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CONSIDERA S07.3:1E A MPLORAC 0 PESQUEMA E 0 APROTEITLENTO  INDUS 

TRIAL  DO CARANGUEJO Carpilius coral-limo  (Herbst),  NO 

ESTADO DO CEARA. 

SÉRGIO FONSECA GULARKM 

0  caranguejo  patagrossa, Carpilius corallinus (Herbst), 

e capturado juntamente com as lagostas nas pescarias comerciais rea 

lizadas na costa do Estado do Ceará (Brasil). Tal registro foi efe-

tuado por Fausto Filho et  al  (1966), sem tecer consideragOes outras 

relativas participagao deste crustáceo nas citadas pescarias. 

Posteriormente, Costa (1968) apresentou  am sea  estudo 

sobre a pesca e a biologia desta especie, uma serie de dados e  in  

formag6es de importancia fundamental ao incremento da exploragao 

deste recurso pesqueiro. 

Em trabalhos mais recentes comoor;de Paiva (1970) e 

Paiva et  al  (1971), o caranguejo pata-grossa tem sido citado como 

uma das esp6.cies marinhas passíveis de aproveitamento econOmico no 

nordeste brasileiro. Contudo, ainda no foi estabelecida una expio 

rag5o especificamente dirigida a este recurso, por  razes  que se 

desconhecem. 

Considerando a importancia regional desta exploragao„ 

elaboramos o presente trabalho que visa oferecer alguns subsidies 

sobre o estado atual das pescarias deste caranguejo na costa cearen 

se, bem como quanto as possibilidades de seu aproveitamento indus- 

trial. 
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MATERIAL 

0 material  clue  serve do base ao presente trabalho foi 

coligido na costa do Estado do CearS. e desembarcado na praia de hU 

curipe, município de Fortaleza. Foram feitas 13 amostras correspon 

dentes ao mesno nUmero de desembarques realizados no período de 

setembro a novembro de 1977, por barcos lagosteiros que operaram 

COM manzuL iscados com peixes marinhos. Um total de )01 indivíduos  

Loran  amostrados, sendo 216 machos e 195 fLeas (Tabela I). Parale 

lamente s referidas amostragens,  sub-amostras foram tomadas com 

vista ao estudo do rendimento da carne do caranguejo„ tendo sido 

analisado um total de 25 indivíduos, independentemente dos seus se 

xos (Tabela VI). Tamb6m, foram considerados os dados de pescarias 

correspondentes a 873 viagens de pesca, realizadas por embarcag6es 

lagosteiras que operaram na costa cearense nos anos de 1970 a 1973 

(Tabelas II a V), controladas através de mapas de bordo, pelo  Pro  

grama de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil (PDP). 

Para cada indivíduo amostrado registramos o sexo e o 

comprimento total da carapaça. 

A identificagao da espécie foi feita de acOrdo com  

Rathbun  (1901) e, para o registro dos sexos dos indivíduos amostra 

dos, baseamo-nos nos caracteres sexuais externos. 

Com respeito modieao do comprimento da carapaça, esta 

foi efetuada com paquímetro, no plano do simetria e sobre o dorso 

do corpo, a partir da margem anterior da fronte a vargem posterior 

da carapaça. 
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Os indivíduos amostrados foram distribuídos por classes 

de comprimento da carapaça (intervalo de 5  ram),  segundo os seus 

sexos, tendo sido ainda calculadas as respectivas freouencias rela-

tivas (Tabela I). 

Dos indivíduos das  sub-amostras tamb6m foram registra 

dos os seus comprimentos e tomados os  sous  pesos. Na pesagem, aque-

les que se apresentaram destituídos do alguma das partes integran  

tea  do corpo, foram rejeitados. Cada caranguejo foi submetido a 

cocgao em laborat6rio, com vista a facilitar a extragao dos teci 

dos musculares existentes. A retirada da carne foi procedida de na 

neira mecLica„ utilizando-se espátulas, pingas e escarificadores, 

por partes assim agrupadas: 

(a) aparelho bucal (32 par do maxilipodes); 

(b) patas (quelipodos e perei6podos)3 

(c) esterno e regiao branquial. 

A carne extraída apOs o cozimento foi posada e registra 

dos os rendimentos das diversas partes, bem como do total. Com  base 

nos valores observados calculamos as equag-dos  quo  relacionam o com 

primento da carapaça com o peso do tecido muscular extraído das 

diversas partes, e do total, bem come os respectivos coeficientes 

de correlação (Tabela VI). 

De cada viagem de pesca realizada,  form  efetuadas ano 

taçOes diárias do n-Lero de artes empregadas (manzuás/dia) e do nti-

moro de indivíduos capturados. Os dados registrados foram agrupados 

por meses e permitiram a obtengao dos  indices  de densidade relati 

va para a espécie em referencia, com base nos respectivos totais 

dos indivíduos capturados por 100 manzuS.s/dia (Tabelas II a V). 



DISCUS= E CCNCLUSCES 

0 caranguejo pata-grossa, Carpilius coraIlinus  (Herbst.  

tem sido capturado de forma efetiva nas pescarias de lagostas reali 

zadas na costa do Estado do Ceará (Brasil), ocorrencia esta já ante 

riormente assinalada por Fausto Filho  at al  (1966) e Costa (1968). 

0 crescente esforço de pesca empregado nas pescarias de 

lagostas na costa cearense (Paiva, 1971, 1972, 1973 e 1974) tem 

' • • sido considerado COMO um dos principais fatores que conduzem a dima 

nuigão da densidprie relativa dos referidos crustáceos. Este fato 

tem suscitado a possibilidade de que a abundancia do caranguejo em 

estudo, tenha sido tambem reduzida. 

Os dados das amostragens realizadas alcançar um total 

global de )111 indivíduos„ sendo 216 machos.(52,65) e 195 femeas 

(47,14), numa proporgão práticamente igual (Tabela I, Figura 1). 

Os totais globais de  nachos  e femeas amostrados, distri 

buldos por classes de comprimento da carapaça, mostram que a pesca 

atingiu individuos de tamanhos que variaram entre as classes de 65 

a 11)1 mm de comprimento da carapaça. Para ambos os  sexes,  os tama 

nhos mais atingidos pela pesca ficaram compreendidos entre 80 e 100  

DIM  de comprimento da carapaça (Tabela I„ Figura 1). 

Apesar da reduzida consistencia das amostras, pois as 

mesmas se limitaram ao período de setembro a novembro, consideramos 

os seus dados de tamanhos dos individuos para uma comparação com 

aqueles das amostras feitas por Costa (1968), visando a análise 

deste aspecto da estrutura populacional. Verifica-se que os tama-

nhos dos individuos amostrados e a distribuição de frequencia  des 

sea  individuos por classes de comprimento da carapaça, apresentam-

se semelhantes "aqueIes mostrados por Costa (1968). 
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Do total de femeas amostradas, somente um individuo foi 

encontrado  am  processo de reprodução, ocorrencia esta constatada 

no  ms  de novembro, tendo medido 99  ram  de comprimento da carapaça. 

Nas pescarias controladas, consideramos apenas as captu 

ras da espécie aa tela, ainda que referidas pescarias tenham sido 

dirigidas para a captura de lagostas. As capturas mensais se apre-

sentaram de modo diverso em cada um dos anos estudados, no pernil 

quando comparadas entre si, esclarecer período(s) defini 

do(s) de maior  au  menor intensidade (Tabelas II a V). 

Estudamos o esforço controlado (aanzu6:/dia) e o rulmero 

de indivíduos capturados, referente a cada 1T.IS e ao ano, tendo-se 

calculado as porcentagens a partir dos totais respectivos (Tabelas 

II a V). Os dados referentes s porcentagens do esforço controlado 

permitem evidenciar que no ano de 1970 as maiores  frequencies con  

centraram-se nos meses de abril a julho e no  ms  de setembro, atin 

gindo valores que variaram entre 10,4 e 26,6%; que no ano de 1971 

as maiores  frequencies  corresponderam ;.,s do nes de março e as com- 

preendidas entre maio e agosto, alcançando valores que oscilaram 
A 

entre 10,0 e 14,85; que no ano de 1972 as maiores  frequencies con  

centraram-se no período de fevereiro a maio, cujos valores ficaram 

compreendidos entre 11,8 e 17,25; que no ano de 1973 as maiores fre 

quencias foram as dos meses de março, outubro e dezembro, correspon 

dendo respectivamente a 1014, 12,0 e 45,85. Quando comparamos os 

dados que acabamos de analisar  cam  os citados por Costa (1968), ve 

rificamos que, exceção do ano de 1973, houve uma correspondencia 

dos períodos, ou PleSMO meses, em que ocorreram as maiores frequen 

cias do esforço controlado. Os dados referentes 'as porcentagens dos 

indivíduos capturados permitem evidenciar que no ano de 1970 as 

maiores  frequencies  concentraram-se nos meses de fevereiro a maio e 
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no  ms  de julho, atingindo valores  quo  oscilaram entre 9,6 e 21,15; 

que no ano de 1971 as maiores frequencias corresponderam ao  ms  de 

março, período de junho a setembro e El& do novembro, cujos valores 

variaram entre 9,2 e 17,5; que no ano de 1972 as maiores frequen 

cias concentraram-se nos meses de fevereiro e março atingindo valo 

rem de 32,8 e 14,95, respectivamente; que no ano de 1973 as maiores 
^ 

frequencias foram as dos meses de janeiro e dezembro, cujos valores 

pela ordem corresponderam a 1004 e 68,25. Tais dados, quando compa 

rados aos mencionados por Costa (1968), pormitem evidenciar corres 

pondencias de períodos ou mesmo de meses, em  cue  ocorreram as maio 

res frequencias dos indivíduos capturados, como os  noses  ja" referi 

dos do ano de 1970, os meses de junho, jnlho e agosto de 1971, o  

ms  de fevereiro de 1972 e o  mess  de janeiro do 1973 (Tabelas II a 

V). 

Estudamos a densidade relativa (captura por 100 manzuAs/ 

dia) para cada  ms  e ano, tendo-se obtido  Indices  cujos valores fo  

ram  bastante diversificados. Para o ano de 1970, o menor índice foi 

o do  ms  de janeiro com o valor de 0,7, o maior o do  ms  de feve-

reiro com 8,3 e o do ano correspondeu a 1,9; para o ano de 1971, 0 

menor =dice foi o do  ms  de abril com o valor de 1,1, o maior o do  

ms  de novembro com 4,4 e o do ano correspondeu a 2,4; para o ano 

de 1972 o menor índice foi o do  ms  de julho quando atingiu um va- 
A 

lor igual a 0,31  o maior o do  ms  de dezembro com 9,3, sendo o do 

ano de 2,1; A para 0 ano de 1973 o  manor  índice foi o do  ms  de 

junho  cam  0,1, o maior o do  ms  de janeiro com 8,2 e o do ano cor 

respondeu a 5,0 (Tabelas II a V, Figura 2). Quando comparamos estes 

dados com os apresentados por Costa (1968), verificamos que as  den  

sidades relativas do período de 1970 a 1973  so  bastante inferiores 

aquela do ano de 1967. Podemos justificar os baixos valores dos  in 

dices  de densidade relativa do caranguejo  am  estudo, quando atenta 

mos para o elevado esforço de pesca empregado nas pescarias de  la  

gostas (Paiva, 1971, 1972, 1973 e 1974). 
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Apesar da inexistencia de dados  cue  permitem suportar a 

afirmativa do aumento das capturas deste caranguejo na  Area  e anos 

citados, supomos que tal fato tenha ocorrido, pelas numerosas refe-

re A  ncias sobre este aspecto que obtivemos dos pescadores, nos primei 

pais locais de desembarque de lagostas, onde tambem  so  feitos os de 

sembarques e a comercialização da espécie em estudo. 

Fazendo menção aos crustAceos em geral e aos caranguejos 

em particular, afirma  Wise  (1976), que as capturas destes recursos 

no Brasil, entre 1960 e 1973, mostraram-se com tendencia crescente 

0 mesmo autor citando Paiva  at al.  (1971), evidencia a mesma tenan 

cia para as capturas de caranguejos e siris em  Areas  do nordeste  bra  

sileiro. Com  base no que foi anteriormente mencionado, parece-nos 

indispensável que uma maior atenção seja dada a este recurso pesquei 

ro no sentido de ampliar os conhecimentos bio-ecolégicos da espécie, 

da implantagao de uma especifical  eficiente e moderna tecnologia de 

captura e, paralelamente, da sua utilização em nível industrial. 

No que respeita ao aspecto da tecnologia de captura, 6 

recomendAvel e indispensável um prévio conhecimento bio-ecolOgico da 

espécie  an  foco, notadamente quanto sua ecologia. As artes de ca2 

tura de caranguejos, internacionalmente conhecidas, em geral atuam 

segundo um mesmo principio e, por esta razão,  so  classificadas numa 

mesma categoria (Rounsefell LEverhart, 1960), sendo comumente deno-

minadas de armadilhas ("tuo-level  crab trap",  ti3np_i-vci  °Jab  trf:  

"inshore potting"; etc.),  caracterizadas pelo seu tamanho e material 

usado na construção; transportáveis, com uma abertura para a entrada 

do animal e podendo atuar com ou sem iscas (Siebenaler, 1965;  Brandt,  

1964;  Fitch,  1965 e 19663  Sainsbury,  1975).  Outros tipos de artes 

usadas para a captura de caranguejos, menos eficientes do que as jA 

citadas e por isso pouco utilizadas nas pescarias comerciais, eNis 

tem em grandes euantidatles, dentre as quais a citada por  Rees  (1963). 
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Com referencia ao aspecto do aproveitamento industrial do 

caranguejo em estudos podemos afirmar  quo, at  o presente, na Sroa 

do nordeste brasileiro, nada foi realizado. Atualmente, a utilizaggo 

deste caranguejo no Estado do CearLr. (Brasil), e feita de modo bastan 

te simples e rudimentar, pois os individuos  so  vendidos  "in  natura"  

au  cozidos, sendo este atino o mais comum. Be una maneira geral, o 

processo se restringe no seguinte: os exemplares congelados  so  de-

sembarcados na praia (figura 3), ande  so  vendidos a pessoas interes 

sadas em sua comercialização, sendo  en  seguida submetidos a um cozi 

mento (figura 4) e arranjados em cordas de folhas de palmeira  (Car  

naiba = Copernicea  cerifera  hart),  onde sao amarrados em grupos de 5 

exemplares (figura 5), e finalmente comercializados nas ruas por ven 

dedores denominados "intermediSrios" (figura 6), a baixos pregos. 

Considerando as informaçOes mencionadas e o valor que desfrutam os 

crustáceos em geral no mercado mundial, afigura-se inadequado,oatual 

aproveitamento deste caranguejo. 

Estudamos o rendimento de carne deste recurso, tendo em 

vista contribuir para o seu melhor aproveitamento. 

No estudo das relaOes do comprimento da carapaça - peso 

de tecido bscular extraido, usamos a eauagkli = a . L
b 

ande II = 

peso em g; L = comprimento da carapaça  am ram;  a = uma constante, e b 

um expoente (geralmente compreendido entre 2,5 e 4,0). Os parametros 
. 

foram calculados através da reta de regresso (método dos manamos 

quadrados) dos valores logaritmos: 

log l/ =  log  a 4- b .  log  L. 

As equagOes obtidas esto abaixo relacionadas. 

Relação comprimento da carapaça - peso de tecido muscular  

extraído do aparelho bucal (3? par de maxli -fpede),  apes  cozimento: 

logIl = -9)299 4,555 •  log  L, sendo r = 0,96. 
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Relagao comprimento da carapaça - peso de tecido muscular 

extraido das patas (quellpodos e poreiODodos), ap-cs cozimento:  

log U= '440252 + 3'124 . log L,  sendo  r = 00 98  

Relação comprimento da carapaça - peso de tecido muscular 

extraido do esterno e região branquial, apOs cozimento:  

log II = -40 095 + 2,940 . log L,  sendo  r = 0,92  

Relação comprimento da carapaça - peso total de tecido 

musculnr extraído do caranguejo, apOs cozimento:  

log W = -4,053 + 3,132 . log L,  sendo  r = 0098  

Na tabela VI apresentamos os dados observados e calcula 

dos, por classes de comprimento da carapaça. Também, incluímos a me 

dia geometrica do peso dos caranguejos estudados e do tecido museu 

lar extraído das suas diversas partes, de acordo com o agrupamento 

feito, bem como o rendimento destas partes,  am  relacao ao peso total 

do caranguejo ao natural. 

Com vista ao aproveitamento industrial da carne do caran 

guejo Carpilius corallinus  (Herbst),  os rendimentos medios observa 

dos, em porcentagens do peso total do caranguejo ao natural, foram 

os seguintes: peso da carne cozida extrnTda do aparelho bucal (3° 

par de maxilipede) = 0,07%; peso da carne cozida extraída das patas 

(quellpodos e pereicipodos) = 14,4:1,; peso da carne cozida extraída do 

esterno e região branquial = 9,2,% 

0 rendimento total de carne cozida extraída do caranguejo 

em relagEo ao seu peso ao natural foi de 23,677, 
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suilpiao 

No presente trabalho sao feitas consideraOcs sobre a  ex  

ploragao pesqueira do caranguejo Carpilius corallinus  (Herbst),  na 

costa do Estado do Ceará (Brasil), c estudado o rendimento de carne 

deste crustáceo„ COMO contribuigao ao seu aproveitamento industrial. 

0 estudo se fundamenta em amostragens realivirlas no perlo 

do de setembro a novembro de 1977, na praia de ilucuripe, município 

de Fortaleza, tendo o material sido capturado na Costa do Estado do 

Ceará (Brasil). Um total de 411 indivíduos foram amostrados, sendo 

os sexos considerados e registrados os seus comprimentos. Deste to 

tal, 25 exemplares foram analisados, visando o estudo de rendimento 

de carne. Tambem, foram considerados os dados de pescarias correspon 

dentes a 073 viagens de pesca, realizadas por embarcag3es lagostei 

ras que operaram na costa cearense nos anos de 1970 a 1973, controla  

des  através de mapas de bordo pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvi 

mento Pesqueiro do Brasil (PDP). 

-  Has  análises dos dados foram feitas algunas comparag6es 

e sugest6es, tendo-se para isso recorrido bibliografia relacionada 

com os aspectos abordados. 

0 trabalho evidencia que: os dados obtidos nas amostra  

gems  e referentes estrutura populacional, apresentam-se bastante 

semelhantes aos citados por Costa (1960), que as capturas mensais de 

oada ano estudado mostraram-se diversificadas no permitindo, 

quando comparadas entre si, esclarecer período(s) definido(s) de 

maior ou menor intensidade; que o esforço de pesca de cada um dos me  

sea  dos anos estudados tambámnao evidenciou, quando comparados en-

tre si, período(s) definido(s) de maior ou menor intensidade; que as 

densidades relativas (captura por 100 manzuás/dia) mensais e anuais 



tiveram valores baixos em relaggo ..quelas citadas por Costa (1268), 

podendo este fato ser justificado pelo elevado esforço de pesca em 

pregado nas pescarias de lagostas, j6 que a espécie em estudo parti 

cipa destas pescarias. 

Abordagens sobre a importLcia do caranguejo e a necessi 

dade de ampliar os estudos bio-ecolOgicos, de tecnologia de captura 

e de aproveitamento industrial, na frea considerada, constituem as 

pectos de relevante importância do presente trabalho. Neste particu 

lar, algumas sugest6es  so  oferecidas quanto 'a utilizaggo de artes de 

pesca especfficas para a captura e também apresenta dados sobre o 

rendimento de carne com vista ao aproveitanento industrial deste re-

curso pesqueiro. 
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1 
3 

24 
45 
50 
37 
13 

1 
2 
14 
31 
42 
58 
37 
20 
9 
2 

216 

Classes de 
coAprimento 
da carapaça 

(ma) 

Prequencias 

machos fameas 

abso - 
lutas 

total  

abso-
lutas 

65- 69 
70- 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 - 89 
90 - 94 
95 - 99 
100 - 104 
105 - 109 
110 - 11)!  

Total 

2 
5 
25 
55 
87 
108 
74 
38 

3  

rela-
tivas 

0,5 
1,2 

13,4 
6,1 

21,2 
26,3 
18,0 
9,2 
3,4 
0,7  

rela-
tivas 

0,2 
0,7 
2,7 
5,8 
11,0 
12,2 
9,0 
4,4 
1,2 
0,2 

rela-
tivas 

0,2 
0,5 
3,4 
7,5 

10,3 
14,1 
9,0 
4,9 
2,2 
0,5 

Tabela I 

FrequLcias absolutas e relativas dt.,-1 caranuejos da esp6cie Carpi- 

lius coraIlinus  (Herbst),  por classes de comeriaento da carapaça, 

nas amostragens de desembarques realizados em ilucuripe (Fortaleza-

-CearL-Drasil), no período de setembro a novembro de 1977. 



Tabela II 

Dados sobre o esforço controlado (manouSidia), individuos capturados 

e  -indices  de densidade relativa (captura por 100 manzu6.sidia), , por 

meses, relativos ao caranguejo da espécie Carpilius  

(Herbst),  capturado por embarcag6es motorizadas que operaram na 

ta do Estado do Cear6. (Brasil), durante o ano de 1970. 

corpllinus  

COS  

Esforço 
controlado 
(manzu/ 

dia) 

Porcenta 
gene do.; 
esforço 

controlado 

Por centa 
gens dos 
individuos 
capturados 

Densidade 
relativa 
(captura 
por 100 
manzuls/ 

dia) 

Individuos 
capturados 

janeiro 2.240 16 0,9 
fevereiro 7.920 656 3,1 
março 17.300 497 6,7 
abril 27.270 462 10,6 
maio 68.910 617 26,6 
junho 29.207 240 11,3 
julho 30.820 1.014 11,9 
agosto 22.520 472 8,7 
setembro 26.900 342 10,4 
outubro 19.320 372 7,5 
novembro 5.880 128 2,3 
dezembro - - - 

0,3 017 
13,6 8,3 
10,3 2,9 

9,6 1,7 
12,8 0,9 
5,o 0,8 

21,1 3,3 
9,8 2,1 
7,1 1,3 
7,7 1,9 
2,7 2,2 

Total  258.287 4.816 100,0  100,0 1,9 



7,0 
7,7 

17,5 
3,5 
5,4 
9,2 
9,9 

12,3 
9,5 
9 0 -,1 

12,4 

2,4 

Tabela  III  

Dados sobre o esforço controlado (manzur_fldia), indivíduos capturados 

e  Indices  de densidade relativa (captura por 100 manzuAs/dia), por  

noses,  relativos ao caranguejo da espécie Carpilius corallinus  

   

(Herbst),  capturado por embarcagOes motorizadas que operaram na 

ta do Estrido do Ceará (Brasil), durante o ano de 1971.  

COS  

Meses 

Esforço 
controlado Indivíduos 

(manzuA/ capturados 
dia) 

Porcenta 
b--fens  do 
esforço 

controlado 

Porcenta  
galls cf6s 
indivíduos 
capturados 

Densidade 
relativa 
(captura 
por 100 
manzuS.s/ 
dia) 

  

2,6 
2,3 
2,9 
1,1 
1,2 
2,2 
2,2 
3,0 
3,0 
2,2 
4,4 
1,4 

janeiro 110.4)10 2.875 6,5 
fevereiro 135.753 3.184 8,0 
março 251.835 7.213 14,8 
abril 128.361 1.437 7,5 
maio 176.980 2.228 10,4 
junho 170.575 3.775 10,0 
julho 184.683 4.066 10,8 
agosto 171.412 5.057 10,0 
setembro 128.075 3.896 7,5 
outubro 54.628 1.205 3,2 
novembro 116.269 5.105 6,8 
dezembro 76.958 1.105 4,5 

2,4 Total 1.705.969 41.146 100,0 100,0 



Tabela IV 

Dados sobre 0 esforço controlado (manzug/dia), indivíduos capturados 

e  indices de densidade relativa (captura por 100 manzugs/dia), por 

meses, relativos ao caranguejo da espécie Carpilius corallinus  

    

(Herbst),  capturado por embarcagOes motorizadas  cue  operaram na  cos  

ta do Estado do Ceará (Brasil), durante o ano de 1972. 

¡loses  

Esforço 
controlado 
(manzug/ 

dia) 

Indivíduos 
capturados 

Porcenta 
gens d-o.  
esforço 

controlado 

Porcenta 
gens cii3s 
indivíduos 
capturados 

Densidade 
relativa  
(captura 
por 100 
manzugs/ 
dia) 

janeiro 55.790 702 4,6 2,8 1,3 
fevereiro 143.085 8.275 11,8 32,8 5,8 
março 206.285 3.757 17,2 14,9 1,8 
abril 201.048 1.943 16,6 7,7 100 
maio 159.226 1.391 13,1 5,5 0,9 
junho 76.275 1.206 6,3 4,8 1,6 
julho 10.924 333 3,6 1,3 0,3 
agosto 83.280 868 6,9 3,4 1,0 
setembro 58.287 2.367 4,8 9,4 4,0 
outubro 84.630 2.105 7,0 8,3 2,5 
novembro 20.656 712 1,7 2,8 3,4 
dezembro 17.170 1.601 1,4 6,3 9,3 

Total 1.211.656 25.260 100,0 100,0 2,1 



Tabela V 

Dados sobre o csforgo controlado (manzuVdia), individuos capturados 

e  Indices  de densidade relativa (captura por 100 manzuÁs/dia), por 

RMSOS, relativos ao caranguejo da espécie Carpilius corallinus  

(Herbst),  capturado por embarcaOcs motorizadas que operaram na  cos  

ta do Estado do Ceará (Brasil), durante o  and  de 1973.  

Hoses  

Esforço 
controlado 
(manzuS/ 

dia) 

Porcenta 
gens do 
esforço 

controlado 

Porcenta 
gens dos 
indivíduos 
capturados 

Densidade 
relativa 
(captura 
por 100 
manzuS.s/ 
dia) 

Indivíduos 
capturados 

6,3 
6,7 
10,4 
0,5 
0,7 
1,4 

4,2 
9,0 
12,0 
3,0 
4518 

10,4 8,2 
3,2 2,4 
3,2 1,5 
0,2 1,6 
0,06 0,4 
0,04 0,1 

4,4 5,3 
3,3 1,8 
6,3 2,6 
0,7 1,1 
68,2 7,4 

janeiro 31.775 2.611 
fevereiro 33.475 803 
março 52.527 808 
abril 2.480 39 
maio 3.720 15 
junho 7.000 8 
julho - - 
agosto 21.103 1.111 
setembro 45.484 826 
outubro 60.111 1.578 
novembro 14.835 168 
dezembro 230.160 17.120 

510 Total 502.670 25.087 100,0  100,0 



ELia geometr ca (g) 4293 4 
Rendimento - () 100,0 

209,3 
270,5 
310,6 
350,5 
393,6 
510,5 
635,9 
725,5 
070,5 
- 

calculado observado (g) 

1A,Iso médio do 
caranguejo ao 

natural 

Fuso m6dio do tecido muscular extraido das diversas partes 
apOs cozimento (g) 

-f 

obser cala apareiho 
vadd-  ladoT bucal patas 

'661erAo ei 
regiao 

branquial 
total 

aparelho 
bucal 

patas 
estornp e 
regiao total 

branquial 

de 
indivi 
duos - 

221,3 0,1 28,0 16,3 44,4 0,1 20,4 13,8 46,4 
271,4 0,2 39,0 25,5 64,7 0,1 35,5 23,2 50,1 
320,3 0,2 43,8 32,6 76,6 0,2 43,0 20,3 71,7 
392,4 0,2 55,0 32,0 03,0 0,3 53,3 34,0 07,3 
464,1 0,3 53,5 31,5 35,3 0,3 64,1 40,5 105,1 
534,7 0,4 71,0 45,0 110,0 0,4 76,4 47,7 125,2 
631,7 0,6 97,0 60,0 150,4 0,6 90,1 55,7 147,0  
728,4 016 98,2 64,5 163,3 0,7 105,4 64,6 172,9 
834,2 ,  1,2 133,0 06,5 225,7 0,9 122,4 74,4 200,9 
949,5 - sal  1,1 141,2 85,1 231,8 

0,3 61,9 39,1 101,4 
o 0,07 14,4 9,2 23,6 

Comprimento 
do 

caranguejo  
(an)  

67 
72 
77 
02 
87 
92 
97 
102 
107 
112 

2 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
IMak 

Tabela VI 

Dados sobre os pesos n6dios do caranguejo Carpilius corallinus (Herbst)  ao natural e do tecido muscular 

traldo das suas diversas partes apOs cozimento, por classes de  comprimento da carapaça. Haterial procedente 

dos desembarques realizados em nleuripe (Fortaleza-Cear6.-Brasil), no  period()  de setembro a novembro de 1977. 

* Con base  na  equagaos log T = -2,830 I- 2,034 log L (Costa, 1968). 

41*Com base nas eisuagOes de regresso calatladas no presente trabalho. 



MACHOS  

FÊMEAS - -a 

1
60165170 75 80 85 90195 101105 110 1151120125 

64 69174 . 179 84 9 941_9 i104.1109 114
1
119 1241291 . 

CLASSES DE  COMPRIMENTO  OA CARARte,A flp—fli [ 

8 
6 

Figure 1 -  Frequencies  relativas de machos e 
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