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INTRODUÇÃO SOBRE O 
CARANGUEJO JONAH CRAB DOS EUA

 

A carne e as garras inteiras  são os principais produtos 

da caranguejola. O caranguejo Jonah crab pode ser mais 

caro em certas épocas do ano do que a caranguejola, ou 

sapateira (Cancer pagurus), mas oferece uma maior 

versatilidade em termos de opções de garras. A carne é 

mais branca que a da caranguejola. 

O caranguejo Jonah crab também é considerado o 

"caranguejo Dungeness crab do Atlântico", semelhante 

ao caranguejo “Dungeness crab da Costa Oeste”, mas 

menor e menos carnudo. O perfil de sabor do caranguejo 

Jonah crab é muito semelhante ao Dungeness, mas um 

pouco mais doce. Enquanto o foco de vendas do 

caranguejo Dungeness está no caranguejo inteiro e na 

sua carne, os principais produtos do caranguejo Jonah 

crab são as garras e a carne. 
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O caranguejo Jonah crab capturado na natureza há 

muito tempo é considerado uma captura acessória 

para os pescadores de lagosta do nordeste. Antes da 

década de 1990, havia pouco esforço para 

comercializar o produto. Os lagosteiros jogavam os 

caranguejos de volta ao mar, levavam a captura para 

casa ou vendiam para pequenos mercados de peixe.   

O caranguejo Jonah crab é desembarcado 

principalmente em Massachusetts e Rhode Island, 

sendo o período de maior captura de janeiro a março. 

Há poucos dados biológicos sobre o crescimento, 

mortalidade e reprodução do caranguejo Jonah crab. 

A maior parte da captura é de caranguejos machos. 

Existem pesquisas em andamento para aprender mais 

sobre essa espécie. 

O caranguejo Jonah crab é semelhante em estrutura 

corporal, aparência e textura da carne da caranguejola, 

ou sapateira (Cancer pagurus) encontrada no 

Mar do Norte da Europa. 



MASSACHUSETTS

CARANGUEJO JONAH CRAB DOS EUA 
Uma breve história 
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Na década de 1990, os pescadores começaram 
a pescar o caranguejo Jonah crab junto com as 
lagostas, enviando sua captura para processadores 
regionais. Enquanto alguns processadores 
estabeleceram uma produção dedicada 
estritamente ao processamento de caranguejo 
durante todo o ano, a maior parte da produção 
no Nordeste agora é feita por processadores de 
lagosta durante os meses de inverno após o 
término da temporada de processamento de 
lagosta, geralmente a partir de dezembro a abril. 

Com uma queda nos desembarques de lagosta no 
sul de New England e um aumento no preço dos 
caranguejos Gungeness crab e stone crab, os 
pescadores daquela área se concentraram na 
pesca do caranguejo Jonah crab. Os desembarques 
aumentaram significativamente nos últimos quinze 
anos no Nordeste dos EUA, à medida que os 
caranguejos se movem para o norte devido às 
mudanças climáticas. Um aumento de 650% na 
captura ocorreu de 2003 a 2018. Os caranguejos 
Jonah crab são pescados em armadilhas com iscas 
como captura acessória da pesca de lagosta ou 
em armadilhas projetadas especificamente para 
caranguejos (principalmente na pesca offshore). 
Os pescadores que capturam o caranguejo Jonah 
crab devem possuir uma licença de pesca de 
lagosta. 

O caranguejo Jonah crab agora é desembarcado 
durante todo o ano, tanto na costa quanto no mar. 
Assim como acontece com a pesca da lagosta, há 
um período de troca de casca para o caranguejo, 
que ocorre durante os meses de primavera e 
outono, quando os caranguejos trocam seu 
exoesqueleto para o desenvolvimento de uma nova 
carapaça. No verão e no início do outono, os 
caranguejos se deslocam para o mar. A época ideal 
de captura é normalmente a partir de dezembro a 
abril. 

O caranguejo Jonah crab se alimenta de mexilhões, 
artrópodes e caracóis, além do peixe usado como 
isca para a lagosta. Eles preferem temperaturas da 
água que variam entre 8 - 12 ° C (46 - 54 ° F). Eles 
são encontrados em áreas rochosas mais próximas 
da costa e em fundos de lodo e argila mais longe 
da costa. 
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CARANGUEJO JONAH CRAB 
E SUA QUALIDADE EXCEPCIONAL

 

—  O caranguejo Jonah crab é rico em proteínas e 

possui muitos nutrientes essenciais, incluindo 

zinco e ácidos graxos ômega-3 

 

 

—  As indústrias de processamento de caranguejo 

Jonah crab mantêm padrões de segurança rigorosos 

e consistentes na conservação, processamento, 

transporte e armazenamento 
 

—  O caranguejo Jonah crab tem versatilidade de aplicação 

—  Os produtos congelados de caranguejo Jonah crab estão 

disponíveis durante todo o ano 

— 

 

O caranguejo Jonah crab tem um preço mais acessível 

em comparação com os caranguejos Dungeness crab e 

stone crab

— 

 

O caranguejo Jonah crab tem um sabor delicado e 
amanteigado e uma textura suave
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MEDIDAS DE CAPTURA & 
GESTÃO DA PESCA 

EM 2012, a gestão da pesca do caranguejo Jonah crab 

tornou-se uma prioridade. Uma série de recomendações para 

garantir as questões ligadas à sustentabilidade incluíram requisitos 

de licenciamento e tamanho mínimo, proteção de caranguejos 

fêmeas com ovos e a elaboração de relatórios por espécie. 

 

EM 2014, foi estabelecido um plano de manejo da pesca para 

avaliação do estoque de caranguejo Jonah crab. Pesquisas 

colaborativas entre pescadores e cientistas começaram a entender 

melhor esse recurso.

 

EM 2015, foram adotadas diversas medidas de 

sustentabilidade: restrição de tamanho mínimo de carapaça de 

12cm (4,75 polegadas), proibição de captura de fêmeas de 

caranguejo, licenciamento e restrições de armadilhas.
 

DESDE 2015, seguindo o Plano Interestadual de Gestão da 

Pesca do caranguejo Jonah crab, os dados biológicos ainda estão 

sendo coletados e o plano pode ser alterado, conforme necessário. 

Os parâmetros de dados do caranguejo Jonah crab incluem largura 

da carapaça, sexo, porte das fêmeas carregando ovos e dureza da 

casca. A temperatura do fundo do mar também é monitorada para 

uma análise mais detalhada do habitat e do movimento migratório. 
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CONHEÇA
O SEU 

 

Cancer borealis

Garras

Corpo
(Carapaça) 

INFORMAÇÕES GERAIS - CARANGUEJO JONAH CRAB:  

 

Aparência Externa: Carapaça oval, com as extremidades 

irregulares e duas garras grandes. O peso médio é de 454g (1 lb.). 

A cor da carapaça é avermelhada na parte superior e branca na 

parte inferior. Garras com pontas pretas.

Carne Interna: A carne crua é translúcida a branca. A carne cozida é 

branca com um tom vermelho acastanhado. A textura da carne é suave, 

suculenta e doce. O sabor é semelhante, mas mais doce que o caranguejo 

Dungeness crab.

Resumo sobre

CARANGUEJO 
JONAH CRAB 
DOS EUA  
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Patas
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Gordura Total  
0,5g

Gordura Saturada 
0g

Gordura Trans 
0g

Colesterol 
45mg

Calorias
 

70 

Calorias da 
Gordura  

4,5

Cálcio 
6%

Sódio 
240mg

6

Proteína  
16g

 

Carboidrato
Total
0g

VALOR NUTRICIONAL

Fibra 
Dietética 

1g

Porção:  
 

85g

Açúcar  
0g

Ferro
4%
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O caranguejo Jonah crab INTEIRO 

e as garras são tipicamente 

cozidos a vapor em uma esteira 

contínua e são vendidos frescos 

e congelados. O prazo de 

validade do produto fresco é de 

4 dias. O produto congelado 

tem uma vida útil de 18 meses a 

partir da data de produção se 

mantido congelado a -18°C ou 

menos. Nenhum aditivo ou 

conservante é usado durante o 

processamento. Todos os 

produtos de caranguejo Jonah 

crab são naturais. 

O caranguejo inteiro e as garras 
cozidas são CONGELADOS 
rapidamente usando nitrogênio 
líquido. Após o congelamento, 
as garras são glaceadas com 
água potável para proteger a 
carne e permitir o 
descongelamento rápido e 
uniforme do caranguejo. Além 
das garras inteiras, existem três 
opções de garras de fácil preparo. 

GARRAS DE CARANGUEJO 
FRACIONADAS: a garra e o braço 
são cortados com uma serra de fita 
para facilitar a extração da carne 

GARRAS PARA COQUETEL: a base 
da garra é removida para expor a carne.

GARRAS INTEIRAS SEM CASCA 
(EMPRESS CLAWS): toda carne das 
garras fica exposta. 

 

A CARNE DE CARANGUEJO é 

retirada das patas e dos corpos e 

congelada em pequenos recipientes. 

Vários processadores estão 

pesquisando o uso de HPP 

(high pressure processing) para 

processar as garras de caranguejo 

cruas e carne das patas. 

PROCESSAMENTO DO CARANGUEJO 
JONAH CRAB DOS EUA 

Carne das patas
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Garras inteiras

Garras fracionadas
Garras para 
coquetel 

Carne moída
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PRODUTOS DE CARANGUEJO 
JONAH CRAB DOS EUA 

Inteiro 
Cozido 

 

Garra e Pata Fracionadas 

Carne de Pata

Moído

Garras de Coquetel
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Descrição do Produto Validade Embalagem Melhores Usos Foodservice Varejo

Caranguejo inteiro cozido 18 Meses 6,80kg Setor de frutos do mar em supermercados/mercados de peixes 

Garra e pata inteiras 18 Meses 2,27kg Restaurantes/setor de frutos do mar em supermercados 

Garra e pata fraciondas 18 Meses 907g/2,27kg Restaurantes/setor de frutos do mar em supermercados/ 
setor de frutos do mar congelados/comércio online  

Garra para coquetel 18 Meses 907g Restaurantes/setor de frutos do mar em supermercados/
seção de frutos do mar congelados/comércio online

Garra inteira sem casca 
(Empress claw) 

18 Meses 907g Restaurantes/comércio online 

Carne das patas 18 Meses 454g/227g Restaurantes/setor de frutos do mar em supermercados 

Combo de carnes 18 Meses 454g/227g Restaurantes/ingrediente para processamento de alimentos

Carne de caranguejo 
moída 

18 Meses 2,27kg Restaurantes/ingrediente para processamento de alimentos

Garra e Pata Inteiras 
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O caranguejo Jonah crab inteiro, as 
garras e a carne são comercializados 
em supermercados e em mercados 
gourmet. Os produtos de caranguejo 
Jonah crab podem ser encontrados 
prontos para comer em delicatessens 
e em embalagens de marca no varejo
na seção de frutos do mar congelados. 
Estes produtos são fáceis de preparar
 - basta descongelar e servir. 

O caranguejo inteiro pode ser 
descongelado e reaquecido para uma 
refeição completa. 

Qualquer um dos tipos de garra de 
caranguejo – inteira, fracionada, para 
coquetel ou Empress podem ser 
servidas frias e com molhos. 

A carne de caranguejo é usada em 
uma variedade de receitas, incluindo 
tortas, recheios, saladas e molhos. 

As garras de caranguejo e a carne 
também estão disponíveis em 
plataformas de comércio online.
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PRODUTOS DE VALOR AGREGADO 
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Por ar: O produto é embalado com 

gelo seco e transportado em paletes 

térmicos ou em contêineres aéreos.

Por mar: O produto é embalado 

em câmaras frigoríficas dentro de 

contêineres refrigerados a -18°C ou 

menos e entregue no cais onde é 

carregado em navios 

porta-contêineres para transporte. 

É importante que a temperatura de 

armazenamento seja mantida em 

todos os momentos. Muitos 

exportadores usam termômetros para 

rastrear a temperatura. NENHUM 

PRODUTO PREVIAMENTE CONGELADO 

DEVE SER RECONGELADO. 

CARANGUEJO JONAH CRAB DOS EUA 

• Capturado manualmente

• Processado sob controles rígidos

•   Diversidade de tipos de produtos que 

permitem aplicações versáteis

•  Embalagem moderna e prática 

•  Para chefs e varejistas em todo o mundo 

LOGÍSTICA 
Transporte de produtos congelados 
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Para o transporte internacional, existem várias opções: 
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SOBRE NÓS

A Food Export USA Northeast é uma organização sem fins lucrativos composta por 
dez agências estaduais de promoção agrícola do do nordeste dos EUA que utilizam 
recursos federais, estaduais e da indústria para apoiar empresas na expansão de suas 
vendas de produtos em outros países. A Food Export USA Northeast administra muitos 
serviços através do financiamento do Programa de Acesso a Mercado (MAP) do Serviço 
Agrícola Internacional (FAS) do USDA. 

SAIBA MAIS SOBRE OS PRODUTOS DE CARANGUEJO JONAH CRAB

Food Export USA® — Northeast
One Penn Center • 1617 JFK Boulevard, Suite 420 • Philadelphia, PA 19103, EUA

telefone +1 215.829.9111 • fax +1 215.829.9777 • info@foodexport.org 
www.foodexport.org

A Food Export Midwest e a Food Export Northeast administram muitos serviços através do financiamento do Programa de Acesso 
a Mercado (MAP) do Serviço Agrícola Internacional (FAS) do USDA. Food Export Midwest e Food Export Nordeste proíbem 
discriminações em todos os seus programas e atividades com base em raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero 
(incluindo expressão de gênero), orientação sexual, deficiência, idade, estado civil, status parental, renda oriunda de um programa 
de assistência pública, crenças políticas, represália ou retaliação por atividade anterior de direitos civis. Pessoas com deficiência que 
necessitam de adaptações ou meios alternativos de comunicação para informações sobre o programa devem entrar em contato 
conosco. Além disso, as informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas. A Food Export Midwest e a Food 
Export Northeast não toleram fraudes e estão atentos na prevenção de fraudes em qualquer um de nossos programas. A Food 
Export reserva-se o direito exclusivo de aceitar ou negar empresas em nossos programas. Para políticas de participação completas 
e nosso código de ética, visite: www.foodexport.org/termsandconditions. Para registrar uma reclamação de discriminação dentro 
de um programa, acesse https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer A Food Export Midwest 
e a Food Export Northeast são empregadores e fornecedores de oportunidades igualitárias. 


