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INTRODUÇÃO DA PESCA CO~lERClAL DE CARANGUEJOS

DE AlIrA PROFUNDIDADENO BRASIL

1. INTRODUÇÃO

A pesca industrial no sul do pais está estagnada
há vários anos, com as frotas operando numa sobrepesca, quer em quantidade
de esforço, quer com o uso de equipamentos predatórios, causando sérios pr~
blemas ao nicho ecológico do sistema bentônico, até profundidades de cerca
de 60 m. Ai atuam principalmente barcos arrasteiros, que usam frequenteme!!,
te correntes nas tralhas de chumbo, as quais durante o arrasto removem o
substrato do fundo marinho, destruindo habitats de organismos que vivem en-
terrados, os quais fazem parte da cadeia alimentar de grande parte dos pei-
xes que habitam o sistema neritico.

Com as indústrias ociosas por falta de matéria
prima, sendo ainda parte delas supridas por pescados importados do Uruguai
e Argentina, os empresários e entidades de pesquisas há vários anos procu-
ram alternativas para atender as necessidades do parque industrial do Rio
Orande, Rio Grande do Sul.

A pesca em águas mais profundaa, inexploradas
comeroialmente até o momento tem sido apontada repetidamento Domo uma salda.
Entretanto, devido aos elevados custos para a exeoução de pesquisas nessas
áreas, a orise do setor oontinua insolúvel.

o risco para os empresarios na realização de pe~
quisas é excessivamente alto, e uma das fórmulas encontradas para tentar e~
contrar novos recursos é o arrendamento de embarcações estrangeiras, com
barcos adequados e triPqlaçoes experientes capacitadas a fazerem explotaçõea
comerciais para as quais estão devidamente qualificados.
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A empresa Leal Santos Pesoados S.A., fez alguns
cruzeiros experimentais de prospecções com seus baroos adaptados Cação e
Fooa, em 1983 e 1984, quando foi detetada a presença de oaranguejos no sul
do litoral do Rio Grande do Sul, tendo inclusive, o barco Cação efetuado
tres viagens ao Uruguai, sob forma de arrendamento, que a empresa manteve
com o vizinho pais.

Foram descobertos caranguejos no lado brasileiro
a profundidade superior a 600 m. Como as embaroações naoionais nã.o disp.l-
nham de condições para uma melhor avaliação da potenciabilidade daqueles
decápodes, a empresa optou pelo arrendamento de um navio-fábrica Japonês,
espeoialmente adaptado para este tipo de pesoa.

A embarcação iniciou suas atividades em 15 de
outubro de 1984, em seu primeiro cruzeiro de pesoa. Em sua segunda viagem
este pesquisador embarcou no periodo de 23 de novembro a 19 de dezembro de
1984, fazendo observações sobre tecnologia de pesca empregada, processame~
to do pescado, áreas de pesoa e dados biológicos do oaranguejo vermelho,fig.l,
Geryon quinquedens Smi th, pertencente a Fami Lí.a Ge"onidae, que oompÕe
100% do produto capturado, não tendo havido fauna acompanhante.
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2. Características da Embarcação

o Koyo Maru nQ 8, é um antigo atuneiro fabricado
em aço naval, no Japão, em 1969, tendo sido especialmente adaptado e apare-
lhado em 1984 para a pesca de caranguejos, usando o sistema de covos (arma-
dilhas). As principais caracteristicas da embarcação se encontram no Qua-
dro 1:

Quadro 1 - Prinoipais Caracteristicas do Caranguejeiro

Nome: Koyo Maru nll 8
Porto de Registro: Tokyo
Número de Registro: TK 1 - 1112
Comrimento Total: 49,30 m
Comprimento PP: 48,80 m
Boca Moldada: 8,10 m
Calado I 3,85 m
Deslocamento I 1.022 m
Tonelagem Brutal 214,35 t
Tonelagem Liquida: 168,04 t

Velocidade. 11 nós
Capacidade Congelamento:
Temperatura do Paiol:

8 ton/dia
- 450 C

462,5 m3
4 (quatro)
353,5 m

3

330,5 m

1.250 HP

2 x 310 HP

30
março de 1969
1984

Capacidade Paiol Pescado
# INumero de Poroes Pescado

Capacidade Combuativel:

Capacidade Água Potável
Potência Propulsora:
PotênCia Auxiliar:
Número de Tripulantes
Data do Lançamento:
Data da Adaptação
Número de Propulsores: um
Diâmetro Externo das pás do Propulsor: 3,10 m3

- 3 -
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3 - Equipamentos e Arte de Pesoa

3.1 - Unidades de Pesca

A arte de pesca utilizada é o oovo, armadilha de
seoção oônica, oom armação de ferro, o diâmetro do aro da base é de 153 cm,
e do aro superior de 90 om , altura entre os aros de 60 cm. A malha do cova
é de kuremona, possue 110 mm medida entre nós de ângulos opostos esticada
(Fig. SI). A entrada do oaranguejo se dá.pela parte superior, no aro cen-
tral com 63 cm de diâmetro, descendo por uma secçao cônica de material sin
tátioo (PV'C), o qual mede na parte inferior 38 cm de diâmetro. Neste fWlÍl
se encontram suspensas duas iscas, que podem ser naturais e artificiais. A
altura total do cova ê de 65 cm.

Os covas são colocados em série, atados a uma li
nha principal (long line) a cada 20 m, por cabos de 7 m cada, formando uma
Unidade de Pesca. Nesta viagem cada unidade de pesca possuía entre 172 e
340 covas.

o esquema da unidade de pesca completa se encon-
tra na figo Consta, numa extremidade, de uma bóia-bandeira com 3 bóias
cegas plásticas unidas por um cabo a 3 bóias cilindricas de isopor envoltas
por capa plástica. Um cabo de arinque com 800 m com um peso (pedra) de ce.!:
ca de 40 kg na parte inferior, tem função de assentar a unidade no fundo m,!
rinho. A seguir, yem a linha principal com covos em série que se iniciam a
100 m do peso. O mesmo esquema se encontra na outra extremidade da linha
principal, sendo acrescidos, na suparf Ío í.edo mar, de uma bóia rádio.

-4-
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3.2 - Equipamentos de Navegação

A embaroação possue piloto automático, sistema

de navegação por satélite, dois radares, ecossondas, termômetro para água.

superficial, radiogoniômetro, rádio Faoximel, agulha giroscópica, rádio em

VHFe SSB e demais equipamentos indispensáveis a pesca.

3.3 - Transportador Automátioo de Covos

É um sistema de cabo de aço com ganchos situados

a bombordo da embarcação, destinados a transportar oovos no momentodo reco-

lhimento da proa para a popa., onde Bão armazenadoa em pilhas de cincoenta

unidades.

5 -
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4 - Lançamento de Covos ao Mar

Os oovos, à medida que são recolhidos, são de-

posi tados na popa empilhas verticais, com 50 unidades cada , Na preparação

para o lançamento as pilhas sã.o derrubadas no sentido da proa, fioando a ba-

se dos oovos na direção da popa.

A operaçã.o é iniciada como lançamento da bóia

bandeira, 3 bóias cegas com40 cmde diâmetro, 3 bóias de isopor, 800 m de

cabo arinque, um peso de 40 kg, a linha principal comos covas em série, um

peso de 40 kg, o cabo arinque e finalmente um sistema de bóias conforme ci-

tado acima aoresoido comuma bóia-rádio.

Os covas vão sendo lançados alternadamente pe-

las laterais da IJOpa,conforme mostra o esquema da figo 3 , enquanto que a

linha prinoipal é largada pelo centro da popa.

No lançamento participam 10 trip.llantes, dividi-

dos em dois grupos, de oinco cada, comfunções especifioas i~is para os ~

pos de cada lado da popa, ooma partiCipação direta do mestre de pesca que

conduz a embarcação a umavelocidade em torno de 3,2 mnhorárias.

As funções especificas de cada tripulante relata

mos a seguir.

O triJUlante nll ú) separa o oovo da pilha del'I!!

bada , ata o seu fundo comuma Laçada e o entrega. para o nll ® que o passa pa.

ra o na @ • O nQ (J) aloança a ponta do cabo na mãodo nll (3) • O nU @
colooa o cova em posição de la.nçamento na plataforma junto a borda da embar-

cação, enquanto o na @ amarra o cabo dos covas no seio da linha principal

que, ao ser puxada para o mar, vai arrastando os covas.

O tempo total de lançamento varia de acordo como

nQ de oovos de oada unidade de pesca. Emgeral, se lança 8 a 11 oovos IJOrmi-

nuto.
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5 - Recolhimento dos Covos

o recolhimento das armadilhas ocorre a bombor-

do da embaroação, pro:xi.moa proa.

A unidade de pesca é localizada como auxilio

do rádio-goniômetro que capta os sinais da bóia..:rá.dio. O mestre oonduz a

embarcação até junto ao sistema de bóias que são apanhadas como auxilio de

um ganoho. O cabo arinque é oolocado no mordente de um potente guincho a

óleo e começa a operação de recolhimento. Geralmente, para profundidades

entre 500 e 600 m, leva-se 20 a 25 minutos até ser oolhido o primeiro covo ,

Na fig. temoo o esquema do poaioionQmanto

dos homens que trabalham no reoolhimentol o nQ (j) o~ra o guinoho a óleo
que reoolhe a linha principal, o nO®, munido de wn ganoho, prende o su-

porte do oovo e dá o sinal (apito), para o nO 3 que aciona o guincho para

elevar a armadilha ao convés onde o nO@ a segura e dá um giro de 1800 pa-

ra a direi~a. Na passagem o nO @ pua. a laçada abrindo a base do covo,

liberando os caranguejos que são depositados no convés junto a uma esteira

rolante que os oonduz aos descarapaçadores. O nO ~ pendura os covos nos

ganchos do transportador automático que os conduzirá à. popa. Lá, o nO®
colooa as iscas nos covos passando-os aos nOs. (j) e ® que vão fazendo

pilhas de 50 unidades. O tripulante nO (2) acomodaa linha prinoipal, co-

-locando os seios, onde serao presos os cabos das armadilhas alternadamente,

um para cada lado da popa, numsupor-te de ferro. O nO @ conserta as ma-

lhas das redes danificadas.

O recolhimonto da primeira unidade de pesca i-

nicia as 05 horas da manhã, levando de 2 a 4 horas, dependendo do tamanho

da unidade e da destreza do operador do guincho a óleo, que libera também

a linha dos covos.

-7-
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6 - Isoas

As iscas sào bastante variadas, senuo usadas além
das artifioiais, cabeças de miraguaia (Pogonias oromis), espinhaços de casta-
nha (Umbrina canosai), pescada olbuda (CynoBcion striatus), c.orv4la (Micropo-
~ furnieri), abrótea (Uropbyois brasiliensis), savelhas (Brevoortia spp) e
importadOS originados do Oceano Pacifico, pertencentes a fam. Merluccidae.

_ A

As iscas sao retiradas das camaras no dia anterior
ao uso, fioando na popa do barco, ao sol, obtendo-se melhores resultados quando
já apresentam forte odor de deterioração.

Observou-se que a cabeça de miraguaia e cabeças com
espinhaço da pescada olhuda, castanha e corvina foram os melhores atratores,
sendo a savelha Q menos apreciado.

7 - Áreas de Pesca

A área de pesca nesta segunda viagem foi toda rea-
. o, o 8'll.'zadaentre os paralelos 34 10 e 34 3 de latitude sul e os meridianos

0510 34' e 0510 5 '4 de longitude oeste. A profundidade ficou entre 470 e 620
, o om, enquanto que a temperatura da agua superfioial variou entre 17,8 e 21,2 C.

Na primeira viagem do navio nipÔnicoJa área de
peSCa ocorreu entre os paralelos 330 22' e 340 29' de latitude sul e entre os
meridianos 0500 25' e 0510 48' de longitude oeste.

- 8 _

••



8 - Captura e Esforço de Pesca

Durante a segunda viagem, da. qual particip:unos
em 24 dias efetivos de pesca foram Lançadas 55 unidades de pesoa, oom um to-
tal de 14.337 covos tendo sido recolhidos 14.177, restando 160 perdidas.

Foram capturados 436.648 carangue jos vermelhos,
com 248.049 kg em peso inteiro. Em média, tivemos 31 oaranguejos oom 17,5 kg
por covo.

No Quadro 2, temos sintetizados dados de esforço,
captura e rendimento, obtidos na pesca de caranguejos pelo barco Koyo )1aru nCl

8, nas suas duas primeiras viagens de pesca comercial no litoral do Rio Grande
do Sul, no extremo sul do Brasil. A primeira viagem comercial ooorreu entre
15 de outubro e 16 de novembro e, a segunda, de 23 de novembro a 19 de dezem-
bro de 1984.

Quadro 2:

Viagem NQ de Dias Ef _\ C a;Etura I CPUE .~ f ••covol ICovos de Pesca nQ I kg nCl I kg

li 8.589 21 224.261 131.284 26 15,3
21 14.171 24 436.648 248.049 31 17,5

TOl'AL 22.766 45 660.909 379.333 29 16,7

Rea.lizadas amostragens biológicas a bordo, com
objetivo de oonhecer a estrutura populacional do oaranguejo vermelho, que
compÕe 100% dos individuos capturados, ~io havendo fauna acompanhante.

Foram medidos 841 caranguejos, sendo 745 machos
(89%) e 96 fêmeas (11%). Os machos possuem maior porte, com comprimento médio
da carapaça de 105,0 mm~ classe esta que corresponde a um peso inteiro de 593
g. O tamanho máximo para os machos foi de 152 mm (2000 g) e mlnimo 85 mm
(310 g). Para as fêmeas o comprimento médio da carapaça foi de 91,3 mm, sen-

-9-



do que para olasse de 91,0 mmo peso médio encontrado foi de 315 g. O tam~

nho máximoobservado para fêmeas foi de 134,0 mmde oomprimento da carapaça,

com :"9.10 g, e o minimo 65,0 mmcom 115 g. Das fêmeas amostradas 19 estavam

ovadas (2CJfo). AJ3 fêmeas, devido ao seu pequeno porte e quantidade insigni-

ficante de oarne, são devolvidas ao mar.

A estrutura populacional do oaranguejo vermelho

será. estudada em trabalho à parte, devido ao volume de informações colhidas,

onde efetuamos as relações oomprimento x peso, largura x peso , altura x peso,

relação maCho/fêmea, etc.

9 - Processamento

Todo o sistema de processamento de caranguejos é

efetuado no convés da embaroação, entre a proa e a casa de oomando. No esqu~

ma vemos o "l~ out" do processo destacando as posições com as~:.respeotivas

fUnçÕes dos operadores.

o tripulante na 1 se encarregará de colocar os

caranguejos sobre a esteira, que os conduzirá a mesa de recepçao. Ai o opera-

dor na 2 distribuirá manualmente os oaranguejos sobre a mesa co100ando-os ao

aloanoe dos desoarapaçadorss 3 a 8. O tri:N1anta n' 1 ainda devolve ao

mar as fêmeas ovadas e mesmoas ima.turas , Os descarapaçadores partem o abdô-

men dos caranguejos comuma batida num ferro abaixo de suas mãos. Eliminam

carapaça e vlsoeras numa esoova rotativa e completam a limpeza noutra. esoova

ao lado, situada no mesmoeixo. A parte aproveitável (63,2%), composta de 5

pereiópodos de cada lado da carapaça, junto com a carne da parte superior dos

mesmosé colooada.. em esteiras que a..conduzirá. para o cilindro de 1avS89Jll. li
o tripulante na 9 , coloca o material em caixas plástioas e estas,em grupos

de 12 unidades) são postas sobre uma base quadrada de oanos de ferro, os quais

são envolvidos por uma.rede. A seguir) estas 12 unidades são içadas por guin-

chos acopkadoa em paus de oarga e coãocadas numa tina (152 x 152 omde lado)

- 10 -
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contendo água do mar fervente, onde permanecempor 20 minutos. ApÓS o

material é removido para uma tina semelhante a oitada aoima; oontendo ~

fria do mar, onde permanecerá oeroa de 5 minutos. f • -Dal., as caaxas sao 0010-

cadas sobre um tablado onde manualmente sao transferidas para as mesas no

prooesso de seleção final.

As queIas , ou garras, com peso superior a 20 g

são embaladas e rotuladas em caixas de papelão para 7 kg de produto liquido.

A seguir) vão para as prateleiras dos túneis d.e ar forçado, onde permanecem

até o dia seguinte, quando na primeira hora de trabalho serão levadas para
..

as oamaras de armazenamento•

As partes su~riores das patas maiores (mero),

do 20 ao 50 p9l'eiópodos são embaladas e armazenadas semelhança das sanas.

o restante do material é oolooado numa esteira

que conduz para a extraçao da carne ,
-, #

Esta operaçao e feita por meio de um

sistema de prensagem em cilindros, sendo o central maior construido em aço

inoxidável, todo perfurado, por onde no momentoda prensa.gempenetra a car-

ne, sendo as partes inaproveitáveis eliminadas para uma.segunda esteira.

ao

A carne que vai saindo do oilindro central

oolooada em bandejas plásticas perfuradas que são colocadas num suporte

lado da mesa de carnes. Coloca-ae uma tábua em oima da carne da bandeja

e um peso de 12 kg, que permanecerá por alguns minutos até escorrer a maior

.
e

parte da água.

A oarne é então)coloca.d.a em saoos plásticos,

com peso final de 5 kg, que são postos dois a dois numabandeja de alumínio,

dividida ao meio. A seguir vão para o tÚnel de oongelamento onde permanece-

rão até a primeira hora de trabalho do dia seguinte, quando estas bandejas

são retiradas do tÚnel, seu conteúdo colocado em caixas de papelão de 10 kg,
..

rotuladas e depositadas nas camaras de estocagem.
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No Quadro 3, abaixo temos o rendimento obtido
no processamento}na primeira e segwnda viagem do caranguejeiro:

Quadro 3

Captura. PROCESSi\MENTO , Rend.Viagem
I kgt-inteiro Garras Patas Carne Total 10

l' 131.261 18.354 2.611 19.090 40.055 30,5
2- 248.049 15.113 4.935 33.310 53.358 21,5

o rendimento na primeira viagem foi de 30,5%,
quando o primeiro pereiópodo (garra) foi prooessado inteiro, fioando fora

fapenas o ~squio e a base.

·.Na segunda viagem, a partir do 50 dia de pesoa,
a garra foi prooessada apenas oom quela, dâctil0 (dedo móvel) e polex (dedo
fixo) •

- 12 -
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Fluxograma do Processamento de Caranguejos do
Koyo Maru n Q 8

Captura

Descarapaçamento Resid.uo

Cozimento

Resfriamento

sele~o ~~

Garras e Patas Segmentos destinados a
maiores extra ão de carne

Embalagem Extra~o
O

Congelamento 1 Prensagem
~ \7

Armazenamento Embalagem
:Elástica

\J
Congelamento I

~
Embalagem
:Ea~lão

~
[ i notul~m

Armazenamento
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10 - Observações

O alto rendimento obtido pelo KoyoMaru nD 8'

que, em apenas 24 dias efetivos de pesca, capturou cerca de 248.049 kg de

caranguejos inteiros, com ceroa de 436.648 individuos, poderá oriar umnovo

marco na pesoa industrial do :Brasil, coma assimilação da teonologia de pes-

ca que permite a explotação deste tipo de rQoursop em&suas protundaa.

É oedo para avaliar o potencial desse estoque,

uma vez que apenas uma pequena área está sendo explorada. Entretanto, nao

acredi tamos que este tipo de recurso seja exclusivo do extremo sul do pais,

mas que tenhamos áreas favoráveis a pesca deste ou, de outros tipos de crus-

táceos PaBslveis de explotação comercial ao longo dos mais de 7.000 km do

litoral brasileiro.

As condições oceanográfiCas emmaiores profun-

didades são mais constantes, sofrendo menor influência das alterações atmos-

féricas da superflcie e das variações sazonais •

. ...,
Assim, para a regl.a.o estudada, influenciada dire

tamente pelas massas d~água da Corrente Antártioa, mantéma temperatura en-
o - ."tre 5 e 10 C, oondiçoes estas que por certo seraO encontradas em outras

áreas do litoral brasileiro, em profundidades entre 500 e 600 m.

A elevada taxa de captura de caranguejos na re-

gião, tem obrigado a embarcaçã.o a reduzir o esforço de pesca, pois sua unida-

de de processamento tem a capacidade de processar em torno de 12 toneladas

diárias.

Atualmente, a maior frota caranguejeira industri-

al do mundo, se encontra no Mar de :Bhering. Lá. a pesca é realizada a 200 m

de profundidade, comcaptura média diária de 5 a 7 toneladas, para umesforço

de 600 covas. No sul do :Brasil, nesta 2o viagem, a oaptura média para 600

cavos diários foi superior a 10 toneladas.
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Fig. 1 - Car~guejo vermelho (Geryon qUinquedens Smith) capturado no litoral
do Rio Grande do SUl, pelo barco Japonês arrendado KoyoMaru n" 8.
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Fig. 2 - Esquemade uma unidade de Pesca e detalhes
de um covo Covo

Bóia bandeira



Plataforma de
lançamento

Armaz enamento
linha principal

®

Fllhas de OOVOIJ

Tubulão PVC

Plataforma. de
lançamento

®

Fig. 3 - Esquema da distribuição dos tripulantes durante
o lançamento de covos ao mar.
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Casario

Tubulão condutor
linha. prinoipal

Transportador Automátioo
de OOVOS

CV@

Fig. 4- Esquema distribuição dos tripulantes do KQyo Karu
nR 8, durante 8 reoolhimento de OOVOS.
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carnes
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Fig. 5 - Distribuição dos operadores no processamento de oaranguejos:(!)Co10cador de caranguejos na esteira; (g) Distribuidor na
mesa para os descarapaçadores G) a: ®~ Acondicionador de
pereiópodos em'caixas plásticas, @ Operador dos guinchos;
@ a G Selecionadores finais.
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