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1. Introdução (Aspectos gerais) 

•Elevado valor Economico

•Biologia e preferência de 
Habitat

•Distribuição global

•Produção global das capturas e 
de aquacultura

Mud crab Scylla serrata (Fonte: Macia, in press)



1.1. Problematização

oAs estatísticas sobre as capturas 
totais anuais não são realisticas

oA pesca não é regulamentada, 
maior parte das capturas não são 
reportadas

oFalta de estudos

oDo protagonismo à pesca ilegal



Justificativa
Peixes marinhos Crustaceos marinhos



1.2. Objectivos do trabalho

o Específicos

o Geral 

Mapear as áreas de pesca ao longo do estuário dos bons sinais

Descrever a ecologia e biologia reprodutiva

Determinar as idades e analisar a dinâmica populacional

Caracterizar a pescária e a importância socioeconomico

Contribuir para a formulação de uma regulamentação específica e medidas de gestão

para pesca de caranguejo



2. Metodologia (Área de estudo)



2.1. Colecta de dados/Pesquisa de campo

Amostragem das capturas Pesca experimental

Amostragem das larvas
Larvae identification



2.2. Análise e interpretação de dados

Dados 
Biológicos

o Dinâmica Populacional

o Ecologia e preferência de habitats

o Abundância

o Biologia reprodutiva

Dados 
demograficos

o Capturas

o Esforço de Pesca
o

o Rendimentos da pesca



2.3. Descrição da ecologia

•Amostragem de 
indivíduos adultos em 3 
artes de pesa (Chicocota, 
anzol, e escavação)

•Amostragem das larvas

•Medição de parâmetros 
ambientais



2.4. Biologia reprodutiva

• Análise da morfologia externa
e Interna dos machos e fêmeas.

• Classificação e análise das
gonadas, exmplo: Ovários (nas
fêmeas) e Testículos (nos
machos).

Ovarian maturation stages External Morphological 

characteristics

Immature (Stage 1)

Translucent jelly like pale white

ovary with ovary showing ribbon

like structure.

Early maturing (Stage 2)

Ovary pale or light yellow in

colour and increases in size

Pré-maturing (Stage 3)

Increase in ovarian size, yellow to

orange ovary

Fully matured (Stage 4)

Ovary occupies available space in 

body cavity. Orange to red 

Orange.



2.5. Determinação das idades e análise da dinâmica
populacional

Etapas:

• Dissecação;

• Remoção do pendunclo
ocular;

• Desidratação;

• Polimerizar em cold cure
epoxy resin;

• Preparação dos coortes
transversais

• Contagem das bands



2.6. Caracterização da pesca e importância 
socioeconómica

• Observação durante os
trabalhos de campo 

• Realização de intrevistas aos
pescadores; 

Informação relevante sobre: 

✓Actividade pesqueira
(Capturas, Esforço de pesca e 
CPUE)

✓Importância socioeconómica 
(Poligamia; Tipo de casa; 
Tipo de cobertura, Tipo de 
bens adquiridos).



3. Resultados Esperados

• Principais áreas pesca - Mapeadas;

• Idade e tamanho de primeira maturação -
Determinados;

• Tamanhos e períodos de recrutamento -
Conhecido

• Tamanho e preferência de habitat - Conhecido

• Estágios de maturação - Conhecidos

• Parâmetros ambientais que influênciam na 
migração e reprodução - Analisados

• Dynamica Populacional - Analisada;

• Beneficios socioeconomicos tangíveis
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