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REDE DE UTILIZADORES DE 
SAPATEIRA DO ATLÂNTICO

O projeto Acrunet pretende promover a qualidade de 
sapateira para todas as partes interessadas – pescadores, 
distribuidores, processadores, retalhistas e consumidores. 
Este processo inicia-se nos pescadores que são responsáveis 
pela triagem e armazenamento da sapateira, passando 
pelos distribuidores que entregam os animais vivos no 
mercado, os processadores e retalhistas que fazem chegar 
a sapateira até aos consumidores. Cada fase do processo 
está dependente da anterior, sendo cada uma delas 
realizada de forma mais adequada possível, de modo a 
assegurar que o consumidor receba a sapateira na melhor 
condição possível.

Este guia é uma ferramenta de fácil utilização, tendo sido 
criado para apoiar a norma transnacional desenvolvida 
para a sapateira pelo projecto ACRUNET. O guia Europeu 
de utilização da sapateira pretende auxiliar todos os 
operadores assegurando que o seu produto:

■ É pescado de forma sustentável e legal e;

■ É triado, manuseado e armazenado de forma a garantir que o 
consumidor irá adquirir um produto de qualidade excecional.
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Por favor, consulte as autoridades locais para regulamentos 
específi cos referentes ao tamanho mínimo de desembarque para 
sapateira na sua área de operação.

Tamanhos minimos para 
a sapateira

Região 1

Região 2

Região 2

Região 3
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Sapateira macho

A sapateira macho apresenta um abdómen estreito, triangular 
e pontiagudo, que se encaixa fi rmemente na zona inferior do 
corpo.

■ Os machos têm pinças maiores do que as fêmeas, sendo 
comercializados principalmente pelo seu conteúdo de carne branca 
(músculo).

©BIM

©BIM
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Sapateira fêmea

A sapateira fêmea apresenta um abdómen largo em forma de 
colmeia, que se encaixa fi rmemente na zona inferior do corpo.

■ A qualidade da sapateira fêmea é determinada pela qualidade e 
quantidade de carne castanha (hepatopancreas) e carne branca 
(músculo), designados como parte edível.

■ As sapateiras fêmeas são comercializadas sob a forma de produtos 
processados ou vivas.É importante salientar que em ambas as 
situações, a sapateira necessita de ter um elevado conteúdo edível.

©BIM
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Retorno de sapateira viva ao mar

Algumas sapateiras não deverão ser desembarcadas, devendo 
devolver-se ao mar vivas e não danifi cadas. Estes casos são 
referidos como “retornos com vida” e devem incluir os seguintes 
exemplos:

■ Fêmeas ovadas: 
a preservação das 
gerações futuras 
é a melhor prática 
e uma acção 
responsável na 
gestão das pescas.

■ Animais feridos: 
sapateiras fi sicamente 
danifi cadas pela 
perda de uma pinça 
ou ambas as pinças, 
são vulgarmente 
designadas, pela 
indústria, como 
feridos.

■ Sapateiras são ainda 
consideradas como 
feridos quando 
se encontram 
em processo de 
regeneração das 
pinças.

©BIM
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Retorno de sapateira viva ao mar

A presença de manchas negras é uma condição, com reduzido 
impacto na carapaça e carne de sapateira. Apesar de o número 
de manchas negras sofrerem variações, todas as sapateiras 
afetadas devem ser devolvidas ao mar com vida. Nalguns 
casos, a presença de manchas negras na carapaça pode causar a 
descoloração da carne subjacente.

■ Presença de manchas 
negras na pinça de 
uma sapateira do 
sexo feminino, que 
de outro modo seria 
considerada saudável.

■ Sapateira do 
sexo masculino, 
fortemente afetada 
por manchas negras. 
Estas pinças não irão 
conter carne com boa 
qualidade.

■ Sapateira do sexo 
feminino, fortemente 
afeta por manchas 
negras. O conteúdo 
e qualidade de carne 
branca e castanha será 
reduzido.

©BIM
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Retorno de sapateira viva ao mar

Sapateiras com as seguintes características devem também ser 
devolvidas com vida ao mar e sem danos:

■ Sapateiras abaixo do tamanho mínimo estabelecido por lei 
(ex: animais com largura de carapaça inferior a 130mm a sul de 56ºN; 
e 140mm a norte de 56ºN). Por favor, consulte as autoridades locais 
para regulamentos específi cos em relação à sua área de operação.

■ Excessiva incrustação: sapateiras que apresentam excessivas 
incrustações na carapaça por parte de cracas e poliquetas tubulares 
calcárias, são inadequadas para processamento, podendo resultar 
em preços reduzidos de produto. Especifi cações por parte dos 
compradores devem ser solicitadas neste sentido.

©BIM

©BIM
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■ Sapateiras com carapaça mole: o crescimento de sapateiras dá-
se através da substituíção da carapaça, denominada “muda”. A 
cor, em especial da zona inferior, varia durante a muda e é um 
indicador de qualidade. Sapateiras com muda recente de carapaça 
apresentam uma carapaça mole e com cores pálidas, e provavelmente 
apresentarão baixos rendimentos de carne.

 Sapateiras com carapaças moles são identifi cadas efetuando uma 
leve pressão na parte inferior da carapaça. Se a carapaça for fl exível 
e inclinar-se ligeiramente sob pressão, considerar-se-á que apresenta 
carapaça mole. É importante libertar estes animais, permitindo que 
a sua carapaça endureça e, consequentemente, aumentando o seu 
rendimento edível.

A tabela abaixo e as fotografi as das páginas seguintes fornecem 
diretrizes para a determinação do rendimento de carne esperado 
com base na aparência da sapateira:

RESUMO
PRODUTO 
DE CARNE 
ESPERADO

Elevado ✔ Reduzido ✘

Lado superior
Carapaça com tons escuros. 

Rebordo da carapaça é de cor 
escura

Carapaça levemente colorida. 
Rebordo da carapaça apresenta 
tons claros com recortes pálidos

Lado inferior 

Abdómen ou aba colorida em tons 
escuros

Abdómen ou aba levemente 
colorida

Carapaça em tons de amarelo 
pálido a castanho claro e com 

presença de pelos

Carapaça em tons esbranquiçados 
ou creme, sem pelos visíveis

Carapaça dura quando pressionada 
a parte inferior

Carapaça mole quando 
pressionada a parte inferior

Pinças
Pinças com tons castanho escuro e 

na zona inferior em tons creme
Pinças com tons castanho claro e 
na zona inferior em tons brancos

©BIM
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Rendimento de carne esperado 

Elevado ✔ 

■ A zona superior da 
carapaça apresenta 
tons escuros.

■ Os rebordos 
da carapaça 
apresentam tons 
escuros.

■ A zona inferior da 
sapateira, abdómen 
ou aba, apresenta 
tons escuros.

©BIM
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Rendimento de carne esperado 

Reduzido ✘

■ A zona superior 
da carapaça 
é levemente 
pigmentada na 
zona posterior.

■ Os rebordos 
da carapaça 
apresentam 
recortes em tons 
pálidos.

■ A zona inferior da 
sapateira, abdómen 
ou aba, apresenta 
tons muito claros e 
pálidos.

©BIM
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Rendimento de carne esperado 

Elevado ✔ 
 

■ A zona inferior da 
carapaça da sapateira 
apresenta um sombreado 
castanho, pelos visíveis 
e é rígida ao toque. A 
dureza da carapaça pode 
ser confi rmada mantendo 
a sapateira de costas e 
pressionando ambos os 
lados da zona bucal com 
os polegares.

■ As pinças 
apresentam uma 
coloração castanho 
escuro.

■ O lado inferior das 
garras são de cor 
creme.

©BIM
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Rendimento de carne esperado 

Reduzido ✘

■ A zona inferior da 
carapaça da sapateira 
é de cor branca ou 
creme, sem pêlos 
visíveis e macia ao 
toque. Se a carapaça 
é fl exivel e cede sob 
pressão, a sapateira 
é considerada como 
sendo mole.

■ As pinças 
apresentam uma 
coloração castanha 
clara.

■ O lado inferior das 
garras é de cor quase 
branca.

©BIM
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Imobilização da pinça por corte do tendão

Para evitar que as sapateiras se danifi quem umas às outras durante a 
armazenagem e transporte, é cortado o tendão de modo a imobilizar a 
pinça. Este consiste no corte do tendão na base das pinças, de modo a 
que estas percam força e não causem danos.

Este processo deve ser realizado corretamente ou, caso contrário, 
a sapateira poderá sofrer perdas signifi cativas de sangue e morrer 
imediatamente ou durante o transporte e armazenagem.

O tendão deve ser cortado usando a técnica francesa, seguindo as 
seguintes três etapas:

1. Abrir a pinça na sua totalidade com a ajuda de uma peça de metal em 
forma de cunha. Tocar a superfície interior da pinça fará com que esta 
abra ligeiramente.

2. O tendão na base da pinça é cortado com uma faca afi ada, através de 
uma incisão o mais pequena possível. Um estalido é ouvido quando o 
tendão é cortado.

3. A sapateira deve ser colocada imediatamente em água do mar ou 
borrifada com água do mar, para incentivar a coagulação na zona 
cortada.

© BIM - As fi guras deste guia são uma cortesia do Conselho das Pescas do Mar Irlandesa 
(Conselho Irlandês de Desenvolvimento das Pescas no Mar; BIM)
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Contacto para mais detalhes

Irlanda
Owen Doyle, BIM
E-mail: doyle@bim.ie 
Tel (353) 74 9381033

Reino Unido 
Mick Bacon, SeaFish
E-mail: m_bacon@seafi sh.co.uk
Tel: (44) 1736 732759 
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