
CRUSTAPANHA 

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

Autores: Mariana Anjos, Charlotte Kirchner, Andreia Ovelheiro, Marco Campino, Paulo 
Gavaia, João Quintela, Maria Alexandra Teodósio, Francisco Leitão 

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



Motivos para este estudo? 

Ausência de conhecimento relativo pescaria e da pesca 
(Literatura clássica contemporânea; roteiros/livros –revistas  
de museus; relatórios técnicos etc…) 
 
Falta de dados estatísticos de desembarques 
 
 
Ausência de legislação 
 
 
Recurso por explorar/Já explorado?!! 



COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL/ASSOCIAÇÕES PESCADORES: 
 
Associação dos Pescadores da Fuzeta (Fuzeta) 
 
Associação  Armalgarve Polvo (Quarteira 
 
Cooperativa Formosa (Olhão) 
 
Vivmar Associação Viveiristas e  Mariscadores da Ria Formosa 
 
Associação de Moradores da Ilha da Culatra 
 
Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira-Quartpesca 
 
Associação de Armadores e Pescadores deTavira 
 
 
Ausentes 
 
OLHAOPESCA (confirmou que não vinha); Email:geral@olhaopesca.pt 
 
Associação de Pescadores Santo António de Arenilha - VRSA: 
 
associação de pescadores de Monte Gordo 



Objetivos 

Gestão e  regulamentação da pesca do caranguejo; de que forma as 
medidas propostas afetam a componente socioeconómica 

Biologia Avaliação dos 
Recursos 

Caraterização 
socioeconómica 

Ecologia 

COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL/ASSOCIAÇÕES 

PESCADORES Caracterizar esforço 
Pesca/Apanha 

CRUSTAPANHA 



Espécies-alvo  

Caranguejo mouraceiro 
Carcinus maenas 

Caranguejo da pedra 
Eriphia verrucosa 

Caranguejo violinista 
ou escava a terra 

Uca tangeri 



Zonas de Estudo 

Ria de Aveiro 
 
Estuário do rio Tejo 
 
Estuário do rio Sado 
 
Ria Formosa 
 
Ria de Alvor 



Objetivos: Estudar a biologia das espécies 

Estudar os ciclos reprodutivos e determinar ogivas de 
maturação e/ou idade de  primeira maturação 
 
Determinar influência ambiental na desova e 
recrutamento 
 
Biologia populacional – estudo da demografia das 
populações; Avaliação dos recursos 
 

Determinação do sexo Medição mensal 
comprimentos 

Determinação da idade/ 
comprimento maturação 



Objetivos: Caracterizar a apanha e a pesca e 
identificar populações de caranguejos 
tradicionalmente exploradas que podem vir a ser 
objecto de exploração 

Estado da arte (Pesca) 
 
Identificar áreas de pesca 
 
Mapeamento e distribuição espacial 

Entrega de licenças 
de pesca 



Objetivos: Estudar a ecologia das 
espécies 

Ecologia trófica e alimentar – competição por alimento 
 
 - O caranguejo come o berbigão/ameijoa? (analises 
de isótopos estáveis) 
 
Ecologia populacional – competição por espaço e tempo de 
recuperação das populações 
 
Caracterização dos habitats 



Pesca do Polvo Isco vivo 

ISCO VIVO (Carcinus maenas) 
 
 
- Comparar se isco vivo aumenta a pressão da pesca do polvo; 
Aumenta o rendimento ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medidas de cooperação institucionais 
 



Legislação 

2010 

Portaria Nº 1054/2010 

14 de Outubro 

Proíbe o uso de C. maenas 

como isco vivo na pesca de 

polvo em Portugal. 

Portaria Nº 132/2011 

4 de Abril 

Suspende durante 12 meses 

a proibição imposta em 

2010. 

Portaria Nº 97-A/2012 

Suspende durante 4 meses a 

proibição imposta em 2010. 
 

Portaria Nº 230/2012 

Proíbe o uso de C. maenas como 

isco vivo na pesca do polvo na 

Zona Sul de Portugal. 

2012 

Portaria Nº 560/90  

O tamanho mínimo de 

captura do caranguejo verde, 

Carcinus maenas, em 5 cm. 

1990 2011 



Objetivos Analisar socioeconomicamente as 
comunidades ou pescadores que praticam a apanha 
e/ou pesca 



Resultados esperados Propor medidas de 
regulamentação/gestão para a sustentabilidade dos 
recursos, ambiente e actividade pesqueira 

Definir épocas e tamanhos para apanha/pesca 
 
Definir características técnicas das artes de pesca 
 
Controlo do esforço de pesca – número de 
licenças/pescadores 
 
Estabelecimento de capturas 
diárias/semanais/mensais 
 
Contribuir para o conhecimento do estado da arte 
do polvo e contribuir para a resolução da polémica 
em torno da pesca com isco vivo 

GESTÃO 
DE 

RECURSOS 



Agradecimentos 

Dr. Marina Sequeira – ICNF Lisboa 

Associação  Armalgarve 
 
Vivmar Associação Viveiristas e  Mariscadores da Ria Formosa 
 
Associação de Moradores da Ilha da Culatra 
 
Nosso colaboradores voluntários: 

Dr. Gioconda Silva & Dr. João Pereira 


