidisciplinar e integrada, por meio de Subcomitês Regionais de
Pesquisa (SCOREs). Em razão dessas características, o REVIZEE pode ser visto como um dos
programas mais amplos e com objetivos mais complexos já desenvolvidos no País, entre
aqueles voltados para as ciências do mar, determinando um esforço sem precedentes, em
termos da provisão de recursos materiais e da contribuição de pessoal especializado.

Essa estratégia está alicerçada na subdivisão da ZEE em quatro grandes regiões, de
acordo com suas características oceanográficas, biológicas e tipo de substrato dominante:

1. Região Norte – da foz do rio Oiapoque à foz do rio Parnaíba;
2. Região Nordeste – da foz do rio Parnaíba até Salvador, incluindo o arquipélago de

Fernando de Noronha, o atol das Rocas e o arquipélago de São Pedro e São Paulo;
3. Região Central – de Salvador ao cabo de São Tomé, incluindo as ilhas da Trindade e

Martin Vaz;
4. Região Sul – do cabo de São Tomé ao Chuí.

Em cada uma dessas regiões, a responsabilidade pela coordenação e execução do
Programa ficou a cargo de um SCORE, formado por representantes das instituições de pes-
quisa locais e contando, ainda, com a participação de membros do setor pesqueiro regional.

O processo de supervisão do REVIZEE está orientado para a garantia, em âmbito
nacional, da unidade e coerência do Programa e para a alavancagem de meios e recursos,
em conformidade com os princípios cooperativos (formação de parcerias) da CIRM, por
meio da Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar – PSRM e do Comitê
Executivo para o Programa. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, esse fórum é
composto pelos seguintes representantes: Ministério das Relações Exteriores (MRE), Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Educação (MEC), Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia (MCT), Marinha do Brasil (MB/MD), Secretaria da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Bahia Pesca S.A. (empresa vinculada à Secretaria de
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia) e Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, coordenador operacional do
REVIZEE.

A presente edição integra uma série que traduz,de forma sistematizada,os resultados
do Programa REVIZEE para as suas diversas áreas temáticas e regiões, obedecendo às se-
guintes grandes linhas: caracterização ambiental (climatologia, circulação e massas d’água,
produtividade, geologia e biodiversidade); estoques pesqueiros (abundância, sazonali-
dade, biologia e dinâmica); avaliação de estoques e análise das pescarias comerciais; relató-
rios regionais, com a síntese do conhecimento sobre os recursos vivos; e, finalmente, o
Sumário Executivo Nacional, com a avaliação integrada do potencial sustentável de recur-
sos vivos na Zona Econômica Exclusiva.

A série, contudo, não esgota o conjunto de contribuições do Programa para o co-
nhecimento dos recursos vivos da ZEE e das suas condições de ocorrência. Com base no
esforço de pesquisa realizado, foram, e ainda vêm sendo produzidos, um número significa-
tivo de teses, trabalhos científicos, relatórios, apresentações em congressos e contribuições
em reuniões técnicas voltadas para a gestão da atividade pesqueira no país, comprovando
a relevância do Programa na produção e difusão de conhecimento essencial para a ocu-
pação ordenada e o aproveitamento sustentável dos recursos vivos da ZEE brasileira.
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Coordenadora do 
Score Sul – IOUSP

O Programa REVIZEE tem como objetivos o inventário dos recursos vivos da Zona
Econômica Exclusiva (ZEE), a caracterização das condicionantes ambientais que determi-
nam suas ocorrências, a avaliação de suas biomassas e o estabelecimento de seus poten-
ciais de captura.

Estas informações são essenciais para o conhecimento sobre a situação dos recur-
sos pesqueiros existentes, possibilitando o adequado manejo dos mesmos e fornecendo
subsídios técnico-científicos consistentes para a adaptação e a modernização da frota pes-
queira nacional e para a reorganização do setor pesqueiro.

Em novembro de 1998, durante cruzeiro de prospecção de recursos demersais com
armadilhas e pargueiras, realizado no âmbito do Programa REVIZEE, constatou-se a atua-
ção, na área ao largo do Rio Grande do Sul, do barco pesqueiro “Kinpo Maru nº 58”, um
navio-fábrica japonês arrendado, com registro em Santos. As artes de pesca empregadas
pela embarcação, para a captura de caranguejos de profundidade, eram covos circulares,
maiores e em maior número que os utilizados pelo REVIZEE.

Dado o interesse em conhecer melhor a tecnologia do navio japonês e a necessi-
dade de qualificar e quantificar os recursos explorados, foi estabelecido contato com a
empresa IMAIPESCA Indústria e Comércio de Pescados Ltda, arrendatária do mesmo.

Em seqüência, foi estabelecida parceria entre a IMAIPESCA e o REVIZEE-Score Sul, vi-
sando a análise de mapas de bordo e ainda o embarque de um pesquisador do Instituto Ocea-
nográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP), o qual se deu entre junho e julho de 1999.

Durante o embarque, foram obtidos dados sobre as características físicas da embar-
cação, dos petrechos e operações de pesca, do processamento dos caranguejos a bordo,
das capturas total e por unidade de esforço, bem como dados morfométricos e reprodu-
tivos dos organismos-alvo.

Com base nestas informações, foram identificadas as espécies componentes das
capturas, descritas as operações de pesca e o processamento dos caranguejos a bordo. A
análise dos mapas de bordo de 6 (seis) cruzeiros permitiu , em caráter inédito ainda que
preliminar, avaliar a biomassa do estoque presente na região sudeste-sul (em uma área
estimada em 11.754 km2) em 23.614 toneladas, e a Captura Máxima Sustentável de 2.700
toneladas/ano.

Considerando que na porção sul, onde existe maior densidade desses caranguejos,
(principalmente da espécie Chaceon notialis), este recurso constitui um estoque comparti-
lhado com o Uruguai e a Argentina, recomenda-se o princípio da precaução e a partici-
pação conjunta desses países para o ordenamento e a explotação do mesmo.

A disponibilização de dados pela IMAIPESCA, bem como a permissão para embar-
que de pesquisadores, mostra que parcerias entre o setor pesqueiro e instituições de pes-
quisa são possíveis, viáveis e produtivas, permitindo respostas rápidas e objetivas sobre a
exploração dos recursos marinhos.

Que outras mais venham a se consolidar!
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Resumo

Neste documento são apresentadas as descrições técnicas dos equipamentos e
operações de pesca, o processamento, a bordo, dos caranguejos-de-profundidade, os re-
sultados das análises das capturas realizadas pelo N/P “Kinpo Maru nº 58”, bem como são
apresentadas propostas de manejo desse recurso pesqueiro. Para toda a área sudeste-sul,
o valor médio do estoque potencial dos caranguejos do gênero Chaceon foi calculado em
23.614 ton. Sugere-se, dentro do princípio da precaução, a adoção de valores de captura
de no máximo 2.700 ton./ano e a permissão para atuação de no máximo 2 barcos com as
características da embarcação supracitada.

Abstract

Descriptions of fishing equipments and techniques, on board processing methods,
results of catches analysis and management proposals for the deep sea crabs of the genus
Chaceon are presented. Data provided by the fishing boat “Kinpo Maru nº 58” from the
southern and southeastern Brazilian area indicate a potencial stock of 23,614 tons and a
maximum yield of 2,700 metric tons/year. The activity of no more than two fishing boats
with similar capacity of “Kinpo Maru 58” is suggested.

Palavras-chave

Caranguejos-de-profundidade; Chaceon notialis; Chaceon ramosae; pesca; armadi-
lhas; avaliação de estoques; ZEE do Brasil; captura máxima sustentável.
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O Programa REVIZEE – Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recur-
sos Vivos da Zona Econômica Exclusiva, gerenciado pelo Ministério do Meio
Ambiente, tem como objetivos o inventário dos recursos biológicos da Zona

Econômica Exclusiva (ZEE), a caracterização das condições ambientais de suas ocorrências,
a determinação de suas biomassas e o estabelecimento de seus potenciais de captura.

Estas informações são essenciais para o conhecimento sobre a situação dos recur-
sos pesqueiros explotados e potencialmente exploráveis, possibilitando o adequado ge-
renciamento e manejo sustentável dos mesmos. Além disto, essas informações fornecem
subsídios técnico-científicos consistentes para a adaptação e a modernização da frota
pesqueira nacional de alto-mar e para a reorganização do setor pesqueiro.

Vinculado ao Programa REVIZEE – Score Sul, o Projeto “Prospecção de Recursos
Demersais com Armadilhas e Pargueiras na Zona Econômica Exclusiva”, tendo como área
de enfoque a região sudeste-sul do Brasil, foi concebido como parte das ações direcio-
nadas para a prospecção de estoques pesqueiros demersais.

A região de abrangência do citado projeto teve como limite norte a área de extra-
ção e produção de petróleo da Bacia de Campos, a leste de Cabo Frio (RJ), e como limite
sul, o Arroio Chuí (RS); foi investigada a área situada entre 12 e 200 milhas náuticas da
costa, entre as isóbatas de 100 e 1200 metros.

Em novembro de 1998, durante cruzeiro realizado com o N/Pq “Soloncy Moura”
(CEPSUL-IBAMA), constatou-se a atuação do N/P “Kinpo Maru nº 58”, um navio-fábrica
japonês arrendado, com registro em Santos-SP (Portaria IBAMA nº 146/97), na área ao
largo da costa sul do Rio Grande do Sul. As artes de pesca empregadas pela embarcação
eram armadilhas circulares (covos), maiores do que as utilizadas pelo REVIZEE e em núme-
ro muito superior.

Dado o interesse em conhecer melhor a tecnologia de pesca do navio japonês,
além da necessidade de quantificar e qualificar o recurso explotado, bem como estudar a
capacidade operacional desta embarcação, foi feito contato com a empresa IMAIPESCA
Indústria e Comércio de Pescados Ltda, com sede em Santos – SP, arrendatária do “Kinpo
Maru”, para a pesca de caranguejos-de-profundidade na costa brasileira.

A partir desse primeiro contato, foi estabelecida parceria entre a IMAIPESCA e o
REVIZEE – Score Sul / IOUSP, visando a obtenção de dados dos mapas de bordo e ainda o
embarque de um pesquisador do REVIZEE, o qual se deu entre junho e julho de 1999
(Athiê, 1999), tendo sido obtidas informações operacionais da pesca de caranguejos e o
registro de dados merísticos e morfométricos das espécies capturadas, fossem elas a espé-
cie-alvo ou captura acidental.

Posteriormente, com o apoio do Ministério de Meio Ambiente (MMA); do extinto
Departamento de Pesca e Aqüicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (DPA-MAPA); do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar da Universidade
do Vale do Itajaí (CTTMar-UNIVALI) e principalmente da IMAIPESCA, foram obtidos outros
mapas de bordo do “Kinpo Maru”, referentes a dezoito cruzeiros completos de pesca.

Em decorrência da demanda sobre informações referentes à pesca de caranguejos-
de-profundidade na costa Sudeste-Sul do Brasil, levando em conta que este recurso
pesqueiro já se encontra sobre intensa pressão de pesca e que os conhecimentos sobre
sua biologia e ecologia são escassos, este documento apresenta os primeiros resultados
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relativos à análise das pescarias, captura por unidade de esforço e avaliação de biomassa,
visando gerar subsídios para o ordenamento e manejo da pesca do estoque.

No Brasil, os primeiros relatos sobre a pesca de caranguejos-de-profundidade fo-
ram realizados por Lima e Branco (1986), quando descreveram as operações de pesca de
duas embarcações arrendadas japonesas que atuaram no sul do país, entre 1985 e 1986.
Com o forte declínio da produção pesqueira, essa atividade foi encerrada, só vindo a ser
retomada aproximadamente 12 anos depois, com o arrendamento do “Kinpo Maru”, visan-
do a pesca desse recurso na área dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os dados e informações constantes deste trabalho constituem o primeiro estudo
realizado de forma sistemática desde que a pesca de caranguejos-de-profundidade foi
retomada no Brasil, compreendendo a análise das pescarias entre setembro de 1998 e
julho de 2000, partindo de um estoque regenerado, e executado durante o período em
que apenas uma embarcação de pesca atuou no país. Posteriormente, Pezzuto et al. (2002)
realizaram um segundo estudo sobre a pesca desse recurso, analisando as pescarias de 5
embarcações caranguejeiras, entre janeiro de 2001 e outubro de 2002, já num período em
que os estoques desses caranguejos se encontravam sobre intensa pressão de pesca. A
comparação entre os resultados gerados por essas duas pesquisas será realizada ao longo
deste trabalho.

São relatadas, a seguir, informações sobre a caracterização oceanográfica da área
de atuação da embarcação de pesca; sobre a biologia e a importância dos caranguejos-de-
profundidade como recurso pesqueiro; as descrições técnicas da embarcação “Kinpo
Maru” e dos petrechos de pesca; as operações da pesca e processamento dos caranguejos
a bordo; as capturas total e por unidade de esforço; bem como são apresentados os resul-
tados da avaliação do estoque e proposta para a máxima captura sustentável.
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A região prospectada pelo “Kinpo Maru nº 58” abrangeu a Zona Econômica Exclu-
siva (ZEE) centro-sul brasileira, tendo como extremo norte a região de Caravelas
(BA) e, ao sul, o Arroio Chuí (RS), entre as profundidades de 100 a 1500 metros,

incluindo a Plataforma Continental (PC), a Quebra de Plataforma (QB) e o Talude Conti-
nental (TC). Na porção da área situada entre as cidades de Itajaí (SC) e Arroio Chuí (RS), foi
aplicado o maior esforço de pesca pelo navio arrendado (lances de armadilhas – covos)
para captura de caranguejos, e por outros que já haviam operado no país visando o mes-
mo tipo de pescaria (Athiê, 1999).

Toda a área sofre influência da circulação superficial oceânica de larga escala gerada
pelo regime de ventos do Atlântico Sul. Ao longo do talude continental, flui a Corrente do
Brasil (CB), porção oeste do giro subtropical, que se origina da bifurcação da Corrente Sul
Equatorial (a aproximadamente 8˚S) e segue em direção sul até encontrar-se com a Cor-
rente das Malvinas (CM), formando a Confluência Brasil-Malvinas na região da Convergência
Subtropical (CS),cujo extremo sul localiza-se ao redor de 42˚S.Nesta localidade,as correntes
formadas pela Confluência mudam de direção, fluindo para leste (Cirano, 1995).

O segmento centro-sudeste da ZEE, entre Caravelas (18˚C) e Cabo de São Tomé
(22˚S) tem orientação norte/sul e Plataforma Continental relativamente larga. Do Cabo de
São Tomé ao Cabo de Santa Marta (28˚S), apresenta a forma de uma baía, sendo que, nes-
tes extremos, a plataforma é estreita, com menos de 100 km, enquanto que no centro, ao
largo de Santos (SP), ela é extensa, com cerca de 200 km (Miranda e Katsuragawa, 1991). Na
altura de Cabo Frio (23˚S), a direção da linha de costa sofre uma brusca mudança, alteran-
do-se de norte/sul para leste/oeste (Campos et al., 2000).

Nesta porção da área, ocorrem três massas de água com as seguintes característi-
cas (Silva, 1995; Castro-Filho, 1996 e Campos et al.,2000):

• Água Tropical (AT) – com maiores valores de temperatura e salinidade (T � 20˚C e S �
36,4), tendo sua origem nas baixas latitudes. Esta massa de água flui de norte para sul na
camada superior da CB e tem alta contribuição volumétrica sobre a Plataforma Conti-
nental. É caracterizada pela baixa concentração de nutrientes e alta concentração de
oxigênio dissolvido;

• Água Central do Atlântico Sul (ACAS) – origina-se na CS e tem valores de temperatura e
salinidade inferiores a 20˚C e 36,4, respectivamente. Flui na porção inferior da CB forman-
do uma termoclina; no verão.\, pode penetrar na Plataforma Continental e ter uma eleva-
da contribuição volumétrica. É rica em sais nutrientes e pobre em oxigênio dissolvido;

• Água Costeira (AC) – apresenta baixa salinidade devido à influência continental; sua impor-
tância volumétrica sobre a ZEE é menor que a das demais massas de água, acima citadas.

Nos meses de primavera e verão, devido à predominância de ventos nordeste, pode
ocorrer ressurgência costeira, principalmente na região de Cabo Frio. O regime de ventos
NE promove o transporte de Ekman, que carrega águas superficiais costeiras para leste
(“offshore”), gerando uma divergência, ao longo da costa, que permite a penetração da
ACAS sobre a plataforma, pelo fundo e até mesmo seu afloramento na superfície. Este
fenômeno é sazonal e, mesmo nas épocas propícias a sua ocorrência, apresenta alta varia-
bilidade, pois depende basicamente das condições meteorológicas (Pires-Vanin e Matsuura,
1993; Matsuura e Kitahara, 1995; Matsuura, 1996).

Assim, quando há a penetração da ACAS sobre a plataforma forma-se uma termo-
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clina sazonal a partir dos 15 metros de profundidade devido à baixa temperatura desta
massa de água. Analogamente, se o fenômeno não ocorrer, a temperatura da água sobre a
plataforma permanece verticalmente homogênea. Por apresentar maior concentração de
sais nutrientes, o encontro da ACAS com a zona eufótica promove um aumento na pro-
dução primária fitoplanctônica, a qual, por sua vez, sustenta uma maior biomassa de her-
bívoros, gerando condições adequadas para o desenvolvimento de larvas de peixes e da
fauna bentônica (Pires-Vanin e Matsuura, 1993).

Outra característica importante da área é a presença de vórtices frontais na quebra
da plataforma. Próximo a Cabo Frio, a CB, que flui ao longo do talude do norte para o sul,
sofre mudança de direção para sudoeste, causando meandramentos que podem provocar
a formação de vórtices ciclônicos ao longo de todo o ano. O resultado deste fenômeno é a
ascensão de águas mais frias e ricas em nutrientes às áreas superficiais e é denominado
ressurgência de Quebra de Plataforma (Campos, 1995; Campos et al., 1999; Matsuura, 1996).
Campos et al. (2000) consideram que a ação destes vórtices permite que a ACAS penetre e
permaneça sobre a borda da Plataforma Continental durante o ano e que o fenômeno de
ressurgência costeira ocorre devido à combinação deste fenômeno e à predominância de
ventos NE, que bombeiam esta água para a região costeira.

O segmento sul (entre Cabo de Santa Marta e Arroio Chuí) é caracterizado pela pre-
sença da Convergência Subtropical (CS). Na verdade, é uma interface entre as regiões sub-
tropical e temperada (Haimovici et al., 1994).

A CS é um fenômeno que ocorre devido ao encontro de duas correntes: a CB, trans-
portando AT, flui para o sul e a Corrente das Malvinas (CM), transportando Água Suban-
tártica (ASA, T � 15˚C e S � 34 e rica em sais nutrientes), flui em direção norte. O encon-
tro entre estas duas correntes ocorre, aproximadamente, em 42˚S (podendo variar entre
35˚ e 45˚S). Desse encontro, forma-se a ACAS, também denominada Água Subtropical, que
se dirige para camadas mais profundas e realiza um giro anti-horário, podendo alcançar a
Plataforma Continental (Haimovici et al., 1994; Garcia, 1997 e Castello et al., 1997).

Sobre a Plataforma Continental, um ramo costeiro da CM, transportando a ASA, flui
em direção norte, entre as isobátas de 50 e 100 m, até aproximadamente 32˚S, mas poden-
do alcançar latitudes menores no inverno (Haimovici et al., 1994). Piola et al. (1999)
mostram que nesta latitude há a formação de uma frente subtropical (“Subtropical Shelf
Front”, STSF) onde a ASA se encontra com a AT, tratando-se de uma zona estreita com altas
variações de temperatura e salinidade. Estes autores afirmam que esta frente seria uma
extensão da CS sobre a Plataforma Continental, que impede a ASA de continuar fluindo
para o norte e a AT de prosseguir para o sul.

Desta forma,a região sul sofre forte influência das duas correntes (CB e CM);há tendên-
cia de variação sazonal na intensidade das mesmas, acarretando o deslocamento da CS e
maior importância volumétrica de uma massa de água em relação à outra. Assim, no inverno
a predominância de frentes frias e o enfraquecimento dos ventos de nordeste promovem o
deslocamento da CB para áreas mais oceânicas,sobre a Plataforma Continental; há uma maior
penetração da ASA, ocorrendo, sobre a Plataforma Continental, forte estratificação termohali-
na.Analogamente,no verão,devido à prevalência de ventos nordeste,que deslocam a CS para
sul e sobre a Plataforma Continental, ocorre maior penetração da AT e, em conseqüência, há
maior homogeneidade termohalina sobre a Plataforma Continental (Garcia, 1997).

A influência da AC sobre a região sul é menor que a das demais massas de água e
varia sazonal e anualmente, em função da descarga de água doce do Rio da Prata e da La-
goa dos Patos (Garcia, 1997). Piola et al. (1999) mostram que as plumas do Rio da Prata e da
Lagoa dos Patos, no inverno, podem penetrar até baixas latitudes sobre a Plataforma Con-
tinental interna, ocasionando variações importantes de temperatura durante o ano (T�

13˚C, no inverno e T � 20˚C, no verão).
Processos de ressurgência costeira são comuns na primavera e no verão, nas proximi-

dades do Cabo de Santa Marta e ressurgências de quebra de plataforma ocorrem durante o
ano todo,com maior intensidade nos meses de inverno (Haimovici et al.,1994 e Garcia,1997).
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Espécies de “caranguejos-de-profundidade” presentes no
Atlântico Sul ocidental

Na costa ocidental do Atlântico Sul, entre o Brasil e o norte da Argentina, a denomi-
nação genérica (basicamente comercial) de “caranguejo-vermelho”ou “caranguejo-de-pro-
fundidade” englobava, até meados da década de 1990, quatro espécies de decápodas
braquiuras da família Geryonidae (Figura 1): Chaceon notialis Manning e Holthuis, 1989;
Geryon quinquedens Smith, 1879; Chaceon ramosae Manning,Tavares e Albuquerque, 1989;
e Chaceon cf. affinis Edwards e Bouvier, 1894 (Melo, comum. pess.1, 1996; Manning and
Holthuis, 1989).

Atualmente, sabe-se que apenas 3 espécies da família Geryonidae estão presentes
na área, pois recentes revisões dos gêneros e espécies dessa família, realizadas por
Manning et al. (1989), Manning e Holthuis (1989) e Manning (1990), apontaram serem
equivocadas as primeiras identificações realizadas para Geryon quinquedens, sendo esta

1 Dr Gustavo Augusto Schmidt de Melo (1999) – Docente e Pesquisador, especialista em crustáceos, do Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo.

Figura 1 - Dois exemplares de Chaceon sp. capturados na operação de pesca do “Kinpo Maru nº 58”
sendo (A) uma fêmea e (B) um macho. Obs.: paquímetro, usado como escala de referência, com 20 cm
de comprimento.

A

B
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espécie, na realidade, Chaceon notialis. Para esses autores, a distribuição de Geryon quinque-
dens estaria restrita ao noroeste do Atlântico.

No Brasil, os primeiros registros de caranguejos gerionídeos foram feitos por Scelzo
e Valentini (1974). Examinando espécimes provenientes de cruzeiros oceanográficos reali-
zados ao largo da plataforma continental entre o Brasil e a Argentina, esses autores classi-
ficaram os animais como Geryon quinquedens, com dois subtipos, um de coloração mais
avermelhada e outro de coloração mais clara (bege ou creme). Posteriormente, espécimes
depositados em museu foram examinados por Manning e Holthuis (1989) sendo classifica-
dos por esses autores como Chaceon notialis (os exemplares de coloração escura) e Chaceon
ramosae (os espécimes de cor clara) (Manning et al., 1989).

Caranguejos gerionídeos capturados na região sudeste-sul do Brasil,em cruzeiros de
prospecção pesqueira demersal do Programa REVIZEE Score-Sul e de pesca comercial do
“Kinpo Maru”, foram enviados para especialistas do Museu de Zoologia da USP/SP (Dr.
Gustavo Augusto Schmidt de Melo) e do Smithsonian Institute/EUA (Dr. Raimond Manning),
visando sua identificação.

Ambos classificaram os exemplares amostrados na costa do Estado de Santa Catarina
como Chaceon ramosae,e os animais capturados na costa sul do Estado do Rio Grande do Sul
como Chaceon notialis.

Considerando-se as recentes revisões da família Geryonidae (Manning e Holthuis,
1989; Manning, 1990) acredita-se que essa última espécie seja uma continuidade do esto-
que ou da população de Chaceon notialis (outrora identificada como Geryon quinquedens)
existente no Atlântico ocidental defronte ao Uruguai e norte da Argentina, constituindo,
desta forma, provavelmente, um importante recurso compartilhado entre o Brasil e esses
dois países. Corroboram com esta hipótese as semelhanças constatadas entre os resulta-
dos sobre densidade, distribuição batimétrica e alguns aspectos da biologia destas espé-
cies obtidos por Athiê (1999; 2001) em um estudo preliminar na região sudeste-sul
brasileira e aqueles encontrados por Defeo et al. (1992) para a Zona Comum de Pesca
Argentino-Uruguaia.

Pezzuto et al. (2002), escrevendo sobre a avaliação das pescarias dos caranguejo-de-
profundidade realizadas no sul do Brasil, chegaram as mesmas identificações das espécies
e ainda consideram como concreta a hipótese do estoque compartilhado de Chaceon
notialis com o Uruguai.

Distribuição e biologia dos Geryonidae

Os caranguejos gerionídeos, em especial os do gênero Chaceon, são epibentônicos
e apresentam ampla distribuição geográfica, sendo encontrados no Atlântico ocidental,
dos Estados Unidos até a Argentina; no Atlântico oriental, da Noruega até a Namíbia; no
Índico, de Madagascar ao Japão, no Pacífico, na Nova Caledônia e no Chile (Cayré et al.,
1979; Beddington e Cooke, 1983; Defeo et al., 1992; Manning e Holthuis, 1989), apresentan-
do, em grande parte destas regiões, distribuição simpátrica. Particularmente Chaceon
ramosae parece estar restrita à costa brasileira, sendo seus limites de distribuição ainda não
totalmente conhecidos (Manning et al., 1989).

São espécies que habitam áreas com fundos lamosos e areno-lamosos, entre 50 e
2800 metros de profundidade, sendo mais comuns entre as isóbatas de 200 e 1000 metros
(Wigley et al., 1975; Manning e Holthuis, 1989). São encontrados em águas cujas tempera-
turas variam entre 4˚ e 12˚C e as salinidades entre 34 e 36 (Haefner, 1978; Cayré et al., 1979;
Defeo et al., 1992).

A caracterização geral do ciclo de vida e reprodução dos caranguejos gerionídeos,
descrita a seguir, foi realizada com base no trabalho de Pezzuto et al. (2002).

Segundo diversos autores, o ciclo de vida dos caranguejos da família Geryonidae é
típico da maioria dos braquiúros de água salgada, com os machos copulando com as
fêmeas durante a ecdise.
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Após a fertilização , os ovos ficam aderidos aos pleópodos das fêmeas por um longo
período, que pode chegar a nove meses (Erdman et al., 1991). Depois da eclosão, as larvas
são dispersas na coluna d’água, passando por uma série de estágios larvais até tornarem-
se juvenis e assentarem no fundo oceânico, onde viverão o resto do seu ciclo de vida
(Hastie, 1995). Kelly et al. (1982) constataram que, para Chaceon quinquedens, a duração do
desenvolvimento larval é largamente dependente da temperatura, podendo variar de 23 a
125 dias, sugerindo, desta forma, um elevado potencial de dispersão.

Apesar de serem escassas as informações sobre o crescimento e a longevidade dos
caranguejos gerionídeos, os trabalhos existentes indicam que as espécies apresentam um
crescimento lento e elevada longevidade. Para Chaceon maritae estima-se que o recruta-
mento completo para pesca se dá aos nove anos de idade e que esta espécie possa atingir
até 25 anos (Melville-Smith, 1989).

Alguns caranguejos-vermelhos necessitam de 18 a 20 mudas até alcançarem a lar-
gura máxima da carapaça (Van Heukelem et al.,1983), que pode chegar a 180 mm em algu-
mas espécies (Haefner, 1977). A cada muda, o incremento no tamanho varia de 7 a 12% e
em peso pode alcançar até 33% (Serchuk e Wigley, 1982).

Considerando o longo período de intermudas das fêmeas (em alguns casos de 5 a 7
anos nos indivíduos adultos) e assumindo que a fertilização nestes caranguejos ocorre
somente durante a muda, acredita-se que a desova da maioria das espécies de Geryonidae
não seja anual (Lux et al., 1982; Hines, 1990 ; Erdman et al., 1991; Biesiot e Perry, 1995).

No que se refere à fecundidade das fêmeas, Hines (1988, 1990) estimou que a
mesma varia entre 36 � 103 a 226 � 103 ovos por desova, dependendo do tamanho do
corpo da fêmea. Ainda, segundo este mesmo autor, crustáceos de águas profundas ten-
dem a ter ovos maiores que as espécies de águas mais rasas, fato este constatado para
Chaceon quinquedes, que possui os maiores ovos de todos os braquiúros com larvas planc-
tônicas estudados até o momento.

A pesca de caranguejos-de-profundidade da família Geryonidae

A pesca orientada para estes caranguejos é realizada em várias partes do mundo,
envolvendo várias espécies dos gêneros Chaceon e Geryon. Todas apresentam alto valor
comercial, tendo como maiores mercados consumidores o Japão, os Estados Unidos e paí-
ses no oeste da Europa, onde são comercializadas sob a designação comum de “Red Crab”
ou de “Cangrejo Rojo”.

Esses crustáceos são explorados comercialmente desde a década de 70, com eleva-
dos valores de densidade e biomassa por esforço de captura, principalmente em áreas de
quebra de plataforma e talude superior, ao largo das costas oeste africana (Beyers e Wilke,
1980; Melville-Smith, 1987, 1988; Beyers, 1994), leste americana e sul do Japão (Wigley et al.,
1975; Ganz e Herrmann, 1975; Erdman e Blake, 1988). Wigley et al. (1975) registraram cap-
turas de até 218 exemplares da espécie Geryon quinquedens por 30 minutos de arrasto, em
profundidades de 320 a 412 metros ao longo da costa leste americana, com valores de bio-
massa de até 79 kg por arrasto.

Considerando-se a pesca no Atlântico Sul ocidental, foi o Instituto Nacional de
Pesca do Uruguai (INAPE) que, em 1976, ao realizar o levantamento dos recursos pesquei-
ros da Zona Comum de Pesca Argentino-Uruguaia, diagnosticou pela primeira vez Geryon
quinquedens (atualmente classificado como Chaceon notialis) como sendo um potencial e
importante recurso econômico (Blume e Barea, 1980). Este fato levou o INAPE a realizar, a
partir de 1982, uma série de campanhas oceanográficas visando à obtenção de dados
sobre a biologia e a dinâmica desse recurso, o que conduziu à avaliação do estoque, esti-
mado em 22.000 toneladas (Defeo et al., 1992).

As primeiras pescarias de caranguejos-de-profundidade no Brasil ocorreram em
meados da década de 1980. Lima e Branco (1986; 1991) analisaram as operações de pesca
orientadas para a captura de Geryon quinquedens, por 2 barcos japoneses arrendados, reali-
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zadas entre 1984 e 1985, com armadilhas circulares, no talude continental da região sul.
Essas embarcações atuaram principalmente em fundos inconsolidados compostos por
silte argiloso e areia síltica, entre 100 e 1600 metros de profundidade. A captura total foi de
1.471 toneladas para 276 dias de pesca efetiva. Apesar das estimativas das biomassas
médias originalmente terem sido da ordem de 145 kg/km2, foi registrado um acentuado
decréscimo da captura por unidade de esforço (CPUE) sobre a captura acumulada, ao
longo de sete meses, o que indicou – para os autores – a limitação do estoque. Lima e Bran-
co (1991) sugeriram que, embora a área de distribuição dos caranguejos-vermelhos pudes-
se incluir toda a costa brasileira, sua ocorrência em níveis rentáveis estaria restrita à área
compreendida entre 34˚ e 35˚S.

Matsuura (In: MMA, 1995),
aplicando o modelo de depleção
de Leslie (Hilborn e Walters, 1992)
aos valores de captura das em-
barcações descritas no trabalho
de Lima e Branco (1991), estimou
que o estoque inicial seria de
574,1 toneladas de caranguejos
numa área de aproximadamente
3940 km2, com uma biomassa
média de 145 kg / km2.

No que se refere à manu-
fatura do pescado, o beneficia-
mento, parcial ou total, dos ani-
mais é normalmente realizado a
bordo das embarcações de pes-
ca, gerando uma gama bastante
ampla de produtos (Figura 2) que
podem variar desde a carne moí-

HP

AM

FY

FE/FC1/FC2

KS

Figura 2 – Esquema de um Chaceon sp. com destaque para as partes do caranguejo de onde são obti-
dos os produtos para a comercialização: FE – carne fibrosa, FC1 – caldo grosso e FC2 – caldo fino, todos
oriundos da moagem da parte posterior dos quelípodes; HP – quelas; FY – cilindro de carne (do mero
dos pereópodos); AM – carne macerda (dos dáctilos, própodos e carpos dos perópodos); e KS – metade
de cefalotórax.

Figura 3 - Prato composto de patas de caranguejos-ver-
melhos servido em restaurante na cidade de São Paulo.
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2 Shigesi Mori (1999) – Mestre de operações de pesca (Fishing Master) do N/P “Kinpo Maru nº 58”.

da e homogeneizada até partes do corpo como quelas e metades de cefalotórax. A forma
de processamento dos animais está ligada à capacidade operacional das embarcações e é
fortemente influenciada pela demanda do mercado consumidor internacional.

Segundo Mori (comum. pess. 2), no caso específico de Geryon quinquedens, muitas
vezes animais de grande porte e coloração regular são comercializados inteiros, alcançando
preço elevado, principalmente no mercado japonês; assim, um prato preparado com um
caranguejo inteiro, sem manchas e de coloração uniforme, pode chegar a custar U$ 70,00
no Japão. Mori acredita que Chaceon ramosae seja um potencial recurso a ser comercia-
lizado inteiro “in natura”, dado o grande porte de alguns animais (até 2,4 kg) capturados pelo
“Kinpo Maru” na área de Santa Catarina.

Sumida (1994), em estudo sinecológico da fauna do talude ao largo do Estado de
São Paulo, chamou a atenção para a ocorrência de exemplares de Chaceon ramosae, com
até 1,6 kg, a 530 metros de profundidade.

Tararam (1998) relata a captura de alguns espécimes de Chaceon ramosae em lances
de pesca, com armadilhas circulares, entre 323 e 810 metros na área entre Florianópolis e
Cabo de Santa Marta Grande, nos cruzeiros de verão (nov-dez/1997) do Projeto PADCT –
“Importância e Caracterização da Quebra da Plataforma Continental para Recursos Vivos e
Não Vivos”. Esse autor cita que, para alguns animais amostrados entre Paranaguá (PR) e
Florianópolis (SC), o peso chegava a 2,0 kg.

Apenas a carne – já limpa, sem impurezas e de aspecto rosado claro – indistinta-
mente da espécie, é estimada em média em U$ 39,00/kg para o consumidor final nos
Estados Unidos e U$ 16,00/kg na Bolsa de Leilão de Pescados de Tóquio (Japão). No Brasil
um prato composto de patas de caranguejo (Figura 3) varia entre R$ 22,00 (U$ 7,20) e R$
35,00 (U$ 11,30); outros tipos de refeições, preparadas apenas com a carne, podem chegar
a R$ 80,00 (U$ 25,90).
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O “Kinpo Maru nº 58” (Figura 4A) foi construído no Japão, em 1986, para a Taiyo
Fishing Co. Ltd – uma das maiores empresas pesqueiras japonesas – visando
operações de pesca em águas costeiras e oceânicas internacionais, como

atuneiro de longa jornada, com autonomia para até 3 meses. Em 1990, esta embarcação
passou por uma série de reformas e modificações estruturais, sendo adaptada e aparelha-
da para a pesca de caranguejos-de-profundidade com armadilhas de base circular e perfil
cônico (Figura 4B).

Da Tabela I constam as características da embarcação, após a reforma e a transfor-
mação em navio-fábrica, com a capacidade de pescar, processar e armazenar produtos
derivados dos caranguejos, ainda em alto mar.

Em 1997, o “Kinpo Maru” foi arrendado pela IMAIPESCA Ind. e Com. de Pescados
Ltda, de Santos – SP - Brasil, tendo Santos como porto de registro, saída e chegada dos
cruzeiros.

Tabela 1 – Características do Navio de Pesca “Kinpo Maru nº 58”.

Nome da Embarcação “Kinpo Maru nº 58”

Nome e endereço do armador no Japão Taiyo Fishing Co.Ltd 
2-4-18 Nakaminato, Yaizu-shi 
Shizuoka-ken – Japan

Nome e endereço do armador no Brasil (arrendatário) IMAIPesca Ind. e Com. de Pescados Ltda         
R. Otavio Corrêa, 115 1º and. Santos – SP

Nome e endereço do construtor Yamanishi Shipbuilding & Iron Works Ltd
Ishinomaki, Miyagi-ken

Ano de construção Fevereiro de 1986
Tipo de ambarcação Covos (armadilhas)
Classificação Alto-mar
Número de registro 128227 - JFXB
Comprimento total 56,96 metros
Comprimento entre perpendiculares 54,00 metros
Bolca moldada 8,7 metros
Calado 3,85 metros
Tonelagem bruta 349 toneladas
Velocidade 16 nós
Capacidade de congelamento 45 ton/dia
Temperatura do paiol (˚C) –40
Capacidade do porão pescado 869,56 m3

Número de porões de pescado 06 (seis)
Capacidade de combustível 485 toneladas
Capacidade de água potável 41 toneladas
Potência do propulsor (motor principal) 2000 HP
Potência do motor auxiliar 2 � 540 HP
Número de tripulantes 32 (trinta e dois)
Número de propulsores 01 (um)
Diâmetro externo do propulsor 3960 mm
Material do casco aço soldado
Produção de gelo a bordo não
Processamento a bordo Evisceração, despolpamento, congelamento

e embalagem
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O navio iniciou as operações de pesca de caranguejos na ZEE brasileira em 1998,
após nova reforma, atuando preferencialmente na região ao sul do estado do Rio Grande do
Sul e nas proximidades da fronteira com o Uruguai,principalmente entre as latitudes de 30˚S
e 35˚S e as longitudes de 50˚W e 52˚W.A embarcação também realizou prospecções experi-
mentais no nordeste do Brasil (ao largo da costa sul da Bahia) e, ainda, entre as latitudes de
19˚S e 21˚S e as longitudes de 34˚W e 39˚W, em busca de novas e mais produtivas áreas de
pesca de caranguejos e de outros recursos potencialmente exploráveis (Figura 5).

20˚ S

25˚ S

30˚ S

35˚ S

55˚ W 50˚ W 45˚ W 40˚ W 35˚ W 30˚ W

Caravelas

Vitória

Cabo de São Tomé

São Sebastião

Paranaguá

Florianópolis

Rio Grande

Chuí

Lagoa dos Patos

100 m 1000 m
500 m

Lances/Cruzeiro
1 a 163
164 a 365
366 a 385
386 a 547
548 a 719
720 a 897

Figura 5 – Localização dos lances e cruzeiros de pesca do N/P “Kinpo Maru nº 58” analisados.

Figura 4 - Visão geral do Navio
de Pesca “Kinpo Maru nº 58” (A),
com detalhe do local, a bombor-
do (B), onde são acondicionadas
as armadilhas.

A

B
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Até agosto de 2003, a embarcação havia realizado 18 cruzeiros de pesca completos,
a saber: 16/09/1998 – 17/12/1998 (Primavera); 30/12/1998 – 08/04/1999 (Verão/Outono);
16/06/1999 – 08/09/1999 (Inverno); 20/09/1999 – 17/12/1999 (Primavera); 27/12/1999 –
29/03/2000 (Verão); 09/04/2000 – 01/07/2000 (Outono/Inverno); 15/09/2000 – 17/12/2000
(Primavera); 27/12/2000 – 06/02/2001 (Verão); 12/02/2001 – 04/05/2001 (Verão/Outono);
14/05/2001 – 30/07/2001 (Outono/Inverno); 11/11/2001 – 17/12/01 (Primavera);
27/12/2001 – 31/01/02 (Verão); 06/02/2002 – 25/03/2002 (Verão); 29/06/2002 –
02/09/2002 (Inverno); 25/10/2002 – 24/12/2002 (Primavera); 03/01/2003 – 03/02/2003
(Verão); 10/02/2003 – 07/05/2003 (Verão/Outono) e 16/05/2003 – 12/08/2003
(Outono/Inverno).

Neste trabalho, só foram analisados os dados referentes aos seis primeiros cruzei-
ros de pesca. Isso se deu porque, entre os sexto e sétimo cruzeiros, o IBAMA modificou o
formato do mapa de bordo utilizado para esse tipo de pescaria, o que veio a causar perda
de importantes informações, necessárias para a avaliação do estoque como, por exemplo,
o tempo de permanência dos petrechos na água, o número de armadilhas lançadas e efe-
tivamente recolhidas, entre outras. As informações constantes em todos os mapas de
bordo, até o momento disponíveis, foram tabuladas em banco de dados e estão sendo
analisadas.

Considerando os seis primeiros cruzeiros, com exceção da primeira viagem, quan-
do também foram feitas prospecções exploratórias, todos os demais foram executados na
região sudeste-sul, principalmente defronte ao litoral do Rio Grande do Sul (Figura 5).

Em média, o número de tripulantes do “Kinpo Maru” é de 36 pessoas. Com exceção
da equipe japonesa, a tripulação não é fixa, sendo composta por pessoas de diversas
nacionalidades. A renovação dos marinheiros ainda é um fato preocupante para o armador
da embarcação; todavia, como relatado pelos proprietários da IMAIPESCA, esse problema
vem se minimizando a cada cruzeiro, em virtude de melhores remunerações, participação
nas cotas de lucros (comissões) e treinamento mais aprimorado da tripulação, resultando
em melhor capacitação da mão-de-obra necessária a bordo e no rendimento das viagens,
com a obtenção de produtos finais de melhor qualidade.

Com relação aos equipamentos existentes a bordo, para navegação, o navio conta
com um sistema de posicionamento global (GPS-FURUNO), acoplado a piloto automático,
permitindo a programação prévia de trechos da rota e a navegação via satélite; comple-
mentando esse sistema, existem dois radares de ampla varredura (FURUNO); duas ecosson-
das (FURUNO); radiogoniômetro e agulha giroscópica. O monitoramento meteorológico e
o oceanográfico são feitos por termômetros, inseridos no casco, para obtenção da tempe-
ratura da água na superfície; por barômetros; termômetros de bulbo seco e, quando em
áreas mais costeiras, por cartas sinóticas de vento e temperatura do ar, obtidas via FAX. A
comunicação se faz por rádio em UHF, VHF e SSB, telefone via satélite, entre outros equipa-
mentos, possibilitando o contato com outros navios nas imediações ou com a IMAIPESCA,
em Santos, e a Taiyo, no Japão.

Para a pesca propriamente dita, existe uma gama de equipamentos utilizados,
desde a captura dos caranguejos até o armazenamento dos produtos finais, os quais são
descritos a seguir.

Petrecho de pesca

A arte de pesca utilizada no ”Kinpo Maru nº 58” é a armadilha (covo) de base cilín-
drica e perfil cônico, com armação em ferro e malha de rede de “kuremona” (PVA - Álcool
Polivinílico) com 110 mm (tipo 1) ou com 50 mm (tipo 2), medida entre nós de ângulos
opostos e esticada, semelhante às armadilhas utilizadas por outras embarcações japone-
sas que já operaram no Brasil entre 1984 e 85 (Silva, 1985; Lima e Branco, 1986, 1991). As
dimensões gerais das armadilhas constam da Figura 6.

As armadilhas com malha de rede de 110 mm são as mais comumente utilizadas
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nas operações de pesca, tendo apresentado capturas maiores do que a de menor malha.
As armadilhas com malha de 50 mm são usadas com menor freqüência, normalmente em
locais de fundo arenoso, pois apresentam baixa produção pesqueira, sendo menos seleti-
vas, capturando caranguejos pequenos, de valor comercial mais baixo.

Um terceiro tipo de armadilha utilizada no “Kinpo Maru” é a “anca”, que se destaca
das demais não pelo tipo de malha, mas sim pelo peso total da armação de ferro, com
aproximadamente 50 kg, sendo usada como poita para estabilizar e fixar a unidade de
pesca junto ao fundo do mar.

Nessas armadilhas, os caranguejos entram pela parte superior da mesma, onde

Figura 7 - Como iscas, para atração dos caranguejos, são utilizadas cabeças (A) de diversos tipos de pei-
xes de grande porte (p.ex. atum, bonito, albacora e corvina), presas duas a duas (B) por presilhas de aço inox
dentro das armadilhas.

A B

Figura 6 – Dimensões da armadilha de base circular e perfil cônico, utilizado pelo navio de pesca “Kinpo Maru
nº 58”, na pesca de caranguejos-de-profundidade (Chaceon sp.). Obs: *diâmetro da circunferência interna
superior, de ferro, que sustenta a boca da armadilha; **diâmetro da circunferência superior do funil plástico,
colocado na boca da armadilha.

61 cm**

65 cm*

98 cm

125 cm

155 cm

43 cm
37 cm

20 cm

38 cm
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existe uma seção cônica de plástico com 20 cm de altura – fabricada com a parte superior
de baldes ou bacias, dos quais se retirou o fundo – e que tem 61 cm na abertura maior e
43 cm na menor, já dentro da estrutura.

Presas ao funil plástico, são colocadas, com presilhas de aço inoxidável, duas cabe-
ças de peixe, em lados opostos da abertura, que servirão de isca para a atração dos caran-
guejos (Figura 7).

Como isca, são utilizadas, em ordem decrescente de preferência, cabeças de doura-
do (Coryphaena hippurus), bonito (Katsuwonus pelamis), galhudo (Tunnus sp.), albacora
(Tunnus albacares), corvina (Micropogonias furnieri), pescada olhuda (Cynoscion striatus),
abrótea (Urophycis brasiliensis), merluza (Merluccius hubbsi) e, eventualmente, na falta de
cabeças ou quando as mesmas não estão completamente descongeladas, saquinhos de
rede de malha estreita contendo vísceras de peixes. As iscas são postas para descongelar
no convés, em água corrente, 24 horas antes de sua utilização, sendo usadas somente
quando descongeladas e, preferencialmente, exalando odor de carne deteriorada.

As armadilhas são montadas em unidades de pesca ou lances que os japoneses
denominam de “linhas”. Segundo informado por membros da tripulação do “Kinpo”, o
número de armadilhas por “linha” pode variar entre 100 e 850 covos, sendo definido pelo
mestre de pesca da embarcação, que se baseia em informações pretéritas como p. ex. a
produtividade local, ou ainda em função das condições de mar, do tempo disponível para
lançamento e recolhimento dos petrechos de pesca e mesmo da quantidade disponível de
armadilhas a bordo.

Cada “linha” é composta por três ou quatro bóias plásticas de PVC, dispostas em
seqüência na primeira porção do “cabo de arrinque”, de polipropileno (PP) com 1 polega-
da, cujo comprimento é de 3 vezes a profundidade local. O “arrinque” é uma porção de
cabo que fica perpendicular ao leito marinho, fazendo a ligação entre as bóias de mar-
cação e o cabo de fundo, servindo como meio tracionador para o recolhimento das
armadilhas. O “cabo de arrinque” termina em uma armadilha diferenciada, a “anca” (feita
com ferro de 11/2”), da qual parte o “cabo madre” ou cabo de fundo, onde são presas as
armadilhas. Na outra extremidade do “cabo madre”, existe outra “anca”, de onde sai um
segundo “cabo de arrinque”, com comprimento semelhante ao anterior, terminando na
superfície conectados a três ou quatro bóias plásticas de PVC, amarradas a um mastro com
uma bandeira vermelha triangular de sinalização. Para os lances cujo recolhimento deverá
ocorrer em um período de pouca luminosidade, são colocados um emissor rádio e uma
lanterna junto ao mastro de sinalização.

Todos os cabos (“arrinque e madre”) são do mesmo material e espessura (PP; � 26
mm), sendo diferenciados pela presença de cabos secundários perpendiculares ao “cabo
madre”, onde são atadas as armadilhas. Não são utilizados destorcedores ou manilhas para
a amarração, a qual é realizada por intermédio de “nós de marinheiro”específicos para cada
parte da unidade de pesca.

Entre a primeira “anca” e a primeira armadilha, bem como entre a segunda “anca” e
a última armadilha da “linha”, são deixados cerca de 800 metros de cabo, o que garante que
as armadilhas trabalhem junto ao fundo durante todo o período de imersão, sem que as
bóias de superfície as desloquem da posição inicial em períodos de mar agitado. Além
disso, os 1600 metros de cabo de fundo extras permitem maior flexibilidade na variação do
número de armadilhas por “linha”, propiciando a inclusão de novas unidades conforme as
determinações do mestre de pesca.

A distância entre as armadilhas é de 12 braças (21,6 metros). Delas partem cabos
finos de polipropileno, com 1/2 polegada (PP; � 13 mm) e 2,5 metros de comprimento, que
as prendem ao “cabo madre”.

A supressão de ferragens na “linha” foi feita para facilitar e otimizar o lançamento e
o recolhimento das armadilhas, pois, sem as ferragens, o desengate das unidades de pesca
e a união ou a separação dos cabos se processam de forma rápida e segura.Todavia, os nós
utilizados e o tipo de amarração dos cabos das armadilhas demandam treinamento dos
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tripulantes, o qual foi executado, no cruzeiro em que observador participou, durante o
período de navegação até o primeiro local de pesca, o que durou quase 3 dias.

O tempo destinado ao treinamento da tripulação variou em cada viagem, sendo
realizado sempre no início das mesmas. Desta forma, constatou-se que, no início de todas
as viagens, o número de lances executados foi sempre menor e os tempos de lançamento
de recolhimento das “linhas” de pesca foram maiores. Com o aprimoramento do trabalho,
observou-se um significativo aumento no número de lances realizados por dia, podendo
chegar a 4 “linhas”.

Tanto para o lançamento das “linhas” de pesca como para o recolhimento das mes-
mas, são utilizadas diversas técnicas ou estratégias, bem como equipamentos destinados
a otimizar o trabalho, aumentar a eficiência de pesca e diminuir os riscos com acidentes da
tripulação.
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D urante o período de navegação, até o primeiro ponto de pesca, a tripulação passa
por intenso treinamento, aprendendo a preparar os nós de amarração das arma-
dilhas, dos cabos de “arrinque” e de fundo (“madre”); a forma correta de pre-

paração e fixação das iscas; a faina de convés para lançamento e recolhimento das armadi-
lhas e os procedimentos para o processamento dos animais na fábrica.

Esse treinamento envolve, ainda, a higienização das diversas áreas de trabalho com
os caranguejos – tanto de convés como de paiol e porão. Além disso, os marinheiros rece-
bem instruções sobre a forma correta de manutenção e operação das máquinas de evis-
ceração, despolpamento, moagem e embalagem. Nesse período, são orientados sobre as
rotinas de cozimento dos caranguejos e de congelamento do produto final.

Como estratégia de economia de combustível e espaço, a operação de “estocagem”
de armadilhas extras no fundo do mar, geralmente constituída por um número variável de
covos, presos a cabos de fundo (“madre”) sem sinalização e lançadas em profundidades
entre 300 e 400 metros, foi praticada em todos os seis cruzeiros analisados3. Esta prática
promove o chamado “efeito pesca fantasma”, quando o petrecho permanece imerso, cap-
turando continuamente diversos tipos de organismos. Além disso, esta prática constitui
potencial fonte de acidentes para outras embarcações, p. ex. arrasteiros.

Logo no início de cada cruzeiro, são recolhidas, em média, 800 dessas armadilhas
“estocadas” sendo que, as em bom estado, são incorporadas às já presentes no navio. As
armadilhas quebradas são descartadas no mar, retirando-se, antes, as presilhas de amar-
ração da boca, as presilhas de fixação das iscas e os funis de plástico da boca.

As operações regulares de pesca têm início por volta das 6 horas da manhã e o tér-
mino das mesmas, no convés, dá-se geralmente, às 20 horas do mesmo dia. Na fábrica, não
existe jornada fixa de trabalho, sendo definida pela quantidade de caranguejos captura-
dos, estendendo-se até o final do processamento do material pescado no dia.

O lançamento das armadilhas é feito pela popa do navio, em três etapas (Figura 8):

1 – as armadilhas, já iscadas, são fechadas por um tripulante e presas ao “cabo madre” por
outro marinheiro;

2 – em fila, os marinheiros passam as armadilhas de mão em mão, rolando as mesmas pelo
convés da popa, enquanto que, ao mesmo tempo, dois outros tripulantes lançam o
primeiro conjunto de bóias ao mar, esticando, desta forma, o cabo de “arrinque”;

3 – o trabalho prossegue com o lançamento da “anca” e, em seguida, as armadilhas são
colocadas, uma a uma, na rampa da popa e, devido ao próprio peso do cabo que as an-
tecede e ao movimento do navio (cuja velocidade é de 3,2 mn/hora), são arremessadas
na água. Após o lançamento da última armadilha e o estiramento do resto do cabo de
fundo, é lançada a segunda “anca” e, a seguir, o segundo “arrinque”. Na extremidade
deste, encontram-se as demais bóias de marcação e a bandeira para sinalização.

Nesta operação, atuam cerca de 12 marinheiros, enquanto os demais ficam na proa,
esperando instruções ou preparando materiais e iscas para os próximos lançamentos ou
recolhimentos. O tempo de lançamento varia de acordo com a quantidade de armadilhas
que compõem a unidade de pesca, oscilando entre 40 e 50 minutos.

3 Relato em Athiê (1999) e informe do chefe de operações de pesca do “Kinpo Maru”, confirmado pelos observadores do Programa de Obser-
vadores de Bordo na Frota Arrendada (PROA/UNIVALI).
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O recolhimento das armadilhas (Figuras 9 e 10), em geral efetuado por uma equipe
de cinco ou seis homens, é uma operação que requer muita atenção e esforço, podendo
levar várias horas para ser completada.

Após a localização das bóias, com um gancho – fixo a uma haste de metal presa ao
cabo de aço do guincho do pau-de-carga na proa, um primeiro tripulante recolhe a ponta
do cabo de “arrinque”. Um segundo tripulante solta as bóias e prende a ponta do “arrinque”
a uma roldana eletro-mecânica que puxa o cabo para dentro do navio. Com o gancho, o
primeiro tripulante fisga as armadilhas e, uma a uma, iça-as para bordo com a ajuda do
guincho (Figura 9C) até uma plataforma de madeira, junto da área de processamento do
convés, na proa a boreste.

As armadilhas, quando ainda suspensas, são abertas por baixo por um segundo
marinheiro sobre a plataforma de armazenagem temporária (Figura 10A). Este marinheiro
retira cada armadilha do gancho e as devolve para um terceiro tripulante, que as conduz
para a parte de trás da plataforma onde são recolhidas por um quarto marinheiro, que trata

A B

C
Figura 8 - Três etapas de lança-
mento das armadilhas ao mar:
(A) as armadilhas iscadas são fe-
chadas e presas no cabo madre
por um tripulante; (B) em fila, os
marinheiros passam as armadi-
lhas para estibordo; (C) as arma-
dilhas são colocadas na rampa
da popa e, devido ao próprio peso
do cabo que as antecede e ao
movimento do navio, são arre-
messadas na água.
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Figura 9 - As “linhas” de armadilhas são marcadas com bóias (A) para facilitar a localização e
recolhimento das mesmas; com um gancho em uma haste de metal (B), as bóias e as armadilhas são
fisgadas e puxadas para bordo (C), com a ajuda do guincho do pau-de-carga, na proa a estibordo.

A

B

C

de arrumar a malha da rede e prende o cabo de amarração (ligação armadilha/“madre”) de
cada armadilha em sua própria estrutura. Por uma rampa, cada armadilha é passada para
um quinto marinheiro, que as coloca em um teleférico (ou transportador automático),
localizado a boreste da embarcação (Figura 10C), que as conduz até a popa, onde são nova-
mente iscadas e empilhadas, aguardando novo lançamento.

Figura 10 – As armadilhas, suspensas, são abertas por
baixo (A), sobre uma plataforma de armazenagem tem-
porária (B), anexa à área de limpeza dos caranguejos
(seta); depois, os cabos das armadilhas são presos e as
mesmas são transportadas para a popa por um teleférico
(C) a estibordo, sendo reiscadas e estocadas até o próximo
lançamento.

A

B

C

➞

REVIZEE_CARANGUEJOS  6/23/05  10:57 AM  Page 29



30 SÉRIE REVIZEE – SCORE SUL

Enquanto as armadilhas são retiradas,o cabo recolhido é levado pela água,da proa pa-
ra a popa, por um recolhedor mecânico, onde é enrolado e preparado para novo lançamento.

Após a operação de recolhimento, uma nova “linha de pesca” é preparada e lança-
da ao mar.

Todas as operações de pesca, do lançamento ao recolhimento, são monitoradas
pelo Capitão e principalmente pelo Mestre de Pesca – “Fishing Master”; este último anota,
em cartas náuticas e em diário de bordo, as coordenadas e profundidades iniciais, inter-
mediárias e finais dos lances, datas e horários das atividades de pesca, número de armadi-
lhas, tipo de isca, rendimento em peso dos produtos finais obtidos por lance e localidade,
além de informações atmosféricas. Com base em todas essas informações e nos registros
dos cruzeiros anteriores, são planejados os novos lançamentos e escolhidas as próximas
áreas de pesca.

Figura 11 – Na área de limpeza e pré-corte, no eixo rotativo (A), com um cilindro metálico sulcado
(seta amarela), a carapaça dos caranguejos é arrancada e, com uma escova circular (seta vermelha),
as vísceras são retiradas (B); em seguida o caranguejo é partido em dois, com meio cefalotórax e qua-
tro patas em cada parte, sendo colocadas em caixas plásticas (C); as quelas são separadas em cai-
xotes para cozimento e a parte posterior dos quelípodes segue por uma esteira para um saco de rede
que, quando cheio, é posto nas caldeiras de cozimento.

➞

➞

A

B C
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Figura 12 – Com um cortador de ferro (A), os tripulantes (B) separam as patas (pereópodes) (C) do meio-
cefalotórax (D), sendo colocadas em caixotes; estes engradados são, então, levados para cozimento.

A

B

C

D

Em paralelo ao recolhimento das armadilhas, na área de processamento do convés,
de seis a oito marinheiros fazem a limpeza e pré-corte dos caranguejos (Figura 11).

Athiê (1999) relatou que no terceiro cruzeiro de pesca do “Kinpo Maru nº 58”,as fêmeas
pequenas e/ou ovadas e os machos muito pequenos eram devolvidos ao mar. Tal prática,
tendo o tamanho e/ou sexo como critério de seleção para o descarte dos animais, foi sendo
paulatinamente abandonada nos demais cruzeiros, segundo informações obtidas com obser-
vadores de bordo do Convênio PROA/UNIVALI-MAPA. Atualmente, sabe-se que, independen-
temente do tamanho e do sexo dos animais, todos são processados, principalmente nos cru-
zeiros em que a fábrica está voltada para a produção de derivados da carne moída dos caran-
guejos4. Apenas as fêmeas ovadas, de qualquer tamanho, são devolvidas ao mar, como uma
forma de “assegurar” futuros recrutamentos e a continuidade da reposição do estoque.

Ainda na área de processamento do convés, com um cilindro metálico sulcado,
colocado em um eixo mecânico rotativo (Figura 11A), os marinheiros arrancam a carapaça
dos animais e, com uma escova giratória, retiram suas vísceras e fazem a limpeza das patas
e quelas, extraindo organismos incrustantes ou sujeiras existentes. Em seguida, cada caran-
guejo é cortado em duas partes, compostas por meio cefalotórax e quatro patas cada uma,
que são acondicionadas em caixas plásticas (Figura 11C). As quelas são separadas em caixo-
tes plásticos e, posteriormente, encaminhadas para cozimento; a parte posterior do quelí-
pode é levada por uma esteira de borracha até um tanque retangular com água do mar cor-
rente e na temperatura ambiente, onde se encontra um grande saco de malha de rede. O
refugo das carapaças é lançado ao mar através de uma segunda esteira de borracha situa-
da na parte inferior da mesa de limpeza.

As caixas plásticas com as metades dos cefalotórax são colocadas no meio do con-
vés de proa, onde um grupo de tripulantes (Figura 12), munidos de cortadores de ferro,
separam as quatro patas, na altura da primeira articulação, do cefalotórax, colocando-os se-
paradamente em novos engradados (Figuras 12C e 12D). Estes, quando cheios, são levados
também para o cozimento no convés de proa.

4 Conforme relato dos observadores de bordo do PROA  e informação dos tripulantes do N/P “Kinpo Maru”.
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Independentemente do conteúdo dos engradados – patas, quelas ou metades de
cefalotórax (Figura 13), grupos de 9 engradados plásticos são conduzidos por um guincho
hidráulico para os tanques com água salgada a 100˚C, por 10 minutos, para cozimento e
esterilização. Em seguida, os engradados são colocados em um tanque de água do mar à
temperatura ambiente, para resfriamento; depois de alguns minutos, são encaminhados,
por um elevador, para o porão do navio, dando continuidade ao processo de preparação
da carne dos caranguejos.

Quando cheio, o saco de rede com os quelípodes, já sem as quelas, é levado para as
caldeiras de cozimento, lá permanecendo por dez minutos a 100˚C (Figura 13C), passando
depois por um grande alçapão, na proa, que permite o acesso ao funil de captação de uma
moenda-trituradora situada no porão.

Independentemente da quantidade, todo o pescado do dia é cortado e cozido no
mesmo dia, para que a carne dos caranguejos não perca qualidade e possa ser congelada.
A cada cozimento, são registradas as temperaturas dos tanques de fervura e de resfriamen-
to, bem como os tempos de preparo. Posteriormente, estas informações são incorporadas
a um relatório técnico que acompanha os produtos finais, quando da exportação.

Figura 13 – Com um guin-
cho hidráulico (A), grupos
de 9 engradados plásticos
são colocados nos tanques
de cozimento com água
salgada (B), a 100˚C por 10
minutos, para cozimento e
esterilização da carne dos
caranguejos. As partes pos-
teriores dos quelípodes são
levadas para cozimento no
próprio saco de rede (C),
sendo depois encaminha-
das para moagem na área
industrial do navio (porão),
por um alçapão (seta).

C

B

A

➞
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Figura 14.1 – As partes posteriores dos quelípodes passam por uma moenda-trituradora (A) e, numa
primeira moagem, é separada, em uma peneira cilíndrica rotativa (B), a parte mais densa e fibrosa
(seta amarela) da carne de caranguejo que, após ser prensada (C) para retirada do excesso de água,
constitui o primeiro produto obtido na moenda.

A

B

C

➞

1ª moagem 2ª moagem

Os setores de processamento industrial do navio estão em duas áreas: 1) o primeiro
porão, onde ficam a moenda-trituradora, oito prensas cilíndricas rotativas e uma empaco-
tadora/seladora e 2) o paiol de carga e os segundo e terceiro porões, onde estão o túnel de
congelamento e as câmaras frigoríficas para armazenagem dos produtos finais.

A entrada dos tripulantes, no primeiro porão, só é permitida após a higienização das
mãos, calçados e roupas plásticas em uma solução detergente e a passagem de uma solu-
ção antibiótica nas mãos. Esta medida preventiva, rigorosamente respeitada, é uma exigên-
cia sanitária imposta à exportação da carne do caranguejo para os mercados japonês e ame-
ricano; além disto, todos aqueles que trabalham na fábrica devem usar chapéu ou gorro.

Por um funil de captação, os pedaços dos quelípodes (já cozidos no convés), dão
entrada no primeiro porão, sendo passados para um reservatório seco de onde, manual-
mente, são jogados dentro da moenda-trituradora (Figura 14.1).

A moagem é composta de duas etapas complementares, visando o máximo rendi-
mento na extração da carne. Em uma primeira moagem, por uma peneira cilíndrica rotati-
va de furos largos, é separada a parte mais densa e fibrosa da carne (Figura 14.1B). A carne
homogeneizada resultante desta etapa é colocada em uma bandeja de alumínio, vazada e
com tela no fundo, passando, na seqüência, por uma prensa hidráulica onde o excesso de
água é retirado.Em seguida,este produto é pesado e empacotado em sacos grandes de plás-
tico, acondicionados em caixas de papelão, sendo imediatamente levado para a área de con-
gelamento, constituindo o primeiro produto final da moagem.
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O resto da primeira moagem (pedaços de carapaça, fragmentos de carne e água)
segue, por uma esteira, para uma segunda moenda de onde, por uma peneira cilíndrica
rotativa de furos estreitos, sai um caldo pastoso (Figura 14.2D). Este caldo é coado (Figura
14.2E) e separado em duas porções: uma mais grossa (retida na peneira), que constitui o
segundo produto da moagem (usado na preparação de temperos) e uma porção mais fina
e líquida, o terceiro produto da moagem, constituída por um caldo bastante ralo, utilizado
misturado a carne de peixe, para a fabricação do “Kani-kama”. Estes dois produtos são, sepa-
radamente, colocados em sacos plásticos pequenos, pesados e lacrados. Cada conjunto de
quatro sacos é acondicionado em uma caixa de papelão (Figura 16A) e levado para a área
de congelamento.

Depois de cozidas, as patas são transferidas para a área industrial (porão) onde, uma
a uma, são passadas por uma prensa cilíndrica (Figuras 15A e 15B) para retirada da carne,
sendo as cascas jogadas ao mar, através de esteiras. Os marinheiros ficam sentados, aos
pares, em bancos de metal e, com sacos plásticos e caixinhas plásticas pequenas, fazem o
empacotamento do produto, separando dois tipos de carne, uma mais macerada (do dác-
tilo, própodo e carpo do pereópodo) e um segundo tipo (do mero do pereópodo), mais
compacta e estruturada, na forma de pequenos cilindros.

Estes dois tipos de carnes das patas são acondicionados, separadamente, em pe-
quenas caixas plásticas, levadas para uma mesa central (Figura 15C), procedendo-se à reti-
rada do excesso de água de cada embalagem, sua pesagem e empacotamento (Figura
16C), sendo acondicionadas, em numero de doze, em caixas de papelão, as quais são
lacradas e levadas para o túnel de congelamento.

Tanto as quelas, como as metades dos cefalotórax, após o cozimento, não passam
por outra preparação, estando prontos para serem embalados. Os engradados plásticos
com estes produtos são levados para a área industrial e, separadamente, as quelas (Figura
16B) e os cefalotórax (Figura 16D) são ensacados, pesados e acondicionados em caixas de
papelão que, depois de seladas (Figura 16E), são colocadas no túnel de congelamento.

Para efeito de ilustração, na Figura 2, consta o esquema de um caranguejo inteiro,
onde as partes processadas estão assinaladas e rotuladas, segundo a designação dos pro-
dutos finais obtidos. Na Figura 16, são apresentados alguns desses produtos já prontos ou
em fase de empacotamento.

Figura 14.2 – Após a 1a moagem, os restos triturados são passados por uma 2a moagem (fig.14.1A)
e por uma segunda, e mais fina, peneira cilíndrica rotativa (D), de onde é separado um caldo pastoso
(seta) de carne de caranguejo. Este caldo é coado (E), sendo que a porção mais grossa constitui o
segundo produto da moagem (usado para temperos) e a porção mais fina e líquida, que passou pela
peneira, constitui o terceiro produto da moagem (usado para fazer “Kani-kama”).

D E

➞
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Figura 15 – Depois de cozidas, as patas são trazidas para a área industrial (porão) onde, uma a uma,
são passadas por uma prensa cilíndrica (A e B) para retirada da carne, sendo o resto das patas (casca)
jogado ao mar por esteiras. Aqui se obtêm dois tipos de carne, uma mais macerada (dos dáctilos,
própodos e carpos dos pereópodes) e um segundo tipo, mais compacta e estruturada – na forma de
pequenos cilindros (do mero dos pereópodes). Estes dois tipos de carnes das patas são pesados e
embrulhados (C) separadamente, constituindo tipos diferentes de produtos, sendo os pequenos cilin-
dros de carne, o produto de maior valor comercial.

A

C

B

Após 18 horas no túnel de congelamento, grupos de oito homens, que se alternam
diariamente, fazem a passagem das caixas para a área de armazenagem nos frigoríficos do
navio, nos porões de carga.

Em Santos, todas as caixas são colocadas em contêineres frigoríficos, seguindo por
avião ou navio para o porto de destino. Normalmente, antes do “Kinpo Maru” chegar ao
porto, parte da carga (ou toda ela) já é vendida através da Bolsa de Pescados de Tóquio. A
constante comunicação entre a embarcação, a IMAIPESCA e a Taiyo (no Japão), permite
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que sejam feitos ajustes na produção da fábrica, orientando o beneficiamento dos caran-
guejos para um ou outro produto, conforme suas cotações no mercado consumidor exter-
no. Tal prática visa a otimização dos lucros e é um exemplo claro da versatilidade das ope-
rações de pesca dessa embarcação arrendada.

Para maiores detalhes sobre os trabalhos de bordo e processamento dos carangue-
jos, pode ser consultado o relatório de embarque no “Kinpo Maru nº 58”, preparado por
Athiê (1999).

Figura 16 – Depois de processados, os produtos
são devidamente empacotados – em sacos plás-
ticos e caixas de papelão – e rotulados, segun-
do os seus tipos e qualificações: FE – carne
fibrosa, FC1 – caldo grosso e FC2 – caldo fino,
todos oriundos da moagem (A); HP – quelas (B);
FY – cilindro de carne, AM – carne macerada,
ambos provenientes das patas (C); e KS –
metades de cefalotórax (D). Depois, as caixas
são seladas (E) e colocadas no túnel de conge-
lamento por 18 horas, sendo em seguida arma-
zenadas nas câmaras frigoríficas do navio.
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C
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B

D
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Fator de conversão para as capturas do “Kinpo Maru nº 58”

A obtenção dos valores reais de captura, por lance de pesca, através de mapas de
bordo, representou um problema significativo para a realização das análises das capturas
totais e por unidade de esforço, visto que, nos mapas de bordo do “Kinpo Maru”, os regis-
tros das quantidades de pescado capturado por petrecho de pesca (biomassa) referiam-se
ao peso total (em quilogramas) dos produtos finais processados na fábrica e não ao peso
de todos os caranguejos capturados no lance (peso “in vivo”). Assim, os valores disponíveis
referiam-se à produção obtida na fábrica para uma dada linha de pesca e não ao peso dos
caranguejos inteiros antes do beneficiamento. Desta forma, foi necessário converter os va-
lores de captura “processada” em valores de captura “bruta”.

Considerando-se que o “Kinpo Maru” trabalha com diferentes formas de beneficia-
mento do animal, ou seja desde pedaços inteiros até a maceração completa da carne,
foram adotadas duas abordagens para o cálculo de um fator de conversão.

Em um primeiro momento, foram obtidas informações junto ao chefe de operações
de pesca sobre a “eficiência” de processamento da tripulação e dos equipamentos de ma-
nufatura, desde a fase de limpeza dos caranguejos até os produtos finais. Em resposta, foi-
nos apresentada uma planilha detalhada de “perdas de material”, que é realizada anual-
mente quando da manutenção e calibração dos equipamentos, como forma de minimizar
o desperdício de produtos e aumentar a eficiência de trabalho na fábrica. Desta planilha,
extraiu-se um fator de conversão, estimado em 58%. Considerando-se que este valor pode-
ria estar superestimado, já que a eficiência do processamento também depende da quali-
dade da mão-de-obra empregada, procurou-se obter o fator procurado através de uma
outra abordagem.

Assim, no terceiro cruzeiro de pesca, em um dos primeiros lances de pesca, partin-
do-se da captura de 20 armadilhas cujo peso inicial era conhecido, acompanhou-se todo o
beneficiamento dos caranguejos até o produto final, obtendo-se um fator de conversão de
50%. Neste caso, também é preciso considerar que grande parte da tripulação envolvida
ainda estava em treinamento.

Com base nos dois valores citados, obteve-se um valor médio para o fator de con-
versão de 54%; sendo assim, todos os valores de captura apresentados neste estudo estão
multiplicados por este valor.

Captura Total e Captura Por Unidade de Esforço (CPUE)

Foram analisados 897 lances de pesca de caranguejos (Tabela II), totalizando
336.893 armadilhas, obtidos no decorrer dos seis cruzeiros do “Kinpo Maru nº 58”, realiza-
dos entre 09/1998 e 07/2000. O número médio de armadilhas lançadas e valor de desvio
padrão, por linha de pesca, foi de 379 ± 72 armadilhas por lance, com o valor máximo de
850 e o mínimo de 100 armadilhas. Desconsiderou-se um único lance, efetuado no
primeiro cruzeiro de pesca, em que foram lançadas 200 armadilhas e recolhidas apenas 10
unidades, sendo as demais perdidas por rompimento da linha de fundo. Tendo em vista
que, para as análises de densidade, são necessariamente contados os números de petre-
chos com captura, sem captura e unidades perdidas, os cálculos foram feitos com os nú-
meros de armadilhas efetivamente recolhidas.
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Tabela II – Dados referentes aos lances de pesca e as capturas total e por unidade de esforço para os seis
cruzeiros de pesca do “Kinpo Maru nº 58” (DP = desvio padrão).

*  designou-se tempo de imersão padrão os períodos de imersão dos petrechos de pesca inferiores a 100 horas. Tempos maiores do que este
valor geralmente estiveram associados a estocagem das armadilhas no fundo ou a lances cujo recolhimento foi postergado devido ao mau tempo.
Tais lances representaram 5,8 % do total analisado.

**  lance efetuado com 200 armadilhas, mas com recolhimento efetivo de apenas 10 armadilhas; excluindo-se este lance da análise, constata-se
um número mínimo de 100 armadilhas.

Com relação ao tempo de imersão das armadilhas no fundo, foram computadas
52.906 horas de pesca, sendo a média por lance de 60 ± 173 horas e os tempos máximo e
mínimo de permanência, respectivamente iguais a 4.154 horas e 6 horas (Tabela II). Esta
discrepância tão acentuada entre os valores extremos deve-se aos lances nos quais as
armadilhas ficaram no fundo entre cruzeiros, durante o citado período de “estocagem”, ou,
ainda, a ocasiões em que o recolhimento de uma “linha” não era viável devido a condições
meteorológicas adversas, sendo a mesma recuperada em ocasiões mais propícias ou ao
final do cruzeiro.

Quando eliminados das análises os lances com tempos de imersão iguais ou supe-
riores a 100 horas (t � 100 h) (Tabela II), corte este respaldado em valores máximos apre-
sentados em literatura especializada, constata-se um tempo total de 30.265 horas e uma
média de imersão de 36 ± 20 horas. Os tempos máximo e mínimo de permanência do
petrecho no fundo ficam então alterados, respectivamente, para 99 e 6 horas. Esses valores
são mais próximos aos da literatura consultada e mais coerentes com os lances acompa-
nhados pelo observador embarcado.

Esse esforço de pesca resultou na captura total de 1.890.696,50 kg de caranguejos,
com média por lance de 2.126,77 ± 1.082,21 kg (Tabela II). A máxima captura de uma linha
foi de 7.302,68 kg, sendo também registrados valores mínimos de 0 kg por linha, principal-
mente nos lances de pesca do primeiro cruzeiro, quando a embarcação realizou uma série
de lances de prospecção na região entre Caravelas (BA) e Vitória (ES).

Para podermos comparar as capturas entre lances, cruzeiros e até mesmo com as de
outras embarcações, foi calculada a Captura por Unidade de Esforço ou CPUE, dada pelo
número ou a biomassa (peso) de indivíduos de uma dada espécie ou grupo de animais
capturados por unidade de esforço. Esta unidade de esforço pode ser o tempo de atuação
do petrecho de pesca, a área de atuação do mesmo ou ainda o número de petrechos uti-
lizados neste estudo, calculou-se a CPUE como:

CPUE = captura / (N · t) = kg/armadilha.h
onde:
captura: quantidade de indivíduos, expressa em biomassa (kg), por linha de pesca;

N: número de armadilhas usadas em uma linha;
t: tempo de imersão da linha na água.

Para efeito de comparação, foram ainda feitos cálculos de CPUE utilizando-se, como
divisor, apenas o número de armadilhas por lance, ou seja, a captura em função do número de
armadilhas (kg/arm), adotando-se, como unidade padrão do tempo de imersão, 20 horas e a
captura obtida com 100 armadilhas,valores estes amplamente utilizados na bibliografia corre-
lata. A utilização de 100 unidades de pesca para o cálculo deve-se ao fato deste ser o número

Nº de Nº de Tempo de Tempo de Captura Bruta CPUE Bruta CPUE Bruta CPUE Bruta CPUE Bruta
lances armadilhas imersão imersão (kg) (kg/arm.h) (kg/arm.20h) (kg/arm) (kg/100arms)

(horas) padrão* (horas)

Valores 
897 336.893 52.906 30.265 1.890.696,50 36,000 751,000 5,612 561,216

absolutos

médias 
– 379 60 36 2.126,77 0,196 3,916 5,822 582,157

(p/lance)

DP – 72 173 20 1.082,21 0,157 3,133 3,393 339,276

máx – 850 4.154 99 7.302,68 1,087 21,732 26,211 2.621,080

mín – 10** 6 6 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
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mínimo de armadilhas considerado ideal para uma pesca rentável,segundo Arena et al. (1988).
A CPUE (captura em função do esforço, considerando-se este como o produto do

tempo de permanência dos petrechos na água pelo número de armadilhas na linha de pesca)
(Tabela II), resultou em valores médios de 36 kg/arm.h e 715 kg/arm.20h, e valores médios por
armadilha e por lance, de 0,196 ± 0,157 kg/arm.h e 3,916 ± 3,133 kg/arm.20h. Quando consi-
derados os números de armadilhas utilizadas na linha de pesca, o valor da CPUE média obti-
da entre os cruzeiros foi de 5,612 kg/armadilha ou 561,216 kg/100 armadilhas; considerando-
se as médias por lance de pesca, para uma “linha” padrão com 100 covos (kg/100armadilhas)
os valores médios por armadilha e por lance foram de 5,822 ± 3,393 kg/armadilha ou 582,157
kg/100armadilhas (Tabela II). Os valores máximos e mínimos obtidos por número de armadi-
lhas foram de 17,023 e 1,273 kg/armadilha, respectivamente (Tabela III).

A seguir, são apresentados e discutidos os resultados das capturas totais e por
unidade de esforço obtidos em cada um dos seis cruzeiros de pesca.

Em média, foram efetuados 150 lances por viagem (Tabela III).
A captura bruta média por cruzeiro foi de 315.116,08 kg, sendo o valor médio por

lance de pesca de 2.303,78 kg e os valores máximo e mínimo de 5.498,31 kg e 413,81 kg,
respectivamente.

Os maiores rendimentos brutos foram os dos cruzeiros 2 e 5 (Tabela III e Figura 17),

N° de N° de Tempo de Captura Bruta CPUE Bruta CPUE Bruta 
lances armadilhas imersão (horas) (kg) (kg/arm.h) (kg/arm)

Cruzeiro 1 Médias Totais 163 64.230 13.106 284.556,58 21,712 4,430
médias (p/lance) – 394 80 1.745,75 0,133 4,207
DP – 76 177 1.214,65 0,121 2,868
máx – 640 1.234 4.983,44 0,548 11,589
mín – 10 9 0,00 0,000 0,000

Cruzeiro 2 Médias Totais 202 71.839 9.760 469.234,92 48,079 6,532
médias (p/lance) – 361 49 2.369,87 0,282 7,113
DP – 80 114 1.104,84 0,190 4,170
máx – 700 767 7.302,68 1,087 26,211
mín – 100 12 0,00 0,000 0,000

Cruzeiro 3 Médias Totais 20 9.454 809 67.670,68 83,695 7,158
médias (p/lance) – 473 40 3.383,53 0,185 7,167
DP – 29 13 1.092,60 0,051 2,266
máx – 500 67 5.322,24 0,276 11,088
mín – 427 18 1.869,56 0,095 3,879

Cruzeiro 4 Médias Totais 162 58.700 11.113 354.632,74 31,911 6,041
médias (p/lance) – 362 69 2.189,09 0,232 6,148
DP – 75 331 1.110,76 0,147 3,066
máx – 850 4.154 5.488,56 0,858 15,917
mín – 200 6 0,00 0,000 0,000

Cruzeiro 5 Médias Totais 172 61.550 9.862 411.603,50 41,734 6,687
médias (p/lance) – 358 57 2.393,04 0,175 6,935
DP – 68 55 954,68 0,151 3,313
máx – 400 472 5.272,96 1,021 23,285
mín – 100 15 400,40 0,015 2,325

Cruzeiro 6 Médias Totais 178 71.120 8.256 302.998,08 36,698 4,260
médias (p/lance) – 409 47 1.741,37 0,145 4,306
DP – 29 64 670,26 0,108 1,788
máx – 440 468 4.620,00 0,822 14,045
mín – 100 13 572,88 0,008 1,432

Valores Médias totais 150 56.149 8.818 315.116,08 35,737 5,612
ponderados (p/cruzeiro)
entre os médias (p/lance) – 393 57 2.303,78 0,192 5,979
cruzeiros DP – 60 126 1.024,63 0,128 2,912

máx – 588 1.194 5.498,31 0,768 17,023
mín – 156 12 473,81 0,020 1,273

Tabela III – Dados referentes aos lances de pesca e às capturas total e por unidade de esforço para cada um
dos cruzeiros realizados pelo “Kinpo Maru nº 58” (DP = desvio padrão).
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realizados predominantemente no Verão, período em que há menor ocorrência de frentes
frias e tempestades na área de atuação.

Para as viagens realizadas na Primavera, os rendimentos foram de 355 ton. (cruzeiro
4) e 285 ton. (cruzeiro 1), sendo o baixo rendimento do cruzeiro 1 explicado em função da
realização de lances prospectivos tanto na região nordeste e centro-sul da costa brasileira,
bem como ao largo dos Estados de São Paulo e Paraná, para seleção de áreas de maior pro-
dução, tratando-se em parte de uma viagem experimental e exploratória.

O alto rendimento do cruzeiro 6, no Outono e parte do Inverno, é indicativo de que,
apesar das limitações impostas pelas condições meteorológicas, este período foi bom para
a realização da pesca de caranguejos na região.

O baixo valor de captura no terceiro cruzeiro, de apenas 68 toneladas, reflete o pe-
queno número de lances analisados, quando comparado com as demais viagens, não
sendo um indicativo de que o Inverno seja uma época desfavorável para a pesca.

A captura média dos lances de pesca, por cruzeiro (Tabela III e Figura 18) também
evidencia melhores rendimentos das viagens realizadas no Verão, seguidas por aquelas de
Primavera e Outono. O alto valor de captura do cruzeiro 3 deve-se ao baixo número
amostral (20 lances), que influenciou consideravelmente a análise.

Para a Captura por Unidade de Esforço (CPUE) de cada cruzeiro, tem-se resultados
similares aos obtidos para a captura total (Figura 19 e Tabela III). Os cruzeiros 2 e 5 (Verão)
apresentaram os maiores valores de CPUE média totais em relação ao número de covos. Os
demais cruzeiros, realizados em outras épocas do ano (Figura 19), apresentaram as mesmas
tendências apontadas para as capturas totais.

Figura 17 – Captura Bruta total (em toneladas), por cruzeiro, para as seis viagens de pesca de caranguejos
do “Kinpo Maru nº 58”. Estão representadas as estações do ano em que se realizaram as pescarias.

Figura 18 – Captura Média dos lances de pesca (kg), por cruzeiro, para as seis viagens de pesca de carangue-
jos do “Kinpo Maru nº 58”. Estão representadas as estações do ano em que se realizaram as pescarias.
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Figura 19 – Captura por Unidade de Esforço – CPUE, por tempo (kg/arm.h) e por número de armadilhas
(kg/arm), para os seis cruzeiros de pesca de caranguejos do “Kinpo Maru nº 58”. Estão representadas as
estações do ano em que se realizaram as pescarias.

Constata-se que, entre o primeiro e o segundo cruzeiro, houve significativo incre-
mento da CPUE, explicado pelo aumento da prática da tripulação, pela instalação de novos
equipamentos de pesca e processamento dos caranguejos a bordo e ainda pelo direciona-
mento à áreas de pesca mais produtivas. No que diz respeito a este último aspecto, vale
lembrar que a escolha das melhores localidades de pesca se basearam nas informações
levantadas no primeiro cruzeiro (prospectivo), quando foram feitas projeções de captura,
produção a bordo e a definição dos equipamentos necessários para aumentar a eficiência
de pesca e processamento dos caranguejos.

Os elevados valores de CPUE do cruzeiro 3 (Tabela III) foram fortemente influencia-
dos pelo número de armadilhas utilizadas nos 20 lances efetivamente acompanhados.
Desta forma, estes valores não são, necessariamente, um bom indicativo de melhores cap-
turas no período de inverno.

Quando comparados, entre as estações do ano, os valores de CPUE dos cruzeiros
realizados na Primavera/Verão mostraram-se mais altos do que os de Outono/Inverno.Tais
diferenças podem ser explicadas pela mudança nas características físico-químicas das
massas d’água presentes na região, principalmente em relação à temperatura da água e à
salinidade, motivando a migração latitudinal e longitudinal das populações de carangue-
jos, do Uruguai para a costa sul brasileira; este fenômeno também pode estar associado à
época de reprodução desses animais. Resultados semelhantes também foram obtidos por
Barea e Defeo (1985; 1986) e Defeo et al. (1992), para a costa uruguaia e argentina, em
pesquisas sobre a pesca de Geryon quinquedens.

Analisando-se as médias das capturas por unidade de esforço dos lances por
cruzeiro (Tabela III e Figura 20), também se constata maior rendimento nas estações mais
quentes (Verão e Primavera). O baixo rendimento verificado para o cruzeiro 1 se deu pela
presença de muitas linhas de pesca sem captura, em função dos lances ao acaso para
prospecção. Por outro lado, para o cruzeiro 3 (Inverno) constatou-se CPUE média elevada
(7,167 kg/arm) em função do maior número de armadilhas utilizadas por linha de pesca,
dentro de apenas 20 lances analisados.

Lima e Branco (1991) e Silva (1985) relatam a experiência de pesca de caranguejos,
com covos circulares, de dois navios-fábrica japoneses (“Koyo Maru nº 8”e “Hoshin Maru nº
2”) realizada no período 1984 – 1985, na mesma área de atuação do “Kinpo Maru” e tam-
bém para a costa de Santa Catarina, com capturas de 11,07 kg/arm e 6,2 ton/dia no Rio
Grande do Sul e 6,26 kg/arm e 4,1 ton/dia para Santa Catarina.

Considerando-se o valor máximo de CPUE, calculado em função da quantidade de
armadilhas, obtido para o “Kinpo Maru” (17,023 kg/arm), contata-se que o mesmo é maior
do que o calculado por Lima e Branco (1991) para a embarcação “Koyo Maru nº 8”, na
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mesma área de atuação. Isto pode ser um reflexo do maior poder de pesca do “Kinpo Maru”
e da estratégia adotada de explorar, sucessivamente e consecutivamente, trechos dentro
de uma grande área, procurando-se evitar a captura contínua em uma mesma localidade,
deixando essas áreas “descansarem” entre uma viagem e outra. Este procedimento de
pesca é bastante diferente dos praticados na década de 80, quando ocorreram pescarias
contínuas e intensivas, sobre uma área muito reduzida no Rio Grande do Sul, promovendo
o rápido declínio das capturas.

Com referência à costa do Rio Grande do Sul, os valores de CPUE média por lance
de pesca obtidos com o “Koyo Maru nº 8” foram mais elevados do que aqueles do “Kinpo
Maru” (5,822 kg/arm); esses resultados podem indicar que o estoque atualmente disponí-
vel na área é menor do que o existente na década de 1980.

Os resultados apresentados chamam a atenção para o problema da padronização
dos cálculos de CPUE utilizando-se apenas o número de armadilhas como esforço amos-
tral, desconsiderando-se o tempo de imersão do petrecho. Fonteles Filho (1989), entre ou-
tros autores, considera que este tipo de cálculo de CPUE não é tão preciso quanto o que
considera o esforço de pesca e uma componente temporal, ou seja, a captura em função
do número de armadilhas e do tempo de permanência das mesmas no fundo.

No entanto, embora conhecidos os problemas relacionados ao cálculo da CPUE, em
função apenas do número de armadilhas, esta análise foi efetuada dada a necessidade de
comparar os resultados deste trabalho com aqueles desenvolvidos na região sul do Brasil
(Silva, 1985; Lima e Branco, 1991) e mesmo no Uruguai (Defeo et al., 1992). Pela mesma
razão, foram realizados cálculos de CPUE padronizada para 20 horas, valor mais utilizado
para a avaliação desse estoque.

Constatou-se a tendência de uma pequena queda dos rendimentos, tanto no tem-
po como em número de armadilhas (Figuras 19 e 20); notadamente, não foram verificadas
alterações significativas no número de armadilhas utilizadas ao longo desse período e,
conseqüentemente, nenhuma sensível alteração no esforço de pesca. Para melhor exami-
nar esta questão, foram analisadas as médias das capturas totais e por unidade de esforço,
mês a mês, para os seis cruzeiros (Figuras 21 e 22). Essas análises evidenciaram um gradual
declínio nos rendimentos da embarcação, principalmente entre março de 1999 e junho de
2000. A Figura 23 evidencia que o esforço de pesca está sendo aplicado principalmente
sobre Chaceon notialis. Esses resultados mostram a necessidade de precaução na explo-
ração do recurso.

Das Figuras 24 a 35, constam os pontos de maior rendimento, por cruzeiro de pesca,
da Captura por Unidade de Esforço, em termos de tempo de imersão (padronizado para 20
horas) e para número de armadilhas (padronizado para 100 armadilhas).

Figura 20 – Médias das Capturas por Unidade de Esforço – CPUE – dos lances, por cruzeiro, por tempo
(kg/arm.h) e por número de armadilhas (kg/arm), para os seis cruzeiros de pesca de caranguejos do “Kinpo
Maru nº 58”. Estão representadas as estações do ano em que se realizaram as pescarias. 
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Figura 21 – Médias mensais de captura bruta (kg) e por unidade de esforço – CPUE (kg/arm), para os seis
cruzeiros de pesca de caranguejos do “Kinpo Maru nº 58”.
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Figura 22 – Médias mensais de captura bruta (kg) e por unidade de esforço – CPUE (kg/arm.h), para os seis
cruzeiros de pesca de caranguejos do “Kinpo Maru nº 58”.
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Figura 24 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 1 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.

Figura 25 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 1 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 26 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 2 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 27 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 2 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 28 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 3 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 29 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 3 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 30 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 4 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.

Figura 31 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 4 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Figura 32 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 5 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.

Figura 33 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 5 do “Kinpo Maru nº 58” na ZEE sudeste-sul do Brasil.

31.5˚ S

32˚ S

33.5˚ S

35˚ S

Rio Grande

Chuí

Lagoa dos Patos

100 m

1000 m

500 m

32.5˚ S

33˚ S

34˚ S

34.5˚ S

54.5˚ W 53.5˚ W 52.5˚ W 51.5˚ W 50.5˚ W 49.5˚ W

CPUE (kg/arm.20h)

0 a 1
1.1 a 2
2.1 a 3
3.1 a 4
4.1 a 5
5.1 a 15

31.5˚ S

32˚ S

33.5˚ S

35˚ S

Rio Grande

Chuí

Lagoa dos Patos

100 m

1000 m

500 m

32.5˚ S

33˚ S

34˚ S

34.5˚ S

54.5˚ W 53.5˚ W 52.5˚ W 51.5˚ W 50.5˚ W 49.5˚ W

CPUE (kg/100arms)

0 a 100
101 a 200
201 a 300
301 a 400
401 a 500
501 a 1500

REVIZEE_CARANGUEJOS  6/23/05  10:57 AM  Page 48



49SÉRIE REVIZEE – SCORE SUL

Figura 34 – Captura por Unidade de Esforço (kg/arm.20h) no Cruzeiro 6 do Kinpo Maru nº 58 na ZEE sudeste-sul do Brasil.

Figura 35 – Captura por Unidade de Esforço (kg/100arms) no Cruzeiro 6 do Kinpo Maru nº 58 na ZEE sudeste-sul do Brasil.
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Considerando-se os lances efetuados no cruzeiro 3, os covos circulares usados no
“Kinpo Maru” mostraram-se muito eficientes para a pesca de caranguejos, tendo-se, para
um total de 9.454 armadilhas utilizadas, a captura de 43.942 kg de caranguejos e apenas
de 2 exemplares de Bathynomus spp (Crustacea, Isopoda), de 6 exemplares de abrótea
(Urophycis mystacea) e 4 exemplares de “caçonete”.

Constatou-se que a pesca com armadilhas atua igualmente sobre os estratos de
machos e fêmeas, não sendo seletiva quanto ao tamanho dos exemplares. Neste sentido,
chamou atenção a preocupação dos japoneses, durante o cruzeiro, em devolver ao mar as
fêmeas ovadas e/ou de pequeno porte, bem como os machos pequenos, com a intenção
de proteger as matrizes e jovens, garantindo a reprodução da espécie. Atualmente, sabe-se
que esta prática nem sempre é adotada na embarcação, sendo capturados e processados
machos e fêmeas de qualquer tamanho, incluindo os juvenis imaturos, conforme relatado
por marinheiros do “Kinpo Maru”.
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Por outro lado, o procedimento adotado para as fêmeas ovadas é a devolução ime-
diata das mesmas ao mar, independente de seu tamanho ou estádio de maturação dos
ovos. Essa instrução é uma determinação estabelecida tanto pelo armador (IMAIPESCA
Ltda) como pelo comandante e mestre de pesca do navio, com total anuência da Taiyo
Fishing Co. Ltd do Japão, passada para toda a tripulação a cada viagem, visando à manu-
tenção econômica dos estoques e a sua exploração em longo prazo.

Segundo informações de observadores de bordo da UNIVALI, para as outras quatro
embarcações atuantes na pesca de caranguejo, principalmente sobre a população de
Chaceon ramosae, o descarte vivo de animais de pequeno porte, independente do sexo,
vem sendo realizado em virtude do tipo de processamento a bordo – apenas destrin-
chamento parcial, sem moagem da carne, que contempla a utilização de caranguejos de
médio a grande porte. Todavia, verificou-se que, nessas embarcações, fêmeas grandes,
ovadas, também eram processadas e as ovas jogadas ao mar.

Ainda com relação aos resultados obtidos no terceiro cruzeiro de pesca do “Kinpo
Maru nº 58”, tanto em termos de peso médio das capturas como por unidade de esforço
(kg/arm.20h), as capturas não estiveram associadas ao número de armadilhas (Figura 36A),
mas sim a localização geográfica dos lances e da profundidade local (Figuras 36B e 36C),
sendo as capturas mais eficientes obtidas nas isóbatas entre 250 e 800 metros. Este resul-
tado é semelhante ao obtido por Barea e Defeo (1986) e Defeo et al. (1992), que obser-
varam rendimentos médios máximos entre as profundidades de 400 a 500 metros, no
verão, e de 600 a 900 metros, na primavera.

Área de influência das armadilhas e das linhas de pesca

Para avaliar o estoque de Chaceon sp. na região Sudeste-Sul da ZEE brasileira, foi
empregada a metodologia desenvolvida por Arena et al. (1988) e aplicada por Defeo et
al. (1992) na avaliação do estoque de caranguejos-vermelhos da Zona Comum de Pesca
Argentino-Uruguaia. A escolha desta metodologia se deu pelo fato de a mesma ter sido
aplicada ao estoque do Uruguai e, desta forma, os resultados obtidos poderem ser com-
parados aos do presente estudo.

Outro motivo pela escolha dessa metodologia deve-se à possibilidade da popu-
lação de Chaceon notialis existente no Rio Grande do Sul, principalmente entre Rio Grande
e Chuí, ser uma continuidade da população deste recurso existente no Uruguai; desta
forma, a utilização de técnicas de avaliação de estoques semelhantes permitirá a adequa-
da integração dos dados de biomassa para essas duas áreas. A metodologia baseia-se na
avaliação de recursos bentônicos de baixa mobilidade que, não sendo completamente
acessível a artes de pesca de arrasto, não podem ser avaliados adequadamente por méto-
dos de área varrida (Alverson e Pereyra, 1969).

A técnica pressupõe uma distribuição bidimensional do recurso e uma área circu-
lar de pesca efetiva para cada armadilha, atuando homogeneamente em todas as direções.
Esta área de influência é definida como aquela dentro da qual se faz sentir o efeito atrati-
vo da isca para uma dada espécie (Miller, 1975).

No caso de haver sobreposição de áreas, é assumido que cada armadilha compete
pelos organismos-alvo na porção equivalente a meia distância entre dois covos adja-
centes e contíguos, de forma que o coeficiente de capturabilidade é menor do que na
situação em que elas estão isoladas (Miller, 1975; Eggers et al., 1982). A área coberta pelas
linhas de armadilhas ou sua área de influência foi calculada pela formula proposta por
Arena et al. (1988):

aT = N · ai – (N – 1) · L

onde:
aT: área coberta pela linha de armadilhas (área de influência);
N: número de armadilhas idênticas em uma mesma linha madre;

REVIZEE_CARANGUEJOS  6/23/05  10:57 AM  Page 51



52 SÉRIE REVIZEE – SCORE SUL

ai: área de influência de uma única armadilha;
L: superfície de sobreposição de duas áreas de influência entre armadilhas 

adjacentes, determinada segundo a fórmula:

L = {[cos–1 · (s/d)] / 90} · πr2 – s · {[(d + s) · (d – s)] / 2}

sendo:
r: raio da área circular de influência de uma armadilha;
d: diâmetro (2r), e
s: distância entre duas armadilhas contíguas.

Para estabelecer o raio de influência de cada armadilha e, por conseguinte, a esti-
mativa do estoque do recurso-alvo, assumiu-se que alguns critérios, apresentados por
Arena et al. (1988) e por Defeo et al. (1992), tenham sido cumpridos. São eles:

1) todas as armadilhas são iguais;
2) todas as linhas são semelhantes, ou igualdade quanto ao número de armadilhas, sendo

esta quantidade estatisticamente significativa para efeito de cálculo do rendimento;
3) em cada linha a distância entre as armadilhas é constante;
4) a disposição das linhas é paralela ao gradiente de maior variabilidade que, acredita-se,

afeta a distribuição da espécie-alvo (tanto no caso proposto por Arena et al., 1988, como
no constatado para os caranguejos capturados pelo “Kinpo Maru”, este gradiente foi
determinado pela batimetria);

5) o período de permanência da linha no fundo deve respeitar o tempo de saturação da
arte, a destruição ou perda da isca e a fuga dos indivíduos.

Stone e Balley (1980); McElman e Elner (1982); Barea e Defeo (1985); Melville-Smith
(1988) e Arena et al. (1988) estabeleceram o cálculo do raio da área de influência de uma
armadilha segundo o quociente:

r = Smáx / 2
onde:

r: raio da área de influência de uma armadilha;
Smáx: distância entre armadilhas da mesma linha, na qual constatou-se os máximos 

rendimentos ou a máxima captura, segundo as premissas acima expostas.

Aplicando a metodologia acima descrita aos dados de distância entre armadilhas do
“Kinpo Maru nº 58” (21,6 m), foi calculado o raio da área de influência de uma armadilha em
10,8 m.A área de sobreposição entre duas armadilhas adjacentes (L) foi “0”(zero), ou seja, não
existe sobreposição das áreas de influência das armadilhas nas linhas do “Kinpo Maru nº 58”.

Segundo o mestre de pesca da embarcação, os 21,6 metros de cabo entre armadi-
lhas não são uma distância aleatória, sendo fruto de vários lances experimentais feitos pela
embarcação “Koyo Maru nº 8”, em 1984, ao largo da costa do Rio Grande do Sul, sendo a que
melhor apresentou rendimentos por linha de pesca.

Partindo-se desses valores, para cada lance de pesca foi calculada a área total de
cobertura ou a área de influência de todas as armadilhas de uma mesma linha; consideran-
do-se as 897 linhas de pesca, estimou-se a área de influência total em 124.629.065,58 m2

ou 12.462,9 hectares (sendo 1 ha = 10.000 m2).

Avaliação do estoque

Apesar de se saber da ocorrência de duas espécies de caranguejos da família Ge-
ryonidae, Chaceon notialis e Chaceon ramosae, na costa Sudeste-Sul do Brasil, as informa-
ções obtidas a partir dos mapas de bordo dos seis cruzeiros de pesca do “Kinpo Maru nº 58”
não permitiram a avaliação dos estoques das duas espécies separadamente.

Este fato se deu em função da embarcação, a princípio, atuar de forma indistinta
sobre as duas populações de Chaceon encontradas na costa sudeste-sul; sendo a diferen-
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ciação das duas espécies a bordo e, durante os lances de pesca, muito difícil. Além disso,
diversos aspectos ligados à biologia e ecologia desses animais ainda são objeto de estudo,
sendo os limites de suas distribuições desconhecidos.

A biomassa, ou o estoque disponível em peso, dos caranguejos gerionídeos na ZEE
sudeste-sul foi calculada segundo a fórmula de Arena et al. (1988):

Bj = (CP—UE—
j / a) · (1 / q) · Aj

onde:
Bj: biomassa em um estrato j;

CP—UE—
j: rendimento médio obtido em um lance (linha de armadilhas) dentro do 

estrato j;
a: área de influência da linha de armadilhas;
q: coeficiente de capturabilidade de uma dada espécie;
Aj: área do estrato j.

Nota: Na presente publicação, a CPUE aplicada para a avaliação do estoque utilizou, como
denominador, o número de armadilhas empregadas, multiplicado pelo tempo de imersão.

O coeficiente de capturabilidade (q) mede a probabilidade de um indivíduo ser
capturado, por unidade de esforço e uma unidade de área, variando entre 0 (probabilidade
nula) e 1 (probabilidade máxima). De forma mais ampla, ele pode ser entendido como um
índice que mede a eficiência de captura de um dado aparelho de pesca sobre um estoque
específico de organismos apresentando componentes:

1) intrínsecos – relacionados com a vulnerabilidade dos indivíduos ao aparelho de pesca
(características do habitat, seletividade do aparelho e parâmetros biológicos) e ao volu-
me de captura;

2) extrínsecos – relacionados com a variação da eficiência do esforço, para uma mesma
operação de pesca (tempo de pesca, poder de pesca, distribuição espacial do esforço e
esforço de pesca total).

Levando em conta todas as componentes citadas, existe um coeficiente de captura-
bilidade médio, específico para cada espécie em função de um determinado tipo de petre-
cho de pesca. Este “q” médio é fruto da comparação entre prospecções em vários locais e
ambientes do mundo.

Para as espécies de caranguejos-vermelhos, capturados pelo “Kinpo Maru nº 58”,
não foram encontrados em literatura valores específicos de “q”. Desta forma, visando a avali-
ação do estoque desses recursos, optou-se pela aplicação de dois valores absolutos: q = 1,
quando o petrecho de pesca apresenta a máxima eficiência de captura; e q = 0,5, quando
a eficiência de captura da arte de pesca é moderada.

Considerando a área de influência total das linhas de armadilhas de 124.629.065,58
m2, chegou-se à estimativa de biomassa dos caranguejos de 173.014,67 kg, com a densi-
dade média de 0,00173 kg/m2 quando o coeficiente de capturabilidade (q) foi igual a 1, ou
seja, com 100% de eficiência de pesca das armadilhas. Para o coeficiente “q”igual a 0,5 (50%
de eficiência de pesca), a biomassa estimada foi de 346.029,34 kg e a densidade média de
0,00347 kg/m2.

Para a avaliação de todo o estoque potencial de caranguejos do gênero Chaceon
presentes na costa Sudeste-Sul, foi estimada a área total potencialmente ocupada por
estes caranguejos, levando-se em consideração suas necessidades ecológicas, as profundi-
dades locais, a geomorfologia e tipo de fundo, bem como as composições granulométricas
do sedimento.

Com base nos trabalhos de Wigley et al. (1975) e Manning e Holthuis (1989), com-
preendendo revisões da Família Geryonidae, em particular do gêneros de Chaceon, foram
estabelecidos os critérios biológicos de distribuição dos animais, considerando as faixas
batimétricas e os tipos de fundo (composição granulométrica, relevo e declividade do sedi-
mento) onde os mesmos são preferencialmente encontrados.
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Utilizando-se os trabalhos de Furtado (1973), Zembruscki (1979), Pereira Filho (1988),
Martins e Corrêa (1996) e Figueiredo e Madureira (1999), foram selecionadas em mapas
temáticos de geologia e oceanografia física,áreas que atendiam aos critérios e necessidades
biológicas limitantes para a distribuição e ocorrência dos caranguejos.

Desta forma, foram selecionadas áreas entre 200 e 1000 de profundidade, com fun-
dos de composição lamosa a areno-lamosa entre os limites latitudinais de 27˚ S e 35˚ S,
visto ser esse intervalo de latitudes o que apresentou as maiores concentrações de caran-
guejos e onde possivelmente devem predominar as populações destes animais.

Essas áreas, delimitadas e georeferenciadas em mapas geológicos e cartas náuticas,
foram digitalizadas e transferidas para o programa Surfer 7.0 onde, através da ferramenta
de “krigagem”, aplicando-se o método de mesmo nome (Brooker, 1979), calculou-se a área
em graus e radianos da superfície plana, sendo, então, estes valores convertidos para me-
tros quadrados.

Conseqüentemente, o valor estimado para a área total potencialmente ocupada
pelos caranguejos gerionídeos foi de 11.754.120.000,00 m2 ou 1.175.412,00 hectares.

A partir dessa área, considerando-se os valores de biomassa inicialmente estimados
pela área total de atuação das linhas de pesca, calculou-se o estoque disponível de Chaceon
sp. entre 16.317.503,33 kg (para q = 1) e 32.635.006,66 kg (para q = 0,5), e o valor médio do
estoque potencial de 24.476.254,99 kg. A densidade dos caranguejos foi estimada entre
0,0014 e 0,0028 kg/m2, para valores de “q” iguais a 1 e 0,5, respectivamente (Tabela IV).

Biomassa do Estoque (kg) Densidade do Estoque (kg/m2)

Método de Área total de Área potencial Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de 
Avaliação influência das linhas de ocupação do capturabilidade de capturabilidade de capturabilidade de capturabilidade de

de pesca (m2) estoque (m2) 100% (q = 1) 50% (q = 0,5) 100% (q = 1) 50% (q = 0,5)

Arena et al., 1988
124.629.065,58 11.754.120.000,00

16.317.503,33 32.635.006,66 0,0014 0,0028

Fonteles Fº, 1989 15.167.790,68 30.335.581,37 0,0013 0,0026

Valores médios – – 15.742.647,01 31.485.294,02 0,0014 0,0027

Tabela IV – Avaliação do Estoque de Chaceon sp. na costa Sudeste-Sul do Brasil, com base em 897 lances de
pesca de caranguejos, nos seis cruzeiros da embarcação “Kinpo Maru nº 58”, realizados entre 1998 e 2000.

Estoque médio
23.614 toneladas

Densidade média
0,0020 kg/m2

Área:
11.754 km2

Levando em conta que os valores acima representam estimativas, foi também reali-
zado o cálculo de avaliação do estoque, utilizando-se a metodologia apresentada por
Fonteles Filho (1989).

Esta metodologia estima a abundância média do estoque a partir de uma área ini-
cial conhecida e proporcional à área total ocupada pela espécie alvo da avaliação; leva em
consideração o esforço de pesca aplicado sobre o recurso, todavia o cálculo é aplicado
diretamente sobre a captura bruta.

O esforço de pesca representa a ação do homem sobre as populações aquáticas,
através de um dado petrecho de pesca, causando mortalidade proporcional à intensidade
do seu uso. Ao mesmo tempo, o número ou peso dos indivíduos retirados por uma uni-
dade de esforço de pesca é uma medida relativa da abundância desse estoque, sob deter-
minadas condições de equilíbrio (King, 1996).

Existem relações aparentemente simples entre captura, esforço de pesca e abun-
dância do estoque, partindo-se do princípio de que uma unidade operacional do petrecho
de pesca (neste caso, os covos circulares) retira sempre uma proporção constante do esto-
que presente na área de atuação desse petrecho (Fonteles Filho, 1989).

Matematicamente, se a captura por operação de pesca for proporcional à densi-
dade do estoque, temos:

∆C = q ·  ∆f (E / A)
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onde:
∆C: captura de um lance do petrecho de pesca (linha de armadilhas);
q: coeficiente de capturabilidade;
∆f: esforço exercido por uma unidade operacional (número de armadilhas �

tempo de imersão);
E: abundância média do estoque;
A: área ocupada pelo estoque.

Dessa forma, para efeito de avaliação do estoque disponível dos caranguejos do
gênero Chaceon, considerou-se a área ocupada pelos mesmos como sendo proporcional
à área de influência das linhas de armadilhas lançadas pelo “Kinpo Maru nº 58”, ou seja,
A � aT. Assim, a fórmula anterior pode ser escrita como:

E =  (∆C · aT) / (∆f · q)

sendo   aT = área coberta pela linha de armadilhas (área de influência).

Esta mesma equação pode ser escrita como:

(∆C / ∆f) = q · (E /  aT )

ou, para um conjunto de operações de pesca, num tempo determinado:

C / f = q · (E /  aT ) = q · D

onde D = densidade do estoque em função da área prospectada.

Com base nos dados de captura e esforço de pesca dos seis cruzeiros do “Kinpo
Maru nº 58”, segundo a metodologia de Fonteles Filho (1989), para a área estimada em
124.629.066 m2 ( ~ 125 km2), calculou-se a abundância do estoque em 15.167.790,68 kg
(para q = 1) ou, numa avaliação mais otimista, 30.335.581,37 kg (para q = 0,5). O valor médio
do estoque foi estimado em 22.751.686,02 kg de caranguejos. A densidade dos carangue-
jos foi estimada entre 0,0013 e 0,0026 kg/m2, para valores de “q” iguais a 1 e 0,5, respectiva-
mente (Tabela IV). Esses valores são muito próximos dos obtidos pela metodologia de
Arena et al. (1988).

Considerando-se os resultados obtidos a partir das metodologias de Arena et al.
(1988) e Fonteles Filho (1989), calculou-se um valor médio do estoque, obtendo-se 15.742
e 31.485 toneladas, para valores de “q” iguais a 1 e 0,5, respectivamente (Tabela IV). As den-
sidades médias foram estimadas entre 0,0014 e 0,0027 kg/m2.

A distribuição potencial desse estoque está representada na Figura 37, apresentan-
do-se um detalhamento da principal área de ocorrência dos caranguejos, entre Rio Grande
e Chuí, onde se concentram os pontos de maior captura.

Estimativa da Captura Máxima Sustentável

Em 1992,o Instituto Nacional de Pesca do Uruguai (INAPE) – atual Dirección Nacional
de Recursos Acuáticos (DINARA), concluiu o levantamento dos recursos pesqueiros da Zona
Comum de Pesca Argentino-Uruguaia (ZCPAU), avaliando o estoque do caranguejo Geryon
quinquedens (atualmente classificado como Chaceon notialis) em 22.000 toneladas (Defeo et
al., 1992). No presente trabalho, o estoque de caranguejos do gênero Chaceon para a costa
sudeste-sul brasileira foi estimado em 23.614 toneladas.

Levando em conta que parte do estoque brasileiro (população de Chaceon notialis
localizada defronte ao Rio Grande do Sul) é provavelmente compartilhada com o estoque
uruguaio e, ainda, que os resultados aqui obtidos são bastante próximos aos apresentados
por Barea e Defeo (1986) e Defeo et al. (1992) para a pesca de caranguejos gerionídeos na
ZCPAU, recomenda-se, pelo princípio da precaução, a adoção dos valores de captura máxi-
ma sustentável estimada por esses autores, em torno de 1.760 e 3.700 ton/ano e rendimen-
to potencial médio de 2.700 ton/ano. Com base nestes valores, a recomendação dos referi-
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dos autores foi que apenas 2 barcos poderiam ter permissão para a captura do recurso em
questão no Uruguai; o mesmo deveria ser adotado para a ZEE sudeste-sul do Brasil.

A análise de outros mapas de bordo do “Kinpo Maru”, além do seis primeiros
cruzeiros já trabalhados, permitirá o cálculo da captura máxima sustentável específica para
o estoque de Chaceon da região sudeste-sul.
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Figura 37 – Distribuição potencial dos estoques de caranguejos-vermelhos para a costa centro-sul do Brasil
(A); destaque das áreas com maiores valores de CPUE (B).  Obs.: + – localidades com baixa abundância e

• – localidades com alta abundância (potencial pesqueiro).
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P ara a ZEE sudeste-sul brasileira, até o momento, foram identificadas duas espécies
do gênero Chaceon, com distribuições geográficas distintas: C. ramosae na região
entre Joinville e Florianópolis, particularmente defronte a Itajaí, SC e C. notialis no

trecho de costa entre Rio Grande e Chuí, RS. Até o momento, os limites de distribuição de
ambas são desconhecidos, existindo indícios de que estas espécies possam coabitar na
área entre as duas localidades acima descritas.

Procurando caracterizar melhor as áreas de distribuição desses animais, bem como
determinar o número e o tamanho das populações existentes para cada espécie na costa
sudeste-sul, novas amostragens estão sendo realizadas em parceria com empresas de pes-
ca da Baixada Santista, com o Programa Observadores de Bordo na Frota Arrendada
(PROA) da UNIVALI e com pesquisadores da Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(DINARA) do governo uruguaio. Nestes estudos, estão sendo aplicados marcadores biomo-
leculares para a determinação do grau de distanciamento genético entre essas espécies e
futuramente serão utilizados para a determinação das populações na área prospectada.
Estes trabalhos estão sendo desenvolvidos em conjunto com o Laboratório de Genética de
Peixes e Aqüicultura (LGPA) do Núcleo Integrado de Biotecnologia da Universidade de
Mogi das Cruzes.

Pesquisas envolvendo aspectos reprodutivos, alimentares e de crescimento, bem
como sobre a dinâmica populacional, estão atualmente em curso no Instituto Oceano-
gráfico da Universidade de São Paulo, vindo-se a somar ao atual conhecimento sobre essas
espécies, aprimorando desta forma a avaliação de estoque aqui apresentada.

Na costa sudeste-sul, os caranguejos do gênero Chaceon apresentam um gradiente
de densidade decrescente do sul (Chuí) para o norte, até, aproximadamente, a cadeia de
Vitória-Trindade, tendo seu máximo na região entre o Chuí e Joinville, entre as profundi-
dades de 250 a 550 metros.

Em termos comerciais, a área mais importante para a pesca, considerando-se o ren-
dimento por petrecho de pesca e o tamanho relativo dos animais, encontra-se entre as
latitudes 32,4˚S e 34,8˚S e as longitudes 50,2˚W e 52,1˚W, entre Rio Grande (RS) e Chuí
(RS). Levando-se em conta a comercialização de animais inteiros ou do processamento
simples, como o destrinchamento em partes grandes do corpo, o maior porte dos animais
capturados na região ao largo do litoral catarinense, em especial defronte a Itajaí, merece
destaque.

Considerando-se as taxas de capturas do navio “Kinpo Maru nº 58”, o valor estima-
do do estoque e apenas o parcial conhecimento da biologia e da ecologia das espécies de
Chaceon encontradas na região sudeste-sul, considera-se que o aumento do esforço de
pesca sobre estes animais seja enfaticamente não recomendado.

Enquanto não sejam completados estudos mais pormenorizados sobre a biologia
e as populações dessas espécies, deve-se dar continuidade ao acompanhamento e moni-
toramento das operações de pesca das embarcações arrendadas para as pescarias dos
caranguejos-de-profundidade, recomendando-se a manutenção, apenas, dos barcos atual-
mente em operação e, se possível, a diminuição do número dos mesmos.
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Como medida mais efetiva de minimizar a captura de indivíduos jovens, a distância
entre nós das malhas de rede das armadilhas poderia ser aumentada para 120 mm,
proibindo-se ainda a utilização de armadilhas do tipo 2, com malhas de rede de 50 mm.

O estabelecimento de cotas de pesca e épocas de “defeso” são alternativas que po-
dem vir a ser consideradas, além da reativação da “Comissão Assessora Regional de Pesca
para o Atlântico Sul-ocidental” (CARPAS) para discussão da exploração desse e de outros
recursos compartilhados.
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