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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar espaço-temporalmente a diversidade de 

organismos nectônicos pelágicos através de suas interações com as pescarias de 

espinhel, emalhe, e cerco na região sudeste-sul do Brasil. Foram coletadas informações 

provenientes dos relatórios de estatística pesqueira, dos programas de Observadores de 

Bordo e Científicos, do banco de dados do Projeto TAMAR e da literatura, entre o ano 

2001 até 2010. A modalidade que interagiu com um maior número de espécies foi o 

emalhe de profundidade com 49 espécies capturadas, seguido do espinhel com 45 

espécies, emalhe costeiro 29 espécies e a modalidade de cerco com 14 espécies. As 

capturas monitoradas não possuem um padrão uniforme de distribuição espacial e 

sazonal sobre a área sudeste-sul do Brasil, provavelmente devido a mudança na área de 

atuação das frotas.  A análise de índices de diversidade das capturas monitoradas revela 

variações sazonais para o espinhel e o cerco, mas não para os emalhes costeiro e de 

profundidade. O índice de Margalef indica uma diversidade relativamente baixa de 

espécies pelágicas em todas as frotas (D ≤ 2) exceto a de espinhel (D ≥ 3). O mesmo 

padrão foi observado nos índices de Simpson e Shannon, evidenciando que a pesca de 

espinhel tem uma interação com uma maior diversidade de espécies pelágicas, pois sua 

operação ocorre em ambiente pelágico. Devido à falta de identificação de uma porção 

considerável de espécies capturadas pelas das frotas de emalhe, é possível que a 

interação destas com as espécies pelágicas seja maior do que o relatado. A estimativa da 

captura total anual para toda a frota e não apenas das embarcações monitoradas revelou 

uma captura relativamente alta da tartaruga Caretta caretta em regiões abaixo da 

latitude 25o S, inclusive sobre a Elevação do Rio Grande. Sugere-se mais estudos e 

monitoramentos nestas áreas para assim ter subsídios que permitam aplicar medidas 

mais adequadas de manejo, buscando mitigar estas capturas. 

Palavras-chave: Pesca industrial, necton pelágico, capturas incidentais. 
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ABSTRACT 

This study aimed to spatiotemporally analyze the diversity of pelagic nektonic 

organisms through their interactions with longline, gill nets and purse seine fisheries in 

the south and southeastern Brazil. Information was collected from fishery statistics 

reports, Onboard Observers, Project TAMAR’s database and scientific literature, from 

2001 until 2010. The fishery that interacted with a greater number of species was the 

deep gillnet with 49 species captured, followed by longline with 45 species, 29 species 

on the coastal gillnet, and purse seine with the lowest richness 14 species. Monitored 

catches did not have a uniform pattern, both seasonal and spatially over the studied area, 

probably due to changes in the operating area of the fleets. The analysis of diversity 

indices of the monitored catches reveals seasonal variations for the longline and seine, 

but not for coastal and deep gillnets. The Margalef index indicates a relatively low 

diversity of pelagic species in all fleets (D ≤ 2) except longline (D ≥ 3). The same 

pattern was observed in the Simpson and Shannon indices, showing that longline fishing 

has an interaction with a greater diversity of pelagic species, as would be expected. Due 

to the lack of identification of a considerable portion of the captured species from the 

gillnet fleets, it is possible that interaction with pelagic species is greater than reported. 

The estimate of the total annual catch for the entire fleet revealed a relatively high 

capture of Caretta caretta in regions below the 25o S, including on the Rio Grande Rise. 

We suggest more studies and monitoring in these areas so more adequate management 

measures could be applied, seeking to mitigate these catches. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento mundial da população humana ao longo dos séculos, grandes 

áreas de terra foram significativamente alteradas, mas os oceanos mantiveram-se 

relativamente intactos. O uso principal do mar durante esses séculos foi como uma fonte 

de alimento (Nybakken, 2001) e, até recentemente, as atividades humanas eram restritas 

às águas de superfície e próximas a costa (Trites et al., 2006), o que juntamente com as 

artes primitivas de pesca e da gama limitada de navios, combinaram para tornar os 

efeitos da pesca insignificantes (Nybakken, 2001). Os recursos marinhos tornaram-se 

uma importante fonte de alimento para as populações que habitavam as regiões 

litorâneas do planeta e o desenvolvimento da pesca permitiu que elas pudessem fixar-se 

em determinados locais ao longo da costa, onde as técnicas de pesca foram evoluindo e 

tornando-se mais sofisticadas no decorrer dos anos, em função do crescimento e 

necessidades das populações. 

A partir do século XX as condições tornaram-se maduras para a expansão da 

pesca, com a introdução de inovações técnicas. Algumas foram decisivas, como a 

introdução do motor a vapor e do casco de aço, que tornaram as embarcações mais 

rápidas, seguras e com mais autonomia (Paes & Monteiro-Neto, 2009).  Desde então, as 

técnicas de pesca cada vez mais desenvolvidas, juntamente com as atividades coletivas 

de quase 7 bilhões de pessoas, tem causado profundas mudanças em nosso ambiente 

(Ricklefs, 2010). 

Considerada uma indústria multibilionária, a pesca marítima é atualmente 

responsável por algo em torno de 16% da proteína animal de consumo direto pela 

humanidade, além de contribuir significativamente para a fabricação de ração animal 

empregada na pecuária e com óleo de peixe para tintas e fármacos (Paes & Monteiro-

Neto, 2009). Neste contexto, a pesca industrial nas regiões sudeste-sul do Brasil segue 

um padrão semelhante, sendo uma atividade econômica e social geradora de riquezas e 

de milhares de empregos diretos e indiretos.  

A pesca extrativa industrial no sudeste-sul do Brasil advém principalmente da 

atuação de cinco frotas pesqueiras distintas: arrasto, cerco ou traineiras, covos ou 

armadilhas, espinhel ou linha e emalhe (Cergole et al., 2005). A região sudeste-sul 

apresenta o maior volume de desembarque da pesca extrativa marinha do país, sendo 

que o Estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores nacionais de pescado, 

possuindo uma frota numerosa e diversificada (Occhialini & Schwingel, 2003; 
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UNIVALI/CTTMar, 2008, 2010, 2011). Em Santa Catarina, a pesca industrial 

compreende além das regiões costeiras, as oceânicas mais profundas, sendo realizada 

por embarcações com maior tamanho, autonomia de navegação e tecnologia (Andrade, 

1998).  

As condições que permitem que a região sudeste-sul seja a área de grande 

produtividade pesqueira são ditadas por características oceanográficas diferenciadas. A 

passagem de uma corrente subantártica vinda do sul disponibiliza diversos nutrientes 

que contribuem para a produção primária, e consequentemente para uma área que é 

capaz de abrigar uma maior diversidade. Vindas do norte chegam águas de origem 

tropical, menos produtivas, conduzidas pela corrente do Brasil. Esta região recebe 

também uma importante contribuição de águas de origem continental, da Lagoa dos 

Patos e Mirim, que transportam nitrito, fosfato e silicato. Localiza-se no limite oeste da 

Convergência Subtropical, que se desloca no sentido sul no verão e norte no inverno 

(Bernardes et al., 2005). Na região mais ao norte do sudeste existe a ressurgência de 

Arraial do Cabo (RJ), que também oferece condições para maior produtividade no local 

(Pereira e Soares-Gomes, 2009). 

Em 2009, a pesca industrial proporcionou uma produção total desembarcada em 

Santa Catarina de 136.189 toneladas (UNIVALI/CTTMar, 2010). Em contrapartida, no 

ano de 2010, a produção total desembarcada foi igual a 113.925 t, apresentando um 

decréscimo de 16,3% em relação ao ano de 2009 (UNIVALI/CTTMar, 2011). Os 

recursos pelágicos proporcionaram um volume desembarcado significativamente maior 

que os demersais, atingindo 68.919 t (50,6%) contra 55.929 t (41%), respectivamente 

(UNIVALI/CTTMar, 2010). Contrariando os desembarques ocorridos em toda a década 

de 2000, em 2010 os recursos pelágicos não excederam os demersais em se tratando de 

volume desembarcado, somando 50.305 t, contra 55.786 t, respectivamente, 

(UNIVALI/CTTMar, 2011). Os principais estoques de peixes pelágicos da região 

sudeste-sul são a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), o bonito-listrado 

(Katsuwonus pelamis), os atuns (família Scombridae), a tainha (Mugil spp.) e a enchova 

(Pomatomus saltatrix) (Paes & Monteiro-Neto, 2009). 

Das diversas frotas que operam no sudeste-sul, o espinhel pelágico entrou em 

atividade no Brasil na região nordeste na década de 1950. As embarcações eram 

formadas por barcos estrangeiros arrendados tendo como espécie-alvo os atuns 

(Mazzoleni & Schwingel, 2002). Quarenta anos mais tarde, em Santos e Itajaí a 
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modalidade de espinhel do tipo monofilamento era focada para a captura do espadarte 

(Xiphias gladius). Em meados da década de 1990, esta modalidade passou a focar a 

captura de cações-martelo, ocorrendo um aumento na produção destas espécies-alvo em 

Santa Catarina (SBEEL, 2005). Atualmente, a frota de espinhel-de-superfície realiza 

operações na região oceânica, sendo mais ativa na região sudeste-sul, inclusive em 

águas internacionais, e tem como principais capturas a espadarte (Xiphias gladius), os 

agulhões (família Istiophoridae) e diversas espécies de cações como o cação-azul 

(Prionace glauca), o cação-martelo (Sphyrna spp.), o anequim (Isurus oxyrinchus) e o 

cação-machote (Carcharhinus spp) (Cergole et al., 2005; SBEEL, 2005).    

Já a frota de cerco é formada por traineiras, que tem como espécie-alvo a 

sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) (Cergole et al. 2005), sendo que essa 

espécie constitui o principal recurso pesqueiro do Brasil (Occhialini & Schwingel, 

2003). Tipicamente industrial esta arte de pesca teve início na década de 1940, e sempre 

apresentou Sardinella brasiliensis como espécie-alvo, sustentando a principal pescaria 

em volume de produção no Brasil, devido à abundância do recurso (Rossi-

Wongtschowski, 2006) Entretanto, a partir da década de 1990, barcos de cerco 

brasileiros começaram a capturar bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) em períodos de 

defeso da sardinha (Almeida & Andrade, 2002). Cergole et al. (2005), mencionam que 

devido ao declínio nas capturas da sardinha-verdadeira,  a sardinha-laje (Opisthonema 

oglinum), se torna a principal espécie alternativa capaz de sustentar o abastecimento de 

matéria-prima para o setor pesqueiro industrial. 

O uso de redes de emalhe é uma das artes de pesca mais antigas, mas a 

propagação no Brasil e no mundo foi possível devido ao uso do fio sintético em sua 

construção com início na década de 1950 (Alves et al., 2009). A pesca de emalhe é uma 

arte passiva e tem como princípio geral a captura de peixes através do emalhe da porção 

anterior desses organismos (Cergole et al., 2005; Pio, 2011).  Existem duas modalidades 

da pesca de emalhe; emalhe de superfície e emalhe de fundo. Os principais recursos-

alvo da modalidade de emalhe de superfície incluem várias espécies de cação 

(UNIVALI/CTTMar, 2010), entretanto, a partir de 2009 em Santa Catarina, não houve 

registro de desembarques da frota industrial de emalhe de superfície 

(UNIVALI/CTTMar, 2010). A ausência de desembarque desta modalidade diz respeito 

à Instrução Normativa nº 166, de 18 de julho de 2007, onde determina em seu art. 7º 

que “as embarcações da pesca industrial com rede de emalhar de superfície, atualmente 

permissionadas, terão um prazo máximo de dois anos para mudar oficialmente de 
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modalidade de pesca, sendo que após este período o uso deste petrecho não mais será 

permitido” (Brasil, 2007). Além disso, dez anos antes o IBAMA lançou a Portaria nº- 

121 de 24 de agosto de 1998 que proíbe a utilização e/ou o transporte de redes 

de emalhar de superfície e fundo em águas sob jurisdição nacional, cujo comprimento 

seja superior a 2,5 km (Brasil, 1998). 

A pesca de emalhe de fundo está direcionada a espécies demersais, dentre elas a 

corvina (Micropogonias furnieri), a cabrinha (Prionotus punctatus) e a maria-mole 

(Cynoscion striatus) (UNIVALI/CTTMar, 2010), atuante mais próximo à costa. Uma 

segunda frota de emalhe tem como alvo o peixe-sapo (Lophius gastrophysus) atuante no 

talude. Apesar desta modalidade focar a captura de espécies demersais, pode 

eventualmente interagir com espécies pelágicas durante o lançamento e recolhimento de 

redes, e segundo Pio (2011) há uma carência de informações que apontem as 

características da captura incidental nesta modalidade de pesca.  

O manejo dos recursos pesqueiros depende primordialmente de conhecimentos 

sobre a dinâmica populacional das populações exploradas que permitam que avaliações 

da biomassa do estoque possam ser feitas (Andrade et al., 2004). Na ausência de 

medidas de ordenamento eficientes, ocorre queda da rentabilidade econômica e 

depleção na maioria dos estoques (Rossi-Wongtschowski, 2005). A sobrepesca é a 

principal causa de desestruturações ecossistêmicas, sendo o início de reações em cadeia 

que podem repercutir ao longo do tempo, anos, décadas ou séculos, ao longo do sistema 

(Pauly & Maclean, 2003). Evidências acumuladas por mais de um século mostram que 

as pescarias mundiais impactam consideravelmente não só as espécies-alvo, mas 

também as espécies capturadas como fauna acompanhante e acarretam mudanças nas 

relações tróficas dos ecossistemas, podendo levar espécies ou grupos de espécies à 

extinção (Monteiro-Neto & Mendonça Neto, 2009; Crowder & Norse, 2005). 

Observam-se, em consequência, ecossistemas em desequilíbrio, com a dominância de 

espécies de menor valor comercial, ocupando os nichos liberados pelas espécies sobre-

explotadas, o que representa uma séria ameaça a sustentabilidade (Freire, 2005). 

Alverson et al. (1994), definem capturas incidentais como espécies não-alvo 

capturadas, e que muitas vezes são devolvidas ao  mar por sua pesca ser ilegal, ou por 

serem espécies não comerciais. Por outro lado a Organization for Economic Co-

operation and Development (1997 apud Clucas, 1997) define bycatch como sendo a 

mortalidade de pesca total excluindo aquela relacionada diretamente à captura mantida 
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da espécie alvo. Clucas (1997) argumenta que esta definição abrangeria também os 

organismos que morrem como resultado de interações com o artefato de pesca, mesmo 

que não tenham saído da água, bem como a mortalidade pela “pesca fantasma”, que 

ocorre através de petrechos descartados ou perdidos. Esta captura incidental representa 

um impacto destrutivo considerável nas comunidades marinhas, sendo particularmente 

devastadora se envolver mamíferos, aves marinhas, tartarugas e tubarões, que são 

caratcerixadas por terem vida longa e levarem muito tempo para atingir a idade 

reprodutiva, produzindo poucos filhotes (Perez & Wahrlich, 2005a; Rocha-Campos et 

al., 2010; Rocha-Campos et al., 2011; Neves et al., 2006). 

 Espécies de vida longa são particularmente vulneráveis às atividades humanas, 

pelo menos por duas razões: a primeira é demográfica. Muitas espécies de vida longa 

possuem uma maturidade reprodutiva tardia e são demograficamente vulneráveis aos 

aumentos de mortalidade, particularmente dos jovens e adultos. A segunda razão é uma 

função da percepção humana no que diz respeito à longevidade dos adultos. Espécies de 

vida longa tendem a acumular grandes populações de indivíduos mais velhos maiores e 

o monitoramento, particularmente de espécies marinhas, tende a concentrar-se nesses 

indivíduos maiores. Deste modo estas fases podem não ser indicadores ideais da 

condição da população (Crouse, 1999). A exploração sustentável de espécies de "vida 

longa" é, portanto, complicada por terem relativamente baixas taxas de capturas 

sustentáveis e longos períodos para se recuperar de sobreexplotação (Punt & Smith, 

1999).  

Dentre os grupos de animais de vida longa, o caso dos elasmobrânquios é um 

pouco mais complexo, pois existem várias espécies que são comercializadas no mundo 

todo. No Brasil, mesmo tendo sua carne e subprodutos comercializados, a captura dos 

elasmobrânquios nos anos passados era considerada completamente incidental. Em 

meados dos anos 1990 essa situação foi modificada em várias regiões do país, pois 

começaram a ocorrer pescarias focadas em capturar espécies deste grupo com um 

aumento da valorização dos subprodutos, destinados ao mercado interno e também ao 

mercado exterior (SBEEL, 2005). Em especial, a prática do finning se tornou muito 

comum devido ao alto valor no mercado externo das nadadeiras de tubarões, o que 

prejudica intensamente a pesca sustentável deste grupo de animais. Esta prática foi 

proibida pela Portaria do IBAMA nº- 121 de 24 de agosto de 1998, e atualmente pela 
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Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n°14 de 26 de novembro de 2012, que 

permite apenas o transporte a bordo ou o desembarque de barbatanas em proporção 

equivalente ao peso das carcaças retidas ou desembarcadas, e também proíbe a rejeição 

ao mar das carcaças de tubarões dos quais tenham sido removidas as barbatanas (Brasil, 

1998).   

Para se fazer um manejo adequado da pesca, levando-se em consideração não só 

as espécies-alvo, mas também a captura incidental é necessário um conhecimento mais 

aprofundado da estrutura das comunidades sobre as quais a pesca atua. Este trabalho se 

encontra inserido no projeto IGEPESCA, dentro do eixo temático “Estrutura e 

Processos no Ambiente Marinho” o qual visa à obtenção de informações que possam 

auxiliar no manejo pesqueiro. Deste modo, o presente trabalho buscou analisar a 

diversidade dos organismos nectônicos pelágicos e suas interações com as principais 

pescarias que atuam na costa sudeste-sul do Brasil. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar espaço e temporalmente a diversidade de organismos nectônicos 

pelágicos através de suas interações com as pescarias de espinhel de superfície, emalhe 

de fundo e cerco na região sudeste-sul do Brasil, proporcionando subsídios para uma 

atividade pesqueira sustentável. 

Objetivos Específicos 

• Identificar as espécies-alvo e não-alvo capturadas pelas frotas de espinhel, 

emalhe e cerco; 

• Estimar as capturas das espécies incidentais, separadas por frota; 

• Avaliar a diversidade de espécies capturadas de cada frota; 

• Analisar a distribuição espacial das espécies capturadas incidentalmente; 

• Analisar a distribuição sazonal das espécies capturadas incidentalmente. 
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ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho foi desenvolvido através da utilização de dados de atividades 

pesqueiras situadas na região sudeste-sul do Brasil que abrange a área delimitada entre o 

Cabo de São Tomé (RJ), e o Arroio Chuí (RS).  

A plataforma continental sudeste-sul do Brasil apresenta uma variação 

hidrográfica muito dinâmica e complexa (Borzone et al., 1999). A Corrente do Brasil é 

composta pela sobreposição das massas de água típicas do Atlântico Sul. Nos primeiros 

quilômetros de coluna de água encontram-se a Água Tropical (AT), Água Central do 

Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA), Água Circumpolar 

Superior (ACS) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) (Silveira et al., 2000). A 

convergência de correntes contribui para o aumento da produção primária, causada pelo 

encontro das correntes do Brasil que flui para o sul até a região da Convergência 

Subtropical (33-38°S), encontrando a Corrente das Malvinas, gerando grande 

turbulência e mistura de águas de diferentes profundidades (Silveira et al., 2000). Este 

fenômeno gera redemoinhos, e juntamente com o transporte de Ekman gerado pelo 

vento formam uma forte ressurgência provocando a intrusão de águas muito profundas, 

resultando em ressurgência da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) sobre a quebra da 

plataforma. Como consequência, esta ressurgência gera um maior impacto na produção 

biológica sobre uma grande extensão da plataforma continental, maiores do que em 

regiões adjacentes, devido à presença de ventos frios sazonais e a disponibilização de 

águas ricas em nutrientes dissolvidos (Borzone et al., 1999; Pereira e Soares-Gomes, 

2009).   
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para este trabalho foram coletadas informações sobre as capturas das principais 

pescarias que atuam no ambiente pelágico no sudeste-sul do Brasil: cerco, espinhel de 

superfície e emalhe de fundo.  Inicialmente foi previsto utilizar dados das pescarias de 

emalhe de superfície e vara e isca viva, mas devido à proibição da pesca industrial de 

emalhe de superfície pela Instrução Normativa nº 166, de 18 de julho de 2007 (Brasil, 

2007), e de existir disponível para coleta de dados apenas uma viagem monitorada para 

a modalidade de vara e isca viva, estas duas pescarias não foram utilizadas neste 

trabalho. 

 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados por observadores do Programa de Observadores 

Científicos, do Programa Nacional de Observadores de Bordo – PROBORDO e do 

Projeto TAMAR. O PROBORDO foi criado a partir da publicação da Instrução 

Normativa Conjunta SEAP/PR-MMA 01, em 29 de setembro de 2006. Este programa 

tem como principal objetivo estabelecer e padronizar os procedimentos de coleta, 

armazenamento e disponibilidade dos dados e informações sobre as capturas das 

espécies-alvo e respectiva fauna acompanhante, bem como sobre as capturas incidentais 

e descartes, das pescarias abrangidas pelo PROBORDO. 

Já o “Observador Científico” foi determinado pela IN Conjunta SEAP/PR-MMA 

01/2006 como o profissional capacitado recomendado por uma entidade ou centro 

especializado de pesquisa e ensino para desenvolver, a bordo de embarcações 

pesqueiras, rotinas de trabalho de caráter científico e educativo, com autorização do 

armador/proprietário, de modo desvinculado ao PROBORDO. A atuação deste 

profissional tem como objetivos a obtenção de dados sobre os padrões de exploração 

dos recursos pesqueiros, monitoramento de diversas modalidades de pesca, obtenção de 

dados relacionados diretamente com as operações de pesca e geração de informações 

para subsidiar recomendações de melhores práticas a bordo. 

Por último, os dados do Projeto TAMAR são oriundos de um programa de 

monitoramento e implementação de medidas mitigadoras para diminuir a captura e a 

mortalidade das tartarugas marinhas através de embarques de observadores científicos. 

Com este programa, o Projeto TAMAR monitora portos do Sul/Sudeste (Itaipava/ES; 
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Santos e Ubatuba/SP; Itajaí, Navegantes e Porto Belo/SC; e Rio Grande/RS), que serão 

utilizados neste trabalho. 

Além das informações coletadas pelos observadores de bordo e científicos sobre 

a pesca incidental, foram avaliados os dados de desembarques das espécies alvo, que já 

se encontram publicados. Em especial foram utilizados os boletins estatísticos 

publicados anualmente pelo Grupo de Estudos Pesqueiros da UNIVALI, uma vez que 

tratam das mesmas frotas monitoradas pelos observadores de bordo.  

De todas as fontes descritas acima foram compilados dados entre o período de 

2001 a 2010, para a região sudeste-sul do Brasil. Foram levantadas para cada operação 

de pesca as informações existentes que permitissem caracterizar a comunidade 

nectônica pelágica, em especial localização, número de indivíduos e/ou peso capturado. 

Dentro da arte de pesca de emalhe de fundo existem duas frotas distintas que são 

destinadas a espécies-alvo diferentes. A primeira, que neste trabalho foi denominada de 

“emalhe de profundidade”, se refere àquela que se destina à captura do peixe-sapo 

(Lophius gastrophysus), atuando na quebra do talude (Perez et al., 2002). A segunda 

frota, denominada de “emalhe costeiro” se destina à captura da corvina (Micropogonias 

furnieri), atuante próximo à costa (Pio, 2011). 

 

Análise de Dados 

Descrição das Capturas Incidentais 

A partir dos dados disponíveis foi compilada uma lista das espécies que 

interagem com as diferentes pescarias. Sempre que possível foi feita uma estratificação 

espacial e temporal, para detalhar melhor como ocorrem as interações da pesca com o 

ambiente. Um problema encontrado na elaboração das listas de espécies capturadas foi 

o grande número de registros de espécies apenas com o nome comum. Esta situação 

dificulta ou até impede a correta identificação dos registros por espécie, gênero e 

eventualmente até em níveis taxonômicos mais elevados. Isto acarretou com que muitos 

registros de capturas não pudessem ser analisados na avaliação da diversidade. Para 

espécies com nome comum mais específico, foi possível chegar à identificação até o 

nível de gênero e espécie. Mas, para espécies que possuem nome comum que é 

aplicável para várias espécies, como o exemplo do “cação”, foi possível identificar 

somente ao nível de classe, pois existem centenas de espécies de elasmobrânquios que 
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são denominados popularmente de “cação”. Existem também registros somente até o 

nível taxonômico para os gêneros Sphyrna e Carcharhinus. Várias são as espécies que 

compartilham do mesmo gênero, não sendo possível identificá-las apenas com esta 

informação. Inclusive, espécies pertencentes ao gênero Carcharhinus podem ter hábitos 

demersais ou pelágicos, reiterando que este trabalho focou as espécies pelágicas. 

Contudo, espécies identificadas somente até o nível do gênero Carcharhinus e Sphyrna, 

foram excluídos das análises finais. 

Este problema foi mais comum nos dados das frotas de emalhe de profundidade 

e costeiro, onde 58,5% e 42,1% dos registros foram identificados até o nível de espécie, 

respectivamente. Em contrapartida, na modalidade de espinhel e de cerco, 87, 5% e 

86,7% dos registros foram identificados até o grau de espécie, respectivamente. Os 

hábitos das espécies foram identificados como “pelágicos” ou “demersais”, através da 

literatura. Para aquelas identificadas como demersopelágicas ou bentopelágicas, estas 

foram consideradas neste trabalho como sendo pelágicas uma vez que tem o potencial 

de interagir com a comunidade pelágica.  

Estimativa da captura incidental 

Para as espécies identificadas no item acima foi estimada a quantidade das 

espécies não-alvo capturadas em cada pescaria em cada ano. Para isso foi feita uma 

adaptação da metodologia descrita em Perez & Wahrlich (2005a), que se constitui de 

ponderar a quantidade de animais não-alvo capturados por unidade de esforço (espinhel: 

anzol; emalhe de fundo: panos de rede; cerco: lance de cerco; vara e isca viva: anzol) 

relativo à captura da espécie alvo, através da fórmula  

aj

aj

ij

ij C
N

N
C =  

Onde Cij é a captura da espécie i no mês j, Nij é o número médio de indivíduos 

da espécie i capturados em uma unidade de esforço em um determinado mês, Naj 

número médio de exemplares da espécie-alvo capturados em uma unidade de esforço 

em um determinado mês e Caj é a captura total de exemplares da espécie alvo no mesmo 

mês. 

Como não foi possível obter o esforço amostral de todos os embarques 

monitorados por observadores, optou-se por utilizar os dados de cada pescaria de forma 
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agrupada. Em cada uma destas se obteve a quantidade de animais capturados (número 

de indivíduos: emalhe e espinhel; peso: cerco) e foi calculada a proporção de captura 

das diversas espécies em relação à espécie mais capturada. 

Uma vez que as espécies mais capturadas são espécies comercializadas, essas 

foram monitoradas, em peso regularmente pelo Grupo de Estudos Pesqueiros – 

GEP/UNIVALI, e disponibilizado on line. Assim, para estimar a captura de cada 

espécie para toda a frota de determinada pescaria, mesmo não havendo observadores em 

todos os barcos da frota, utilizou-se a quantidade total desembarcada em cada mês das 

espécies alvo, estimando-se a quantidade das outras espécies que devem ter sido 

capturadas para se obter aquele desembarque. 

Uma vez que os dados de desembarque são apresentados em peso (kg) e o 

monitoramento a bordo nas frotas de espinhel e emalhe era feito através da contagem de 

indivíduos, foi necessário utilizar tabelas de distribuição de frequência de comprimento 

das espécies mais capturadas, para então poder fazer a estimativa de captura.  

Com os dados de distribuição de frequência de comprimento foi possível utilizar 

a equação: P=aCTb, onde CT = comprimento de cada classe, a e b são valores já 

determinados para cada espécie, estimados pelo GEP para os indivíduos mensurados. 

Para dados de T. albacares e X. gladius utilizou-se as equações disponíveis no site da 

ICCAT para capturas no Brasil de 2005 e 2006 (ICCAT, 2013a). Com estes dados foi 

estimado o peso dos indivíduos para cada comprimento, bem como a frequência de 

tamanhos desembarcados. Com os valores dos desembarques foi estimado o valor total 

em kg desembarcados em cada classe de comprimento. Após isto, sabendo-se o peso 

estimado de cada indivíduo de determinado tamanho, estes valores foram utilizados para 

estimar o número de indivíduos capturados para cada estação em cada arte de pesca. 

Com o número de indivíduos desembarcados e sabendo-se a proporção de cada espécie 

por espécie-alvo, estimou-se a captura total de indivíduos das espécies. 

Foram obtidos dados não publicados do GEP que amostraram o desembarque 

total de determinadas espécies, para alguns barcos, medindo e pesando os indivíduos 

capturados. Para dados de T. albacares e X. gladius, foram utilizados os dados de 

captura por tamanho disponibilizados pela ICCAT, para o ano de 2005, agrupando as 

frotas de Santos, Itajaí e Rio Grande (ICCAT, 2013b). Em todos os casos foram geradas 

distribuições de frequência dos tamanhos dos indivíduos capturados (Apêndice 1). 



 13 

Deve-se ter em conta que as estimativas apresentadas são um valor mínimo, pois 

pode haver descarte de exemplares após a captura, que não foram contabilizados no 

monitoramento da quantidade de pescado desembarcado. 

Análise Espacial 

As capturas foram mapeadas em um SIG, utilizando os mesmos quadrantes de 

resolução de meio grau (30’ X 30’), utilizados pelo GEP (UNIVALI/CTTMar, 2008). 

Para os embarques monitorados, foram analisadas as capturas de cada frota em cada 

quadrante, para avaliar se existiam diferenças espaciais na interação das frotas com as 

diferentes espécies pelágicas. 

Análise Temporal 

Para a análise temporal foram empregados os dados de captura mês a mês, sendo 

estimadas as capturas das diferentes espécies para cada mês e para cada frota.  Para isto, 

foram utilizadas informações presentes no site do GEP/UNIVALI, onde constam dados 

das capturas das espécies alvo por mês para cada frota.  

Após uma análise inicial dos dados, se observou que a captura de diversas 

espécies era muito baixa em cada mês, optando-se então para uma análise sazonal, 

agrupando os meses em verão (janeiro, fevereiro e março), outono (abril, maio e junho), 

inverno (julho, agosto e setembro) e primavera (outubro, novembro e dezembro). As 

estimativas das capturas mês a mês foram agrupadas e uma estimativa de captura 

sazonal de cada espécie foi feita ponderando a captura das espécies não-alvo observada 

pelos observadores de bordo pela captura total desembarcada naquele período. Foi 

utilizada uma média do desembarque mensal dos anos de 2008, 2009 e 2010, uma vez 

que, exceto para o emalhe de profundidade, os dados coletados pelos observadores de 

bordo englobam este período. 

Análise da Diversidade 

Para se avaliar a diversidade das capturas das viagens monitoradas foram 

utilizados a riqueza (número de espécies capturadas), o índice de riqueza de Margalef, o 

índice de diversidade de Shannon, e o índice de diversidade de Simpson. Para cada 

quadrante definido no SIG foi calculada a diversidade, novamente considerando o 

aspecto sazonal e para cada petrecho. 
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O índice de Margalef assume que a riqueza de espécies aumenta com o 

logaritmo do tamanho da amostra (Ricklefs, 2010). Onde a riqueza é calculada a partir 

da fórmula:  

D = (S-1) / ln N 

onde D = Índice de diversidade;  S = número de espécies;  N = número de indivíduos. 

Os valores inferiores a 2,0 são considerados como denotando áreas de baixa diversidade 

e valores superiores a 5,0 são considerados como indicador de grande biodiversidade. 

O índice de Shannon reflete dois atributos básicos: o número e a equitatibidade 

de espécies, assumindo que todos os indivíduos são amostrados aleatoriamente, e que 

todas as espécies estão representadas na amostra (Pinto-Coelho, 2000). Este índice é 

calculado a partir da seguinte equação:  

H = -Σ(pi .log pi) 

onde:  pi = n/N, n = número de indivíduos de cada espécie e N = número total de 

indivíduos. Quanto maior os valores do índice maior é a diversidade. 

O índice de Simpson combina a riqueza de espécies com a variação nas 

abundâncias das espécies. Neste índice a diversidade é calculada pela fórmula:  

λ = Σpi
2 

onde pi  é a proporção de indivíduos na amostra pertence à espécie i. Assim, λ é a soma 

da proporção quadrada de cada espécie na amostra, e é a probabilidade de que quaisquer 

dois indivíduos retirados aleatoriamente da amostra serão da mesma espécie (Ricklefs, 

2010). Os valores menores são considerados indicadores de maior diversidade. 
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RESULTADOS 

Após a compilação dos dados de todas as frotas, obteve-se um banco contendo 

25.314 registros, sendo que estes registros podem significar a captura de um exemplar 

ou de vários exemplares de uma determinada espécie dentro das viagens monitoradas 

pelos observadores. Ressalta-se que este banco que não representa todas as viagens no 

período deste trabalho, mas apenas aquelas que possuíam observadores à bordo. Do 

total de registros 32,3% dos registros pertencem a frota de emalhe de profundidade, 

14,9% de emalhe costeiro, 1,1% de cerco e 51,7% de espinhel. Ao se separar apenas as 

espécies entre seus hábitos (demersal/pelágico) observa-se obviamente uma interação 

diferenciada das artes de pesca com as espécies, sendo o emalhe de profundidade o que 

menos capturou espécies pelágicas e tanto o cerco e como o espinhel capturando quase 

que unicamente espécies desse grupo (Tabela 1). 

Tabela 1. Quantidade de registros utilizados no presente trabalho, separados por arte de pesca e hábito das 
espécies capturadas. Cada registro pode corresponder a mais de um indivíduo. 

 N Bentônico (%) Demersal (%) Pelágico (%) 
Emalhe de Profundidade 8168 16,14 66,83 17,02 
Emalhe Costeiro 3789 8,60 62,18 29,22 
Cerco 280 0,36 3,21 96,43 
Espinhel 13077 0,0 2,07 97,93 
TOTAL 25314 6,50 31,98 61,52 
 

Nos dados utilizados para este trabalho houve registros que apresentavam apenas o 

nome comum da espécie capturada. Em alguns casos foi possível se identificar a espécie, mas 

em outros o nome utilizado era ambíguo. Deste modo, foram eliminados estes dados de 

identificação duvidosa, reduzindo consideravelmente a quantidade de dados disponíveis (Tabela 

2). 

Tabela 2. Quantidade de registros de espécies pelágicas utilizadas neste trabalho, que possuíam 
identificação de espécie. Cada registro pode corresponder a mais de um indivíduo. 

  Com identificação de espécie 
 Ntotal N % 
Emalhe de Profundidade 1390 738 53,09 
Emalhe Costeiro 1107 552 49,86 
Cerco 270 269 99,63 
Espinhel 12806 12554 98,03 
TOTAL 15573 14113 90,63 

 

Do ponto de vista temporal os dados utilizados não têm uma distribuição 

homogênea ao longo do tempo. Os registros das capturas de todas as artes de pesca 
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estão compreendidos entre os anos de 2001 até 2002 e 2004 até 2010 (Figura 1). Para os 

primeiros anos estão concentrados os dados do emalhe de profundidade, com os dados 

das outras artes distribuídos a partir de 2004.  

Analisando-se cada mês observa-se que as capturas monitoradas também não 

tem uma distribuição homogênea, com mais registros entre os meses de maio a 

setembro (Figura 1). Ao se analisar os dados separados por arte de pesca, observa-se que 

esse padrão é causado pelas capturas de espinhel e emalhe costeiro. As capturas mensais 

de emalhe de profundidade e de cerco não apresentam um padrão anual claro. Na 

pescaria de cerco ocorrem variações em seus volumes desembarcados em diferentes 

estações, com maior desembarque na primavera, somando 1.038.400,00kg de pescado. 

Já na modalidade de emalhe costeiro a estação que apresentou um maior desembarque 

foi no inverno, com 72.203 indivíduos capturados. 

Sazonalmente, os registros das capturas entre os anos 2001 e 2010, tanto nas 

análises de espécies demersais e pelágicas juntas, como nas análises somente de 

espécies pelágicas foram maiores nas estações de inverno e de outono (Figura 2 e Figura 

3). Somente na modalidade de cerco houve mais desembarques no verão. Deve-se levar 

em conta que os dados utilizados neste trabalho são provenientes da presença de 

observadores nas embarcações, sendo que estes podem não estar presentes igualmente 

em todos os meses nas viagens realizadas por estas frotas. 
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Figura 1. Quantidade de registros por arte de pesca em cada ano e mês: cerco (A e B); emalhe costeiro (C 
e D); emalhe de profundidade (E e F) e espinhel (G e H). 
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Figura 2. Quantidade de registros por arte de pesca, por estação, considerando todas as espécies 
capturadas. 
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Figura 3. Quantidade de registros por arte de pesca, por estação considerando somente espécies pelágicas. 
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Descrição das Capturas Incidentais 

Através dos dados analisados foi possível identificar e elaborar uma lista das 

espécies-alvo e espécies capturadas incidentalmente pelas pescarias de cerco, emalhe de 

fundo (costeiro e de profundidade) e espinhel (Apêndice 2). A quantidade de espécies 

pelágicas com as quais cada arte de pesca interagiu, variou consideravelmente, com o emalhe de 

profundidade e o espinhel capturando um maior número de espécies (Tabela 3). 

Tabela 3. Número de registros de espécies pelágicas capturadas em cada arte de pesca. Cada registro pode 
corresponder a mais de um indivíduo. 
 

Espécie 
Emalhe de 

Profundidade 
Emalhe 
Costeiro Espinhel Cerco Total 

Peixes Acanthocybium solandri   1  1 
 Alepisaurus brevirostris   19  19 
 Alopias superciliosus   25  25 
 Alopias vulpinus 13    13 
 Aluterus monoceros 1    1 
 Auxis thazard  1   1 
 Balistes capriscus  10   10 
 Brama brama   215  215 
 Brevoortia aurea  4   4 
 Caelorinchus caelorhincus 1    1 
 Caranx hippos  1  1 2 
 Caranx lugubris   5  5 
 Carcharhinus falciformis  7 7  14 
 Carcharhinus longimanus   24  24 
 Chloroscombrus chrysurus 7 47  65 119 
 Coryphaena hippurus 2 3 464 4 473 
 Evoxymetopon taeniatus 7 41   48 
 Galeocerdo cuvier   3  3 
 Gempylus serpens 1  28  29 
 Gephyroberix darwini 27    27 
 Hemanthias vivanus 8    8 
 Hoplostethus occidentalis 10    10 
 Istiophorus albicans   4  4 
 Istiophorus platypterus   3  3 
 Isurus oxyrinchus 3 16 319  338 
 Isurus paucus   2  2 
 Kajikia albida   81  81 
 Katsuwonus pelamis 4 10 37 4 55 
 Lamna nasus   84  84 
 Lampris guttatus   61  61 
 Lepidocybium flavobrunneum   256  256 
 Macruronus magellanicus 2    2 
 Makaira nigricans   14  14 
 Manta birostris 1  15  16 
 Masturus lanceolatus   6  6 
 Mobula hypostoma 10    10 
 Mola mola   59  59 
 Mugil liza 1   34 35 
 Myliobatis freminvillii  4   4 
 Myliobatis goodei 1 12   13 
 Oligoplites saliens  143  2 145 
 Opisthonema oglinum    34 34 
 Peprilus paru  35   35 
 Pomatomus saltatrix  93  6 99 
 Prionace glauca 35  3741  3776 
 Pteroplatytrygon violacea   462  462 
 Ruvettus pretiosus 2  239  241 
 Sarda sarda  3   3 
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Tabela 3 (cont.) 

 
Espécie 

Emalhe de 
Profundidade 

Emalhe 
Costeiro Espinhel Cerco Total 

 Sardinella brasiliensis    85 85 
 Scomber japonicus 3 45  16 64 
 Scomberomorus cavalla 5  12 1 18 
 Selene setapinnis 47 6  4 57 
 Seriola lalandi 5  33  38 
 Sphyrna lewini 15 1 93  109 
 Sphyrna media 31    31 
 Sphyrna mokarran 2 3   5 
 Sphyrna tiburo 4    4 
 Sphyrna zygaena 6 21 239  266 
 Synodus foetens  5   5 
 Tetrapturus pfluegeri   11  11 
 Thunnus alalunga  1 916  917 
 Thunnus albacares 2  2125  2127 
 Thunnus obesus 2  95  97 
 Thyrsitops lepidopoides 2    2 
 Trachinotus marginatus    5 5 
 Trachipterus jacksonensis 4    4 
 Trichiurus lepturus 42 27 58 8 135 
 Xiphias gladius 358 3 2163  2524 

Aves Daption capense 27 1   28 
 Diomedea exulans   1  1 
 Diomedea clororhyncus 1    1 
 Diomedea dabbenena   1  1 
 Fulmarus glacialis 1    1 
 Fulmarus glacialoides 1    1 
 Macronectes giganteus 1    1 
 Procellaria aequinoctialis 15 6 1  22 
 Procellaria conspicillata 1  1  2 
 Puffinus gravis 6    6 
 Thalassarche melanophris   6  6 

Mamíferos Delphinus delphis 12    12 
 Orcinus orca 1    1 
 Physeter macrocephalus 1    1 
 Pontoporia blainvillei  1   1 
 Stenella attenuata 1    1 
 Steno bredanensis 1    1 

Répteis Caretta caretta   540  540 
 Chelonia mydas  2 2  4 
 Dermochelys coriacea 4  82  86 
 Eretmochelys imbricata 1    1 
 Lepidochelys olivacea   1  1 
 Total de registros 738 552 12554 269 14113 
 Total de espécies 49 29 45 14 90 

 

Ao se avaliar a quantidade de cada espécie capturada, observou-se que para a 

modalidade de cerco o recurso-alvo mais importante é a sardinha-verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) representando 68,3% do peso total das capturas. Espécies menos 

capturadas, mas, que também são representadas como espécies-alvo são a palombeta 

(Chloroscombrus chrysurus), que somou 10,7% da captura e a cavalinha (Scomber 

japonicus) com 7,1% da captura. Já a tainha (Mugil liza, 5,5% das capturas) e a 
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sardinha-lage (Opisthonema oglinum, 4,4%) juntas não chegam a 10% do total (Tabela 

4). Por ser uma arte de pesca bastante seletiva, poucos são os registros de espécies 

capturadas incidentalmente, sendo que as espécies-não-alvo desta pescaria também são 

utilizadas comercialmente.  

 

Tabela 4. Espécies capturadas na pesca de cerco. Estão listadas apenas as espécies que somadas compõem 
95% do peso total das capturas. Ntotal= 3.251.500Kg. 

Espécie Captura 
(% das espécies pelágicas) 

Sardinella brasiliensis 68,3 

Chloroscombrus chrysurus 10,7 

Scomber japonicus 7,1 

Mugil liza 5,5 

Opisthonema oglinum 4,4 

 

Nos dados do emalhe costeiro, era registrada a quantidade de indivíduos 

capturados, e como mencionado anteriormente, é destinado principalmente à captura da 

corvina (Micropogonias furnieri), que somou 64,1% do total de indivíduos capturados. 

Outras espécies que se destacaram foram o grupo das abróteas (Urophycis spp) com 

7,42% das capturas monitoradas, a cabrinha (Prionotus punctatus, 7,17% da captura) e 

o gordinho (Peprilus paru, 3,20% das capturas), que é uma espécie pelágica. Avaliando 

somente as espécies pelágicas (5,93% do total de indivíduos capturados), as mais 

capturadas pela pesca de emalhe costeiro foram a cavalinha (Scomber japonicus, 38,6% 

das capturas), a guaivira (Oligoplites saliens, 34,7%), o gordinho (Peprilus paru, 6,9%), 

o bonito-listrado (Katsuwonus pelamis, 5,4%), a anchova (Pomatomus saltatrix, 4,3%), 

a palombeta (Chloroscombrus chrysurus, 2,6%), o peixe-espada (Evoxymetopon 

taeniatus) 1,4%, e o tubarão-martelo (Sphyrna zygaena, 1,3%) (Tabela 5).  

Além de peixes, esta pescaria também capturou aves, répteis e mamíferos. A 

pardela-preta (Procellaria aequinoctialis) teve 11 animais capturados no inverno, 

(0,07% da captura). Foram também registrados 2 exemplares da tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), 1 pomba-do-cabo (Daption capense), e dentre os cetáceos um 

exemplar de toninha (Pontoporia blainvillei).  
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Tabela 5. Espécies com hábitos pelágicos capturadas pelo emalhe costeiro. Estão listadas apenas as 
espécies que somadas compõem 95% do total de indivíduos capturados. Ntotal=6.261 indivíduos. 

Espécie Captura 
(% das espécies pelágicas) 

Scomber japonicus 38,6 
Oligoplites saliens  34,7 
Peprilus paru 6,9 
Katsuwonus pelamis 5,4 
Pomatomus saltatrix 4,3 
Chloroscombrus chrysurus 2,6 
Evoxymetopon taeniatus 1,4 
Sphyrna zygaena 1,3 

 

Para o emalhe de profundidade a espécie-alvo é o peixe-sapo (Lophius 

gastrophysus), responsável por 82% do total da captura. A segunda espécie mais 

capturada foi o barbudo (Polymixia lowei), somando 5% da captura. A espécie galo-de-

profundidade (Zenopsis conchifer) contribuiu com 4% das capturas, e também várias 

espécies de abrótea (Urophycis spp), somando 2%. As espécies pelágicas são capturadas 

ocasionalmente por esta pescaria (Tabela 1), mas ao se analisar as capturas onde foi 

possível identificar inequivocamente a espécie, tem-se apenas 5,8% do total como sendo 

espécies pelágicas. Deste percentual, a espécie capturada em maior quantidade pela 

pesca de emalhe de profundidade foi a espadarte (Xiphias gladius) com 62,9% das 

capturas. Em seguida diversas outras espécies apresentam capturas menores, com menos 

de 2% cada: o tubarão–azul (Prionace glauca), Gephyroberix darwini, a pomba-do-

cabo (Daption capense), o cação-martelo (Sphyrna media) e o peixe-espada (Trichiurus 

lepturus) (Tabela 6).  

Dentre as aves marinhas, foram contabilizados 233 indivíduos que foram 

identificados pelos observadores apenas como “aves marinhas”, além de 22 espécimes 

de Puffinus gravis, 8 indivíduos de Procellaria conspicillata, 7 indivíduos denominados 

somente como “petrel”, 6 espécimes de Fulmarus glacialis e uma Fulmarus 

glacialoides, 4 pombas-do-cabo, 2 indivíduos de Macronectes giganteus e 1 indivíduo 

da espécie Thalassarche clororhyncus. Em se tratando da ordem Cetacea, 14 indivíduos 

de golfinho-comum (Delphinus delphis), 10 indivíduos denominados somente como 

“golfinho”, 3 indivíduos de “baleia-piloto”, 2 golfinhos-pintados-do-Atlântico (Stenella 

attenuata), 2 indivíduos de “baleia”, um filhote de orca (Orcinus orca) que já veio 

morta durante o recolhimento e finalmente 1 indivíduo de cachalote (Physeter 

macrocephalus). Dentro da classe Reptilia, foram registradas capturas de 4 tartarugas-



 23 

de-couro (Dermochelys coriacea), 1 tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), e 1 

indivíduo denominado apenas como “tartaruga”. 

 

Tabela 6. Espécies com hábitos pelágicos capturadas pelo emalhe de profundidade. Estão listadas apenas 
as espécies que somadas compõem 95% do total de indivíduos capturados. Ntotal=5.353 indivíduos. 

Espécie Captura 
(% das espécies pelágicas) 

Xiphias gladius 62,9 
Selene setapinnis 26,4 
Prionace glauca 1,7 
Gephyroberix darwini 1,3 
Daption capense 1,2 

Sphyrna media 1,2 
Trichiurus lepturus 0,8 

 

Por último, a frota espinheleira tem como espécies-alvo espécies tipicamente 

pelágicas, como tubarão-azul (Prionace glauca) 29,8% dos indivíduos capturados, 

espécies de atuns (Thunnus spp) 25%, a espadarte (Xiphias gladius) 17,2%, cações em 

geral (gêneros Carcharhinus e Sphyrna) 2,9% agulhões (família Istiophoridae) 2,6%, e 

o dourado (Coryphaena hippurus) 3,6%, (Tabela 7). A tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta), apesar de não ser alvo nem comercializada, foi uma espécie que apresentou 

uma captura expressiva, sendo a quinta espécie mais capturada pelo espinhel somando 

540 indivíduos capturados, representando 4,30% das capturas. 

Além da captura da tartaruga-cabeçuda, outras espécies de tartarugas marinhas 

também foram capturadas, como é o caso da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) 

que teve 82 indivíduos capturados, a tartaruga-verde (Chelonia mydas, 1 indivíduo) e a 

tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea, 1 indivíduo). Dentre as Aves 6 espécimes do 

albatroz-de-sobrancelha (Thalassarche melanophris) foram capturados, e mais 1 

exemplar das espécies: Diomedea dabbenena, Diomedea exulans, Procellaria 

aequinoctialis, Procellaria conspicillata, e uma denominada “albatroz”. 
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Tabela 7. Espécies capturadas pelo espinhel de superfície. Estão listadas apenas as espécies que somadas 
compõem 95% do total de indivíduos capturados. Ntotal=12.554 indivíduos. 

Espécie  Captura  
(% das espécies pelágicas) 

Prionace glauca 29,8 
Xiphias gladius 17,2 
Thunnus albacares 16,9 
Thunnus alalunga 7,3 
Caretta caretta 4,3 
Coryphaena hippurus 3,7 
Pteroplatytrygon violacea 3,7 
Isurus oxyrinchus 2,5 
Lepidocybium flavobrunneum 2,0 
Ruvettus pretiosus 1,9 
Sphyrna zygaena 1,9 
Brama brama 1,7 
Thunnus obesus 0,8 
Sphyrna lewini 0,7 
Lamna nasus 0,7 

 

Análise Espacial das Capturas 

Ao se avaliar espacialmente as capturas monitoradas pode-se notar que estas não 

possuem um padrão uniforme de distribuição sobre a área sudeste-sul do Brasil. Devido 

à distribuição das espécies alvo de cada frota, existem locais onde há um esforço de 

pesca maior em relação a outras áreas que praticamente não são utilizadas pelas frotas 

pesqueiras estudadas. Analisando as frotas separadamente, é possível observar que na 

modalidade de cerco os registros de captura se encontram mais próximos à costa, sendo 

o esforço de pesca mais relevante nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro e mais 

ao sul do Rio Grande do Sul (Figura 4). 

Para a arte de pesca de emalhe costeiro os registros também se encontram mais 

próximos à costa, com maiores capturas concentradas na costa do estado de Rio de 

Janeiro, e alguns pontos com maior abundância no norte de Santa Catarina e Paraná, e 

alguns distribuídos mais ao sul do Rio Grande do Sul, compartilhando as mesmas áreas 

de pesca que a modalidade de cerco (Figura 5). Já a arte de pesca de emalhe de 

profundidade, as capturas estão mais afastadas da costa, no talude da plataforma 

continental, sendo utilizadas as áreas de todos os estados do sudeste-sul do Brasil, sendo 

que em alguns pontos localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram mais 

representativos com relação às capturas monitoradas (Figura 6). Por último, a frota de 

espinhel possui uma distribuição bem diferenciada das demais modalidades de pesca, 
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existindo registros de capturas para as mesmas áreas do emalhe de profundidade, sendo 

que além destes locais, são encontrados registros isolados em águas mais profundas e 

inclusive internacionais, e sobre a Elevação do Rio Grande, com maiores capturas na 

costa do Rio Grande do Sul (Figura 7). Ao observar a distribuição das capturas em cada 

estação do ano, na modalidade de cerco (Figura 4) é possível notar que em todas as 

estações foram registradas capturas na costa do Rio de Janeiro, sendo que no outono e 

no inverno existem registros para a costa norte e sul do estado de Rio Grande do Sul, 

maiores registros para o estado de Santa Catarina no verão e no outono, e para São 

Paulo e Paraná na estação de verão. Para a modalidade de emalhe costeiro (Figura 5), 

observa-se que no inverno as capturas se encontram desde o sul de São Paulo até o sul 

de Santa Catarina e início do Rio Grande do Sul. Já para a primavera, as capturas estão 

concentradas na região costeira da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, sendo que o 

verão se encontra em alguns pontos da costa de São Paulo e Rio de Janeiro. E para o 

outono são localizados alguns pontos de capturas isolados entre os estados de Rio de 

Janeiro e Santa Catarina. Na arte de pesca de emalhe de profundidade (Figura 6), os 

maiores registros de captura para o verão são em águas pertencentes aos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro, já no outono são encontrados pontos isolados no Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inverno e primavera em Santa Catarina e Rio 

Grande do sul, sendo que na primavera as capturas também se encontram no estado de 

São Paulo. E por último a arte de pesca de espinhel (Figura 7), que apresenta uma 

distribuição diferente entre as estações. No verão, nesta pescaria  são encontrados 

pontos de captura bem afastados da costa em águas internacionais e sobre a Elevação do 

Rio Grande. No outono as capturas se aproximam da costa, estando mais sobre o talude 

nos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Já no inverno, as capturas se concentram em águas do Rio Grande do Sul e também 

em Santa Catarina, e novamente são registradas capturas sobre a Elevação do Rio 

Grande. E finalmente na primavera, são esparsos os registros de captura por todos os 

estados do sudeste-sul, e alguns em águas internacionais. 
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Figura 4: Mapas de abundância dos registros das capturas de espécies pelágicas, monitoradas para a frota 

de cerco: total e por estação. 
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Figura 5: Mapas de abundância dos registros das capturas de espécies pelágicas, monitoradas para a frota 
de emalhe costeiro: total e por estação. 
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Figura 6: Mapas de abundância dos registros das capturas de espécies pelágicas, monitoradas para a frota 

de emalhe de profundidade: total e por estação. 
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Figura 7. Mapa de abundância dos registros das capturas monitoradas para a frota de espinhel: total e por 
estação. 
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Figura 7 (cont.) 
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Também se buscou avaliar a distribuição das cinco espécies mais capturadas de 

cada frota, onde foi observado que Sardinella brasiliensis capturada pela modalidade de 

cerco na costa do Rio de Janeiro (Figura 8), as capturas de Chloroscombrus chrysurus 

se encontram entre o sul do estado de São Paulo e o Norte de Santa Catarina (Figura 9), 

já as capturas de Scomber japonicus (Figura 10) foram registradas em pontos na costa de 

Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ainda na frota de cerco, Mugil liza (Figura 11) foi 

captura nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já Opisthonema oglinum 

(Figura 12) se encontra entre São Paulo, Paraná e ao sul de Santa Catarina. 
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Figura 8. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Sardinella brasiliensis pela arte de pesca de 
cerco. 
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Figura 9. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Chloroscombrus chrysurus pela arte de pesca 
de cerco. 
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Figura 10. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Scomber japonicus pela arte de pesca de 
cerco. 

 



 35 

 

Figura 11. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Mugil liza pela arte de pesca de cerco. 
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Figura 12. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Opisthonema oglinum pela arte de pesca de 
cerco. 
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A espécie mais capturada pelo emalhe costeiro também foi muito capturada pela 

modalidade de cerco, Scomber japonicus (Figura 13), que para o emalhe costeiro foi 

registrada entre os estados de Rio de Janeiro até Santa Catarina. Já as capturas de 

Oligoplites saliens são registradas entre os 3 estados de São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina (Figura 14). Por outro lado, as capturas de Peprilus paru (Figura 15) foram 

registradas desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. A captura monitorada de 

Katsuwonus pelamis, foi registrada em pontos isolados de Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo (Figura 16), e de Pomatomus saltatrix (Figura 17) estado 

do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul.  
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Figura 13. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Scomber japonicus pela arte de pesca de 
emalhe costeiro. 
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Figura 14. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Oligoplites saliens pela arte de pesca 

emalhe costeiro. 
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Figura 15. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Peprilus paru pela arte de pesca de emalhe 
costeiro. 
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Figura 16. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Katsuwonus pelamis pela arte de pesca de 

emalhe costeiro. 
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Figura 17. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Pomatomus saltatrix pela arte de pesca de 

emalhe costeiro. 
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Na modalidade de emalhe de profundidade a espécie pelágica mais capturada foi 

Xiphias gladius (Figura 1818), sendo registradas capturas desde o Rio de Janeiro até o Rio 

Grande do Sul. Já Prionace glauca (Figura 19) foi capturada em águas dos estados de São Paulo 

até Rio Grande do Sul. A espécie Gephyroberix darwini (Figura 20) foi capturada somente nas 

águas do estado de Rio de Janeiro e a ave Daption capense (Figura 21) foi capturada no talude 

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por último Sphyrna media capturada a 

partir do sul de Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul (Figura 22). 
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Figura 18. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Xiphias gladius pela arte de pesca de emalhe 
de profundidade. 
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Figura 19. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Prionace glauca pela arte de pesca de 

emalhe de profundidade. 
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Figura 20. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Gephyroberix darwini pela arte de pesca de 

emalhe de profundidade. 



 47 

 

Figura 21. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Daption capense pela arte de pesca de 

emalhe de profundidade. 
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Figura 22. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Sphyrna media pela arte de pesca de emalhe 
de profundidade. 
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Para a modalidade de espinhel os registros das capturas das espécies Prionace 

glauca (Figura 23) e Xiphias gladius (Figura 24) se encontram distribuídas por todos os 

estados da região sudeste-sul, sendo que a P. glauca foi mais abundante entre a latitude 

30o S e 35o S inclusive sobre a Elevação do Rio Grande, e X. gladius mais capturada no 

talude e a partir da latitude 25 o S e 35o S. As espécies Thunnus albacares (Figura 25) e 

Thunnus alalunga (Figura 26) foram capturadas em Rio Grande do Sul, sendo que a T. 

alalunga foi registrada mais no talude e após dele, e a T. albacares mais próxima à 

costa. Já as capturas da Caretta caretta (Figura 27) se encontram distribuídas abaixo da 

latitude de 25o S, próximas à costa do Rio Grande do Sul, no talude e sobre a Elevação 

do Rio Grande.  
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Figura 23. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Prionace glauca pela arte de pesca de 
espinhel. 
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Figura 23. (cont.) 
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Figura 24. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Xiphias gladius pela arte de pesca de 

espinhel. 
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Figura 24. (Cont.) 
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Figura 25. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Thunnus albacares pela arte de pesca de 

espinhel. 



 55 

 
 

Figura 25. (Cont.) 
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Figura 26. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Thunnus alalunga pela arte de pesca de 

espinhel. 
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Figura 26. (Cont.) 
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Figura 27. Mapa de distribuição das capturas monitoradas de Caretta caretta pela arte de pesca de 

espinhel. 
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Figura 27. (Cont.) 
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Análise da Diversidade 

 Analisando as capturas de espécies pelágicas pode-se observar que a 

modalidade que interagiu com um maior número de espécies foi o emalhe de 

profundidade com 49 espécies capturadas, seguido do espinhel com 45 espécies, emalhe 

costeiro (29 espécies) e a modalidade de cerco com a menor riqueza (14 espécies) 

(Tabela 3). Já ao se analisar a riqueza separada por estação, a frota de espinhel 

apresentou uma maior riqueza em todas as estações, em seguida o emalhe de 

profundidade, emalhe costeiro e, por último, o cerco. O mesmo padrão é observado para 

o índice de Margalef, pois a arte de pesca que mais se aproximou do valor que mostra 

alta diversidade foi o espinhel, e o menor valor foi na modalidade de cerco (Figura 29). 

Valores inferiores a 2,0 são considerados indicadores de baixa diversidade, e ao se 

avaliar os resultados obtidos observa-se que com apenas a pesca de espinhel se 

aproxima de 5, que é o valor sugerido que indique alta diversidade (Ricklefs, 2010). 

Para o índice de Simpson (Figura 30), as modalidade de emalhe costeiro e de 

profundidade apresentaram valores próximos a 1 em todas as estações, o que indica 

amostras com pouca diversidade. A arte de pesca de cerco, apresentou valores próximos 

a 1 nas estações de inverno e primavera, e valores próximos a zero nas estações de 

outono e verão, indicando uma maior diversidade na captura nesta duas últimas 

estações.  

O índice de Shannon (Figura 31), apresentou valores semelhantes ao do índice 

de Simpson, onde a arte de cerco apresentou valores baixos que indicam baixa 

diversidade nas estações de inverno e primavera, e o inverso nas estações de outono e 

verão. Nos emalhes de costa e de profundidade, ambos apresentaram baixos índices de 

diversidade em todas as estações. 

Na arte de pesca de espinhel, foi observado um padrão distinto das outras 

pescarias, pois foi a modalidade que apresentou os maiores valores de diversidade em 

todos os índices utilizados nas quatro estações, sendo que o pico de diversidade foi 

encontrado na primavera, e a menor diversidade foi registrada para o outono (Tabela 8, 

Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31). Pode-se notar que as duas modalidades de 

emalhe mantiveram um padrão de valores semelhantes em todas as estações, com 

variações muito pequenas entre uma estação e outra. Já nas modalidades de cerco e de 

espinhel, é possível notar que na primeira, a partir do outono ocorre um decréscimo 

acentuado na diversidade das capturas no inverno e primavera, aumentando a 
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diversidade das capturas no verão (Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31). 

Observando os índices de diversidade da modalidade de espinhel, esse padrão se mostra 

inverso ao observado na arte de cerco, onde no outono ocorre a menor diversidade nas 

capturas, aumentando nas estações seguintes, inverno e primavera (pico), e diminuindo 

a diversidade no verão. 

 

Tabela 8. Índices de riqueza e de diversidades para cada arte de pesca em cada estação para as capturas 
pelágicas. 

Arte_de_pesca Estação Riqueza Margalef Simpson Shannon 

Cerco Outono 10 0,6691 0,278465 0,628400 

Cerco Inverno 3 1,1480 0,955947 0,053318 

Cerco Primavera 4 0,2166 0,904403 0,107378 

Cerco Verão 13 0,8843 0,299467 0,627132 

Emalhe costeiro Outono 16 1,5062 0,916929 0,108118 

Emalhe costeiro Inverno 19 1,6599 0,836325 0,176227 

Emalhe costeiro Primavera 18 1,7658 0,957566 0,063790 

Emalhe costeiro Verão 14 1,4385 0,869752 0,145060 

Emalhe de profundidade Outono 23 2,0163 0,982144 0,028818 

Emalhe de profundidade Inverno 25 2,2416 0,976122 0,038846 

Emalhe de profundidade Primavera 19 1,8268 0,928665 0,101121 

Emalhe de profundidade Verão 22 1,9321 0,870369 0,123476 

Espinhel Outono 28 3,2912 0,340990 0,691743 

Espinhel Inverno 33 3,7562 0,177708 0,958856 

Espinhel Primavera 34 4,4212 0,108497 1,115951 

Espinhel Verão 30 3,8780 0,242286 0,833708 
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Figura 28. Variação da riqueza de espécies ao longo das estações do ano, nas diferentes artes de pesca, 

 

Figura 29. Variação do índice de Margalef ao longo das estações do ano, para as diferentes artes de pesca. 
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Figura 30. Variação do índice de diversidade de Simpson ao longo das estações do ano, para as diferentes 
artes de pesca. 

 

 

Figura 31. Variação do índice de diversidade de Shannon ao longo das estações do ano, para as diferentes 
artes de pesca. 
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Ao analisar a distribuição da riqueza de espécies capturadas pelas frotas 

estudadas pode-se observar que não apresentam um padrão homogêneo em todas as 

áreas. A arte de pesca de cerco mostrou a maior riqueza na costa do Rio de Janeiro e em 

alguns pontos no norte de Santa Catarina (Figura 32). Já para a frota de emalhe costeiro 

as áreas de maior riqueza se distribuem desde a costa de São Paulo até a região de 

Florianópolis em Santa Catarina, sendo que existe um ponto isolado próximo à Lagoa 

dos Patos no Rio Grande do Sul (Figura 33). Em contrapartida a modalidade de emalhe 

de profundidade apresenta pontos de maior riqueza distribuídos pelo talude de vários 

estados, desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul (Figura 34). Por último, a frota 

de espinhel mostrou pontos de maior riqueza distribuídos no talude a partir do estado do 

Paraná até o Rio Grande do Sul, sendo que foram encontrados pontos de maior riqueza 

também em águas internacionais e sobre a Elevação do Rio Grande (Figura 35). 

Quando a distribuição da riqueza de espécies é analisada pelas estações do ano, 

nota-se que a riqueza se manteve relativamente homogênea nas diferentes estações. Para 

a frota de cerco (Figura 32), emalhe costeiro (Figura 33), e emalhe de profundidade 

(Figura 34), a riqueza se manteve relativamente semelhante nas áreas onde as capturas 

monitoradas foram registradas em todas as estações do ano. Já a frota de espinhel 

apresentou uma pequena diferença na riqueza registrada nas estações de inverno e 

primavera, onde algumas áreas em águas do Rio Grande do Sul mostraram uma riqueza 

maior (Figura 35). 
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Figura 32. Mapa de riqueza das espécies pelágicas capturadas na arte de pesca de cerco. 
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Figura 33. Mapa de riqueza das espécies pelágicas capturadas na arte de pesca de emalhe costeiro.  
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Figura 34. Mapa de riqueza das espécies pelágicas capturadas na arte de pesca de emalhe de 
profundidade. 
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Figura 35. Mapa de riqueza das espécies pelágicas capturadas na arte de pesca de espinhel. 
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Figura 35. (Cont.) 
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Estimativa da captura incidental 

Após serem obtidas as listas de espécies capturadas e suas abundâncias, como 

registradas pelos observadores de bordo, foi realizada a estimativa da captura anual 

média por toda a frota, utilizando como base o desembarque de pescado monitorado 

pelo GEP. Como relatado anteriormente, foi feita uma consulta ao banco on-line do 

GEP (http://www.univali.br/gep) para os valores desembarcados mensais nos anos de 

2008, 2009 e 2010. Foram selecionadas as espécies mais capturadas em cada frota, em 

cada estação. Deste modo para a frota de cerco utilizou-se os valores de S. brasiliensis 

(outono, inverno e primavera) e C. chrysurus (verão) capturados com o petrecho 

“cerco”, para o emalhe de profundidade utilizou-se os valores de L. gastrophysus (todas 

as estações) capturados com o petrecho “emalhe de fundo”, para o emalhe costeiro 

utilizou-se os valores de M. furnieri (todas as estações) capturados com o petrecho 

“emalhe de fundo”, e para o espinhel foram utilizados os valores de T. albacares 

(inverno e primavera) e P. glauca (verão e outono) capturados com o petrecho “espinhel 

de superfície”. Considerando-se as proporções de captura em cada frota relatadas pelos 

observadores de bordo, foram feitas as estimativas de capturas para as espécies 

registradas (Tabelas 9 a 12). 

Tabela 9. Estimativa de captura média anual (período 2008 a 2010) das espécies pelágicas capturadas na 
pesca de cerco. Estão listadas apenas as espécies de peixes que somadas compõem 95% das capturas. 
Valores estão em Kg. 

Espécie Verão Outono Inverno Primavera 

Sardinella brasiliensis 967840,9 6598390,7 10.502.463,3 3041331,7 

Chloroscombrus chrysurus 1.305.984,3 41.311,7  50.534,8 

Scomber japonicus 374.686,2   80.116,1 

Mugil liza  3.947.558,9 116.694,0  

Opisthonema oglinum 192.248,3 2.180.337,8   
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Tabela 10. Estimativa de captura média anual (período 2008 a 2010)  das espécies pelágicas capturadas na 
pesca de emalhe costeiro. Estão listadas apenas as espécies de peixes que somadas compõem 95% das 
capturas, aves, répteis e mamíferos. Valores estão em número de indivíduos. 

Espécie Verão Outono Inverno Primavera 

Scomber japonicus 45112,6 17641,3 131294,2 213,9 
Oligoplites saliens  2910,5 46829,6 109253,0  
Peprilus paru  6308,2 18738,2 16686,2 
Katsuwonus pelamis 74702,6 3100,6  641,8 
Pomatomus saltatrix 5335,9 8874,2 7368,3 10696,3 
Chloroscombrus chrysurus  3742,1 8003,5  
Evoxymetopon taeniatus 970,7 534,6 1206,9  
Sphyrna zygaena  4597,5 2540,8  
Daption capense   63,5  
Procellaria aequinoctialis   698,7  
Chelonia mydas 242,5  63,5  
Pontoporia blainvillei   63,5  

 

Tabela 11. Estimativa de captura média anual (período 2008 a 2010) das espécies pelágicas capturadas na 
pesca de emalhe de profundidade. Estão listadas apenas as espécies de peixes que somadas compõem 
95% das capturas, aves, répteis e mamíferos. Valores estão em número de indivíduos. 

Espécie Verão Outono Inverno Primavera 

Xiphias gladius 41,7 57,6 52,3 18,6 
Selene setapinnis 574,1    
Prionace glauca 4,6 2,8 0,7 33,6 

Gephyroberix darwini 3,3 36,7   
Daption capense  6,9 31,2  
Sphyrna media  0,5 0,7 27,8 
Trichiurus lepturus 4,0 1,5 6,7 7,6 
Dermochelys coriacea  0,5   
Eretmochelys imbricata    0,2 
Diomedea clororhyncus 0,4  0,2  
Fulmarus glacialis   1,5  
Fulmarus glacialoides   0,2  
Macronectes giganteus   0,5  
Procellaria cospicillata   2  
Procellaria aequinoctialis  1,5 11,2  

Puffinus gravis  1,5 4  
Delphinus delphis  1 2,2 0,2 
Stenella attenuata   0,5  
Steno bredanensis    0,2 
Physeter macrocephalus   0,2  
Orcinus orca  0,3   
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Tabela 12. Estimativa de captura média anual (período 2008 a 2010) das espécies pelágicas capturadas na 
pesca de espinhel. Estão listadas apenas as espécies de peixes que somadas compõem 95% das capturas, 
aves, répteis e mamíferos. Valores estão em número de indivíduos. 

Espécie Verão Outono Inverno Primavera 

Prionace glauca 2.476,7 10.659,5 3.536,6 1.198,7 
Xiphias gladius 2.084,9 4.960,0 1.524,9 924,5 
Thunnus albacares 7,6 77,8 6.010,1 2.786,3 
Thunnus alalunga 41,8 672,8 1.979,5 1.496,8 
Caretta caretta 380,4 800,7 637,2 764,6 
Lepidochelys olivacea 3,8    
Dermochelys coriacea 11,4 150,1  187,9 
Diomedea dabbenena 3,8    
Diomedea exulans 3,8    
Procellaria aequinoctialis    6,5 

Procellaria cospicillata   3,6  
Thalassarche melanophris   14,3 13 

 

Finning 

As planilhas que são preenchidas pelos observadores apresentam uma opção 

para que sejam feitas observações sobre as capturas, se necessário. Nestas observações 

foram descritas diversas vezes a prática do finning, proibido pela Portaria do IBAMA 

nº- 121 de 24 de agosto de 1998. Foram registrados neste trabalho 58 relatos de prática 

de finning todos de embarcações destinadas à captura do peixe-sapo (Lophius 

gastrophysus), na modalidade de emalhe de profundidade no período de 2001 e 2002. 

Em alguns lances foi registrado que essa prática foi realizada em fêmeas de tubarão-

martelo prenhes, uma inclusive com 24 fetos. Muitas vezes o animal nem chegava a ser 

recolhido ao barco, sendo cortadas suas nadadeiras dentro do mar para reduzir o 

trabalho dos tripulantes. 
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DISCUSSÃO 

Uma grande dificuldade encontrada na elaboração deste trabalho esteve ligada à 

identificação das espécies capturadas nas modalidades de emalhe costeiro e emalhe de 

fundo. Os dados de captura provenientes de observadores de bordo são um elemento 

importantíssimo no desenvolvimento de pesquisas com a finalidade de aprimorar e 

desenvolver o ordenamento de várias pescarias. Entretanto, sem uma identificação 

precisa das espécies, reduz-se muito a utilidade destes dados. Sugere-se que nos 

Programas de Observadores de Bordo e Científico seja enfatizada a importância da 

correta identificação das espécies capturadas até o menor nível taxonômico possível. 

Apesar de se saber da dificuldade de trabalhos à bordo, a priorização desta atividade é 

fundamental para a realização de futuros estudos que utilizam listas de composição da 

captura. Com isto, sugere-se que seja desenvolvido um manual de bordo de 

identificação de espécies que possa auxiliar a identificação pelos observadores. 

Foi possível observar que a modalidade de cerco possui uma menor interação 

com espécies não-alvo sendo bastante seletiva em sua operação. Isso é possível devido 

ao próprio modo de operação da pesca de cerco, que consiste em cercar cardumes de 

peixes com uma rede de malha pequena, sendo possível abrir a rede ainda ao mar e 

soltar os indivíduos capturados caso existia a presença de espécies que não são de 

interesse para esta pescaria, podendo ou não trazer o cardume a bordo. Inclusive, nos 

dados coletados para este estudo, foi registrado por um observador que em um lance de 

pesca cinco golfinhos, cuja espécie não foi identificada, foram capturados 

incidentalmente com o cardume de sardinha-verdadeira. Para evitar a morte destes 

animais, a rede foi aberta para a liberação dos cetáceos. Essa possibilidade de manejo da 

modalidade de cerco justifica a baixa interação com outras espécies que não sejam alvo 

desta arte de pesca. 

As modalidades de emalhe costeiro e de profundidade interagem com um 

número maior de espécies de vários níveis tróficos, sendo uma arte de pesca conhecida 

por sua baixa seletividade de captura (Pio, 2011). Com o tamanho maior de malha 

utilizado nestas pescarias não acontece uma distinção entre as espécies de interesse e as 

espécies que não são desejadas fazendo com que estas também fiquem presas às malhas. 

Outro fator relevante é devido à operação de pesca, que necessita que as redes fiquem à 

espera durante muitas horas, e algumas vezes dias ao mar (como relatado várias vezes 
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nas planilhas dos observadores de bordo que foram utilizadas neste trabalho), 

capturando todos os organismos que usam a área para deslocamento ou ainda espécies 

oportunistas que se aproveitam para predar outros organismos que estejam emalhados à 

rede e acabam ficando presos também (Neves et al., 2006). Em se tratando da arte de 

pesca de espinhel também se observou uma interação com diversas espécies, 

especificamente pelágicas e predadoras, pois esta frota é destinada à captura 

especialmente destes organismos. Ao utilizar iscas para capturar espécies predadoras, 

esta pescaria tem o potencial de atrair uma grande variedade de espécies, o que se 

evidencia pelos altos valores de diversidade observados.  

As variações mensais no número de registros observadas neste trabalho não 

refletem diretamente o volume capturado pelas frotas comerciais. Deve-se lembrar de 

que estes são dados oriundos de observadores de bordo, e sua presença nas embarcações 

depende de uma grande gama de fatores, incluindo a própria operação das frotas, da 

disponibilidade de observadores e até da exigência legal dos mesmos para certas frotas. 

Tal fato fica claro ao se observar os dados de cerco. O pico de registros obtidos neste 

trabalho foi registrado para o mês de fevereiro, época onde ocorre o defeso da sardinha-

verdadeira. Os períodos de defeso da sardinha-verdadeira ocorrem em duas épocas do 

ano, conforme definido pelas Instruções Normativas nº 128 de 26/10/2006 e no 15 de 

21/05/2009. Estas medidas informam respectivamente, a proibição da pesca da sardinha 

entre os dias 12 de novembro de 2008 a 20 de fevereiro de 2009, e o defeso de inverno 

entre os dias 6 de julho a 25 de agosto de 2009, e a proibição da pesca da sardinha entre 

os dias 1 de novembro de 2009 a 15 de fevereiro de 2010, e entre 15 de junho a 31 de 

julho de 2010. Dallagnolo et al. (2010) observaram que entre os anos de 2000 e 2006, o 

número de desembarques da sardinha-verdadeira, apresentou uma tendência de aumento 

a partir da abertura da temporada até o início do defeso do recrutamento. 

Occhialini & Schwingel (2003) relatam que entre os anos de 1997 até 1999, 

ocorreu uma gradativa diminuição nas capturas da sardinha-verdadeira e um aumento 

significativo nas capturas de palombeta e sardinha-lage para compensar a queda da 

produção sardinha-verdadeira. A frota começou a diversificar as suas capturas devido à 

diminuição da espécie-alvo principal, inclusive focando também capturas de espécies 

demersais como a corvina e o bagre.  Espécies como o bonito-listrado (Katsuwonus 

pelamis), também tem uma representação importante para a frota de cerco, mas mostrou 

um declínio de captura nos últimos anos (UNIVALI/CTTMar, 2011). Já a tainha (Mugil 

liza) tem as capturas muito variáveis entre um ano e outro, devido a grande dependência 



 75 

das condições ambientais (Rossi-Wongtschowski, 2006), e essas alterações não podem 

ser previstas. Os resultados deste trabalho mostram que nos últimos anos a frota de 

cerco vem se diversificando, atuando em espécies diferentes das que atuava 

anteriormente. Isto pode ser um problema devido a captura de espécies que são alvo de 

outras modalidades de pesca, podendo intensificar a pressão sobre as mesmas.  

Com relação à pesca de emalhe costeiro, a corvina (Micropogonias furnieri) foi 

o recurso mais importante desta frota somando 64,1% da produção pesqueira, seguida 

das abróteas (Urophycis spp) e da cabrinha (Prionotus punctatus), todas espécies 

demersais. A quarta espécie em importância foi o gordinho (Peprilus paru), uma 

espécie pelágica. Outras espécies pelágicas, com valor comercial, também são 

capturadas, mesmo não sendo o alvo desta modalidade de pesca, dentre elas a cavalinha 

(Scomber japonicus), a guaivira (Oligoplites saliens), o bonito-listrado (Katsuwonus 

pelamis) e a anchova (Pomatomus saltatrix). Novamente pode-se observar a 

sobreposição de frotas com relação a captura das espécies, pois as espécies pelágicas 

descritas acima são alvo de outras frotas de pesca como vara e isca viva e cerco. Esta 

sobreposição pode desencadear conflitos entre as frotas e prejudicando o manejo dos 

estoques. O que foi observado ao se analisar as capturas separadas em estações do ano 

vai de encontro com o observado por Kotas et al. (2008), que relatam que a pescaria de 

emalhe destinada a corvina é mais ativa entre os meses do outono e primavera. Isto 

explicaria os resultados obtidos neste trabalho onde os maiores registros foram 

encontrados nas estações de outono e inverno.   

Apesar desta modalidade focar espécies demersais, a captura de espécies 

pelágicas pode ocorrer no lançamento e também no recolhimento das redes de emalhe, e 

também por se tratar de pesca em baixas profundidades, pois a pesca da corvina está 

associada à costa (Pio, 2011). Este fato pode ser comprovado ao se observar a presença 

de espécies pelágicas nas capturas monitoradas, tais como o tubarão-martelo Sphyrna 

zygaena, as aves Procellaria aequinoctialis e Daption capense, a tartaruga-verde 

Chelonia mydas e a toninha Pontoporia blainvillei. Neves et al. (2006) relatam que as 

aves marinhas podem ter comportamentos oportunistas com relação aos descartes, a isca 

de anzóis e de peixes capturados em redes de emalhe produzido pelas atividades 

pesqueiras, devido a composição de sua alimentação ser disposta de zooplâncton, peixes 

e lulas,  que habitam estratos pelágicos do oceano, muito fáceis de serem capturados por 

estas aves que precisam mergulhar e nadar em suas atividades de forrageio. Já os 

tubarões do gênero Sphyrna de pequeno e médio porte que se encontram distribuídos ao 
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longo da plataforma continental sudeste-sul, vêm sendo capturados incidentalmente 

pelas redes de emalhe-de-fundo, tendo sido relatadas capturas de neonatos e juvenis 

representando praticamente a totalidade das amostras (acima de 99 %) (Rossi-

Wongtschowski, 2006). Estes mesmos autores informam que o extrato adulto (acima de 

10 anos), sofre o impacto principalmente da pesca de emalhe-de-superfície (hoje 

proibido) e do espinhel-de-superfície.  

Em se tratando da captura da toninha (Pontoporia blainvillei), Rocha-Campos et 

al. (2010) relatam que a dieta desta espécie no estado do Rio Grande do Sul é composta 

principalmente por corvina (Micropogonias furnieri), pescada-olhuda (Cynoscyon 

guatucupa), peixe-espada (Trichiurus lepturus), pescadinha-real (Macrodon 

ancylodon), cangoá (Stellifer rastrifer), abrótea (Urophycis brasiliensis), maria-luiza 

(Paralonchurus brasiliensis) e a lula (Doryteuthis sanpaulensis). Isso explica a captura 

desta espécie na modalidade de emalhe costeiro, pois a corvina é a espécie-alvo desta 

pescaria, e que provavelmente deve ter contribuído para a captura incidental da toninha. 

Segundo Fiedler et al. (2012), é comum que em algumas áreas onde existe uma 

experiência grande de pesca com rede de emalhe, não se dispor de informações básicas 

de ocorrência de espécies que não sejam comerciais (tais como cetáceos e tartarugas), o 

que pode ser muito complicado para atribuir níveis de prioridade para a conservação. A 

quantidade estimada de toninhas capturadas anualmente por esta frota (63 indivíduos 

por ano) mostra a necessidade de um monitoramento mais frequente desta pescaria, que 

é reconhecida como sendo uma das principais causadoras de mortalidade da espécie 

(Rocha-Campos et al., 2010). É possível que os números estejam subestimados, pois 

muitas vezes a captura desta espécie nem chega a ser registrada devido a queda destes 

animais das redes antes de serem tiradas do mar ou por não serem reportadas pelos 

pescadores (Rocha-Campos et al., 2010).  

O principal recurso da pesca de emalhe de profundidade foi o peixe-sapo 

(Lophius gastrophysus) contabilizando 82% do total da captura, corroborando com 

Perez et al. (2002) que descreve que esta espécie representou o principal componente 

capturado e processado nesta pescaria. A segunda espécie mais capturada foi o barbudo 

(Polymixia lowei), mas somando apenas 5% da captura, com o galo-de-profundidade 

(Zenopsis conchifer) e várias espécies de abrótea (Urophycis spp) somam outros 6%. 

Perez e Wahrlich (2005) relatam que o peixe-sapo responde por 40,7% de todos os 

organismos capturados, os caranguejos de profundidade com 31,1% e outros 23% 

correspondiam a teleósteos e elasmobrânquios. No presente trabalho, como o foco eram 
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as espécies pelágicas, não foram contabilizadas as espécies demersais, o que explica a 

divergência entre os valores observados e os relatados nos outros trabalhos.   

Como discutido anteriormente, a modalidade de emalhe de profundidade 

destinado à captura do peixe-sapo, acaba interagindo com diversas outras espécies 

ocasionando altas capturas incidentais, e que pelo fato do grande esforço de pesca 

resultante destas operações, pode ter ocasionado um impacto importante sobre algumas 

populações em particular (Perez et al., 2002). Os valores obtidos no presente trabalho 

através das estimativas de captura são menores quando comparados aos valores 

amostrados, devido a utilização de valores de desembarques do peixe-sapo serem de um 

período diferente dos dados utilizados neste trabalho. A necessidade de se utilizar dados 

de um período diferente do que foi monitorado pelos observadores de bordo se deu pelo 

fato dos indivíduos utilizados para fazer a distribuição de frequência de comprimento 

foram amostrados em anos diferentes (2006, 2007 e 2009) dos dados oriundos dos 

observadores de bordo (principalmente 2001 e 2002). Sabe-se que a pescaria 

direcionada ao peixe-sapo se alterou consideravelmente neste período, havendo redução 

considerável da biomassa do estoque deste recurso (Perez et al., 2005b). Deste modo 

não seria correto utilizar as estimativas de tamanho desembarcado de 2001/2002 para 

estimar o número de indivíduos desembarcados em 2008-2010. Por isso os resultados 

das estimativas de capturas devem ser tomados com cautela. 

Tendo isto em mente, foi estimada a captura de 12,7 exemplares de Procellaria 

aequinoctialis, 5,5 indivíduos de Puffinus gravis. Dentro da ordem Cetacea, foi 

estimada a captura de 3,4 indivíduos de Delphinus delphis. Estes números são menores 

do relatado por Perez e Wahrlich (2005), o que provavelmente reflete a redução do 

esforço de pesca desta frota. Mesmo assim, é importante um monitoramento continuado 

destas capturas, pois as capturas de mamíferos marinhos pela frota pelágica de emalhe 

são relativamente menos conhecidas, sendo mais complexa de se monitorar se 

comparadas a frota costeira, o que contribui para a falta de conhecimento neste 

segmento (Zerbini & Kotas, 1998). Apesar desta frota não atuar no ambiente pelágico, 

esta modalidade de emalhe é atuante em mar aberto e em grandes profundidades, que 

também é considerado um local mais difícil de ser monitorado.  

As espécies mais capturadas na modalidade de espinhel corroboram com 

informações de diversos artigos que tratam de espécies-alvo, com o tubarão-azul 

(Prionace glauca) em primeiro lugar, seguido de espécies de atuns (Thunnus spp), a 

espadarte (Xiphias gladius) e cações em geral (gêneros Carcharhinus e Sphyrna; tabela 
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4). Kotas et al. (2005) registraram altas capturas de Prionace glauca no verão, em 

contrapartida neste estudo a estação que mais obteve capturas desta espécie foi a de 

outono. Em outro estudo, Kotas et al. (2008) observaram os menores volumes entre o 

final do inverno e a primavera, similar ao observado neste estudo, com a primavera  

apresentando um dos menores volumes para a espécie. Já para Xiphias gladius, houve 

um inversão nas capturas registradas neste trabalho em comparação com a pesquisa de 

Kotas et al. (2005), onde a espécie apresentou um pico no inverno e na primavera e as 

menores capturas foram detectadas no verão. No presente trabalho ocorreu o contrário, 

os picos de captura de Xiphias gladius foram encontrados nas estações de verão e 

outono, e os menores nas estações de inverno e primavera.  

Sobre elevada captura da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) pela frota de 

espinhel, Sales et al., (2008), relatam que quase 100% das capturas desta espécie por 

esta modalidade em águas brasileiras ocorrem na região sudeste-sul. Estes mesmos 

autores, observaram que na região sudeste-sul do Brasil e em águas internacionais na 

região da Elevação do Rio Grande (que é relatada por capitães como uma região de alta 

captura de tartaruga-cabeçuda), são os locais onde mais capturam indivíduos da espécie 

Caretta caretta. A maior CPUE da tartaruga-cabeçuda foi encontrada por aqueles 

autores na região da Elevação do Rio Grande (0,8712 tartarugas/ 1000 anzóis), e apesar 

de o esforço de pesca (número de anzóis) neste local representar apenas 3% do total de 

áreas de pesca brasileiras, a captura total da tartaruga-cabeçuda nesta região 

corresponde a 38% do número total de tartarugas-cabeçudas capturadas em 5 anos. 

Segundo Sales et al. (2008) para que as capturas de tartarugas-marinhas pela 

modalidade de espinhel sejam esclarecidas  são necessários dados mais detalhados sobre 

vários aspectos, como dados sazonais sobre as operações desta pescaria e sobre a 

ocorrência de tartarugas, dados sobre as espécies-alvo, as áreas de pesca, dados 

climáticos e ecológicos, para que se possa entender a área de vida e variações sazonais 

das tartarugas visando a diminuição do impacto da modalidade de espinhel sobre as 

tartarugas-marinhas. 

Outras 3 espécies de tartarugas foram capturadas pela arte de pesca de espinhel: 

Lepidochelys olivacea que teve sua captura estimada em 3 indivíduos, Chelonia mydas 

com 13 exemplares e Dermochelys coriacea com 431,7 indivíduos. Os valores para esta 

última são alarmantes, considerando que no Brasil a quantidade de fêmeas desovantes 

varia de 1 a 19 (Thomé et al., 2007 apud Marcovaldi et al., 2011). Fiedler et al. (2012), 

previnem que as capturas incidentais responsáveis pelas redes de emalhar pode levar a 
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pequena população de tartaruga-de-couro que nidifica no Brasil à extinção. Apesar dos 

autores mencionados tratarem apenas das capturas em redes de emalhe, no presente 

trabalho, que avaliou diversas pescarias simultaneamente, as estimativas de captura 

mostram que a modalidade que mais capturou esta espécie foi a frota de espinhel, sendo 

que as atenções precisam ser voltadas para esta modalidade também. 

Cinco espécies de aves capturadas pelo espinhel foram identificadas, sendo que 

suas estimativas de capturas totais foram de 3 exemplares de Diomedea dabbenena, 3 de 

Diomedea exulans, 6 indivíduos de Procellaria aequinoctialis e 3 de P. conspicillata.   

Procellaria conspicillata é a espécie mais comum durante o verão nos grupos de aves 

acompanhando as embarcações de espinhel de fundo sobre a plataforma continental do 

sul-sudeste do Brasil, sendo substituídas pela presença de P. aequinoctialis no inverno 

(Neves et al., 2006). Entretanto, as maiores capturas da espécie P. aequinoctialis se 

deram na modalidade de emalhe costeiro. Esta espécie é considerada como 

“Vulnerável” pela IUCN sendo capturada em grandes números na pescaria de espinhel 

(BirdLIfe International, 2012).  Estas capturas observadas reforçam o que foi apontado 

por Perez e Wahrlich (2005), ao analisar capturas incidentais no emalhe para peixe-

sapo, que consideram que estas capturas devem ser monitoradas apesar de no momento 

não aparentarem serem de magnitudes comparáveis às registradas na pescaria de 

espinhel (Neves et al., 2006).  

É possível que os baixos registros de capturas de aves-marinhas sejam 

consequência do uso do “toriline” (Linha-Espanta-Pássaro), em muitos dos cruzeiros de 

espinhel monitorados. A utilização desta medida mitigadora teve seu uso obrigatório a 

partir da publicação da Instrução Normativa Interministerial Nº 4, de 15 de abril de 

2011 que obriga a frota de espinhel de superfície a utilizar durante as operações de 

pesca a Linha-Espanta-Pássaro ao sul da latitude de 20º S. Apesar dos dados utilizados 

neste trabalho provenientes da modalidade de espinhel serem anteriores à esta Instrução 

Normativa, nas planilhas de campo há o uso do toriline registrado em várias viagens 

deste trabalho. Entretanto, em alguns cruzeiros não estava relatado nem o uso nem a 

ausência de toriline, o que impediu uma análise da influência deste fator nas capturas de 

aves. 

Com relação à captura de elasmobrânquios a espécie mais capturada Prionace 

glauca, teve suas estimativas de capturas calculadas em 17.871 exemplares por ano, 

Pteroplatytrygon violacea foi estimada em 2.239 indivíduos, Isurus oxyrinchus em 

1.522 exemplares e das espécies de tubarão-martelo a Sphyrna zygaena com 905 
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indivíduos e Sphyrna lewini com 358 exemplares. O tubarão-martelo e o tubarão-azul 

são muito visados pelo mercado externo por causa do valor comercial atribuído as 

nadadeiras, sendo um motivo pelas altas capturas destas espécies, além de outras 

espécies de elasmobrânquios que acabam sofrendo com a grande pressão exercida pela 

pesca industrial (SBEEL, 2005). Entretanto a captura destas espécies deve ser muito 

maior, pois nas planilhas dos observadores houve uma grande quantidade de registros 

onde estava relatado apenas “cação-martelo”, “martelo”, “tubarão-martelo” ou outro 

nome que não permitia a identificação precisa da espécie. Isto reforça a necessidade de 

uma maior precisão nas identificações para que se possa ter uma ideia mais precisa do 

impacto destas pescarias nas espécies. Segundo Rossi-Wongtschowski (2006), o estrato 

da população adulta sofre o impacto principalmente das pescarias de emalhe de 

superfície (agora proibida) e do espinhel de superfície, já nas áreas de berçários sofrem 

impacto pela pesca de emalhe de fundo e superfície. 

Assim como espécies dos grupos de aves e reptéis, os elasmobrânquios também 

possuem características de vida longa, baixa fecundidade e crescimento lento, sendo 

ainda capturados em quase todos os estágios de vida, por várias artes de pesca (Cergole 

et al., 2005).  Além das capturas pela pesca, a vida dos elasmobrânquios é ameaçada em 

seu hábitat natural devido a destruição do mesmo e várias maneiras de poluição do 

ambiente marinho, o que acabam causando problemas para o ordenamento pesqueiro e 

com isto problemas para a conservação dos estoques (SBEEL, 2005). Em um estudo 

desenvolvido por Kotas et al. (2005) mostram que em 1998 de um total de 508 tubarões 

de diferentes espécies, 88% eram trazidos vivos ao convés da embarcação. A espécie 

Prionace glauca representou a maior taxa de sobrevivência com 97%, sendo que Isurus 

oxyrinchus apresentou 78%; Carcharhinus signatus 69,8% e o tubarão-martelo, 

Sphyrna zygaena 53%. Os mesmo autores discorrem que esses dados são de extrema 

importância para adotar medidas de conservação como a soltura de indivíduos vivos. 

Segundo SBEEL (2005) a pesca industrial realizada no Rio Grande do Sul, vem 

comprometendo as populações de elasmobrânquios pelo impacto que imprimem em 

locais de berçário da espécie e também em áreas mais profundas, onde se distribuem os 

adultos, com isto sugere-se que uma grande área da zona costeira do Rio Grande do Sul, 

até 20 m de profundidade, precisa ser estabelecida como área de exclusão de pescarias, 

para que assim o berçário de Sphyrna lewini seja protegido com a finalidade de permitir 

que os juvenis desta espécie cheguem ao recrutamento da população regional. 
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Sobre a análise da diversidade foi possível observar que a pescaria de espinhel 

foi a modalidade que apresentou um maior valor de diversidade, seguido do emalhe de 

profundidade e costeiro, e a arte de pesca de cerco apresentou um menor valor de 

diversidade. Estes resultados confirmam que existe uma menor interação da pesca de 

cerco com diferentes espécies, devido às características desta pescaria em capturar 

cardumes de espécies, direcionando a pesca somente a algumas espécies de interesse, o 

que diminui a sua interação com outras espécies pelágicas. A modalidade de espinhel 

representou a maior diversidade, entre outros fatores pelo alto grau de identificação de 

espécies pelos observadores, fazendo com que o número de espécies fosse maior em 

relação às pescarias de emalhe. O número de espécies que interagem com as 

modalidades de emalhe de profundidade e costeiro certamente deve ser maior devido a 

sua baixa seletividade de captura, e pelo problema da não identificação dos exemplares 

capturados no emalhe de profundidade e costeiro, que representam 41,5% e 57,9% 

respectivamente. Este número dificulta a correta análise da diversidade e da interação 

destas pescarias com espécies pelágicas. Em contrapartida, nas frotas de cerco e de 

espinhel somente 14,3% e 12,5%, dos exemplares não foram identificados, 

respectivamente. 

Levando em consideração as espécies que não são alvo e nem comerciais, como 

o caso da tartaruga-cabeçuda merece destaque por ser uma espécie bastante capturada 

pela frota de espinhel, com estimativas de captura total de 2582 capturadas por ano. Este 

fato mostra que deve haver um cuidado especial sobre a captura desta espécie, pois são 

animais de vida longa e que demoram a chegar à maturação reprodutiva, e os filhotes 

possuem uma alta mortalidade até chegarem à fase adulta (TAMAR, 2013) o que pode 

afetar a manutenção destas populações. A manutenção destes altos níveis de captura de 

Caretta caretta pode a longo prazo levar a redução de suas populações e até a extinção 

de algumas destas.  

Com relação aos elasmobrânquios IBAMA (2011) alerta que medidas de gestão 

pesqueiras são imprescindíveis para que haja sustentabilidade no setor pesqueiro, e que 

vários fatores externos precisam ser levados em conta para que as medidas possam ser 

eficientes. Em contrapartida, se os fatores externos não forem considerados, pode haver 

problemas com os estoques que já se encontram sobre-explotados, podendo também 

levar determinadas espécies em risco de extinção. Com isto, o grupo dos 

elasmobrânquios necessita de medidas de manejo particulares, pois compartilham de 

estratégias de vida distintas de outros grupos de peixes. Rossi-Wongtschowski (2006) é 
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categórica quanto à estratégia para minimizar a captura de tubarões pelo espinhel, onde 

seria necessária a proibição do uso do estropo de aço nas linhas secundárias do espinhel 

permitindo assim o escape dos tubarões.  Porém, uma barreira importante que impede à 

implementação dessa medida e o alto valor atribuído às barbatanas pelo comércio 

externo. 

Em se tratando especificamente da espécie Prionace glauca, existem várias 

sugestões de medidas para que sejam mitigadas as capturas incidentais. Dentre elas, 

ampliar programas de observadores de bordo para as embarcações da frota industrial, 

para que haja coleta sobre os indivíduos descartados e a obediência à legislação vigente, 

bem como garantir continuidade aos estudos que dizem respeito à dinâmica 

populacional, análise demográfica e avaliação de estoque. Por fim estabelecer cotas de 

captura para a comercialização e estabelecer um tamanho mínimo de captura superior ao 

tamanho de primeira maturação, garantindo a reprodução dos indivíduos antes de serem 

capturados (IBAMA, 2011).  

Para que sejam desenvolvidas novas medidades para mitigar a pesca incidental, 

Bache (2003) discorre que não são necessárias somente descobertas tecnológicas. 

Alguns observadores do Oceano Pacífico levantaram dados da pesca de cerco destinada 

a captura de atum que tem demonstrado que uma das causas para a alta mortalidade dos 

golfinhos foi o mau funcionamento do equipamento de pesca. Sendo assim, a imposição 

de padrões mínimos de manutenção pode, em algumas pescarias, ser adequada para que 

haja uma redução de capturas incidentais. Como alternativa, deve haver mudanças nas 

práticas de pesca, como a restrição de descartes ao mar de resíduos da pesca, 

diminuindo assim a atração de aves marinhas oportunistas em busca de alimento fácil.  

A maior diversidade observada em algumas pescarias não necessariamente é um 

fator negativo. Hall et al. (2000) relatam que a economia e a tecnologia tem 

determinado a maneira como o ecossistema é explorado, ao invés de ser determinado 

pelos princípios ecológicos. Ainda segundo os autores, a pesca muito seletiva pode ser 

desejável em alguns casos, mas do ponto de vista ecológico, não há nenhuma evidência 

experimental ou teórica que mostra que isto seja o melhor, ou a forma menos prejudicial 

de extrair recursos do ecossistema. Isso significa que várias características das 

comunidades onde a pesca atua precisam ser estudados para que as medidas certas de 

manejo sejam implementadas.  

Ainda segundo Hall et al. (2000), a complexidade de manuseio e processamento 

da mistura de espécies e tamanho capturadas, somada à ausência de mercado para 
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muitos dos produtos, impedem ser utilizada a estratégia de exploração alternativa (não-

seletiva). Mas, isso não significa que as situações nunca irão mudar. Cedo ou tarde, a 

humanidade terá que utilizar princípios ecológicos como uma maior prioridade na hora 

de escolher estratégias de forrageio. 
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CONCLUSÕES 

 

Devido à falta de identificação de uma porção considerável de espécies 

capturadas pelas das frotas de emalhe, o que acaba dificultando a utilização dos dados 

coletados a bordo, sugere-se que seja empregado uma maior atenção na capacitação de 

observadores, mostrando a importância da identificação de espécies para auxiliar nos 

estudos futuros de todas as espécies que interagem com a pesca industrial, para que 

possam disponibilizar informações relevantes para o manejo da pesca. Sugere-se que 

seja criado um manual de bordo para identificação de espécies para facilitar o trabalho 

dos observadores quanto a esta questão. 

Apesar de apresentarem alta riqueza de espécies, os relativamente baixos valores 

de diversidade de espécies pelágicas nas capturas de emalhe (costeiro e de 

profundidade) sugerem que estas pescarias tenham menor impacto no ambiente pelágico 

como um todo. 

Levando em consideração a alta captura da espécie Caretta caretta em regiões 

abaixo da latitude 25o S, inclusive sobre a Elevação do Rio Grande, sugere-se maiores 

estudos e monitoramentos nestas áreas para assim ter subsídios para que seja aplicada a 

medida mais adequada em função da mitigação destas capturas. 

As pescarias atuam sobre uma fração pelágica do ecossistema marinho, 

especialmente sobre os predadores de topo, sendo que esta ação em longo prazo pode 

interferir no equilíbrio deste ecossistema no que diz respeito ao controle das populações 

de espécies forrageiras. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Distribuição de frequência de tamanho das espécies 

 

Figura 36: Distribuição de frequência de tamanhos de Chloroscombrus chrysurus. Fonte: GEP (não 
publicado). 

 

Figura 37: Distribuição de frequência de tamanhos de Lophius gastrophysus. Fonte: GEP (não 

publicado). 
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Figura 38: Distribuição de frequência de tamanhos de Micropogonias furnieri. Fonte: GEP (não 
publicado). 
 

 

Figura 39: Distribuição de frequência de tamanhos de Sardinella brasiliensis. Fonte: GEP (não 

publicado). 
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Figura 40. Distribuição de frequência de tamanhos de Thunnus albacares. Fonte: ICCAT (2013b). 
 

 

Figura 41. Distribuição de frequência de tamanhos de Xiphias gladius. Fonte: ICCAT (2013b). 
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APÊNDICE 2 – Listas das espécies capturadas 

 

Tabela 13. Lista de espécies capturadas pela modalidade de cerco, em ordem alfabética. 

Espécie Nome comum Hábito 
Caranx hippos Xaréu Pelágico 
Chaetodipterus faber Paru Demersal 
Chloroscombrus chrysurus Palombeta Pelágico 
Coryphaena hippurus Dourado Pelágico 
Cynoscion striatus Pescada Demersal 
Katsuwonus pelamis Bonito-listrado Pelágico 
Menticirrhus americanus Betara Demersal 
Mugil liza Tainha Pelágico 
Oligoplites saliens  Guaivira Pelágico 
Opisthonema oglinum Sardinha-lage Pelágico 
Pomatomus saltatrix Anchova Pelágico 
Sardinella brasiliensis Sardinha-verdadeira  Pelágico 
Scomber japonicus Cavalinha Pelágico 
Scomberomorus cavalla Cavala Pelágico 
Selene setapinnis Galo Pelágico 
Selene vomer Peixe-galo Demersal 
Trachinotus marginatus Pampo Pelágico 
Trichiurus lepturus Espada Pelágico 
 Peixe-porco Pelágico 
 Linguado Bentônico 
 Pescada Demersal 

 

Tabela 14. Lista de espécies capturadas pela frota de emalhe costeiro, em ordem alfabética. 

Espécie Nome comum Hábito 
Atlantoraja castelnaui Raia-chita Demersal 
Atlantoraja cyclophora Raia-cyclophora Demersal 
Atlantoraja platana Raia Demersal 
Auxis thazard Galhado Pelágico 
Balistes capriscus Peixe-porco Pelágico 
Brevoortia aurea Savelha Pelágico 
Caranx hippos Xaréu Pelágico 
Carcharhinus brevipinna Tubarão-galha-preta Demersal 
Carcharhinus falciformis Cação-machote Pelágico 
Carcharhinus limbatus Tubarão-olhudo Demersal 
Carcharhinus porosus Cação Demersal 
Carcharias taurus Cação-mangona Demersal 
Chelonia mydas Tartaruga-verde Pelágico 
Chloroscombrus chrysurus Palombeta Pelágico 
Coryphaena hippurus Dourado Pelágico 
Cynoscion acoupa Pescada-amarela Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
Daption capense Pomba-do-cabo Pelágico 
Decapterus tabl Lanceta Demersal 
Epinephelus marginatus Garoupa-verdadeira Demersal 
Epinephelus niveatus Cherne-verdadeiro Demersal 
Evoxymetopon taeniatus Espada Pelágico 
Galeorhinus galeus Cação-bico-doce Demersal 
Guiritinga barbus Bagre Demersal 
Isurus oxyrinchus Cação-anequim Pelágico 
Katsuwonus pelamis Bonito-listrado Pelágico 
Lophius gastrophysus Peixe-sapo Bentônico 
Lopholatilus villarii Batata Demersal 
Lutjanus analis  Caranho-vermelho Demersal 
Merluccius hubbsi Merluza Demersal 
Micropogonias furnieri Corvina Demersal 
Mullus argentinae Trilha Demersal 
Mustelus schimitti Cação Demersal 
Myliobatis freminvillii Raia Pelágico 
Myliobatis goodei Raia-sapo Pelágico 
Naucrates ductor Peixe-piloto Demersal 
Ogcocephalus notatus Peixe-morcego Demersal 
Oligoplites saliens  Guaivira Pelágico 
Pagrus Pagrus Pargo Demersal 
Paralichthys brasiliensis Linguado Bentônico 
Paralichthys isosceles Linguado-areia Bentônico 
Paralichthys orbignyanus Linguado Bentônico 
Paralichthys patagonicus Linguado Bentônico 
Paralonchurus brasiliensis Maria-luiza Demersal 
Parona signata Solteira Demersal 
Peprilus paru Gordinho Pelágico 
Pomatomus saltatrix Anchova Pelágico 
Pontoporia blainvillei Toninha Pelágico 
Prionotus punctatus Cabrinha Demersal 
Procellaria aequinoctialis Pardela-preta Pelágico 
Rhinobatos percellens Raia-viola Demersal 
Rhizoprionodon lalandii Cação-cabeça-chata Demersal 
Rioraja agassizii Raia-santa Demersal 
Sarda sarda Serrinha Pelágico 
Scomber japonicus Cavalinha Pelágico 
Selene setapinnis Galo Pelágico 
Sphyrna lewini Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna mokarran Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna zygaena Cação-martelo Pelágico 
Squalus cubensis Cação-bagre Demersal 
Squatina argentina Cação-anjo Demersal 
Squatina oculata Cação-anjo-liso Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
Sympterygia acuta Raia-bicuda Demersal 
Sympterygia bonapartii Raia Demersal 
Synodus foetens Peixe-lagarto Pelágico 
Thunnus alalunga Albacora-branca Pelágico 
Trichiurus lepturus Espada Pelágico 
Urophycis brasiliensis Abrótea Demersal 
Urophycis cirrata Abrótea Demersal 
Xiphias gladius Espadarte Pelágico 
Xystreurys rasile Linguado Bentonico 
Zapteryx brevirostris Cação-manchete Demersal 
Zenopsis conchifer Galo-de-fundo Demersal 
 Abrótea Demersal 
 Abrótea-de-fundo Demersal 
 Abrótea-negra Demersal 
 Abrótea-verdadeira Demersal 
 Agulhão-trombeta Pelágico 
 Ave-marinha Pelágico 
 Badejo Demersal 
 Bagre Demersal 
 Bagre-branco Demersal 
 Baiacu Demersal 
 Baiacu-de-cofre Demersal 
 Baiacu-espinho Demersal 
 Barbudo Demersal 
 Barracuda Demersal 
 Batata Demersal 
 Betara Demersal 
 Betara-clara Demersal 
 Bicuda Pelágico 
 Bonito-serrinha Pelágico 
 Cabra Demersal 
 Cabra-vermelha Demersal 
 Cabrinha Demersal 
 Cabrinha-colorida Demersal 
 Cação Pelágico 
 Cação-anjo Demersal 
 Cação-anjo-asa-curta Demersal 
 Cação-anjo-espinhudo Demersal 
 Cação-anjo-liso Demersal 
 Cação-anjo-NI Demersal 
 Cação-anjo-sem-ombro Demersal 
 Cação-bagre Demersal 
 Cação-bagre-negro Demersal 
 Cação-martelo Pelágico 
 Cação-viola Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
 Cangoá Demersal 
 Cangulo Pelágico 
 Capapeba Demersal 
 Carapau Demersal 
 Castanha Demersal 
 Cherne Demersal 
 Cherne-verdadeiro Demersal 
 Cocoroca Demersal 
 Cocoroca-branca Demersal 
 Congrio-negro Demersal 
 Congrio-rosa Demersal 
 Espada Pelágico 
 Galo-de-penacho Demersal 
 Garoupa Demersal 
 Garoupa-verdadeira Demersal 
 Goete Demersal 
 Gordinho Pelágico 
 Gordinho-da-areia Pelágico 
 Linguado Bentônico 
 Linguado-areia Bentônico 
 Linguado-branco Bentônico 
 Linguado-listrado Bentônico 
 Linguado-preto Bentônico 
 Lula Pelágico 
 Lula-grande Pelágico 
 Maria-luiza Demersal 
 Maria-mole Demersal 
 Merluza Demersal 
 Merluza-chilena Demersal 
 Miracéu Demersal 
 Miracéu-luminoso Demersal 
 Moréia Demersal 
 Moréia-pintada Demersal 
 Namorado Demersal 
 Olhete Pelágico 
 Olho-de-boi Pelágico 
 Olho-de-cão Demersal 
 Pampo Pelágico 
 Pampo-amarelo Pelágico 
 Pampo-listrado Pelágico 
 Pampo-malhado Pelágico 
 Papa-terra Demersal 
 Papa-terra-claro Demersal 
 Papa-terra-escuro Demersal 
 Papa-terra-preto Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
 Pardela-preta Pelágico 
 Pargo Demersal 
 Pargo-rosa Demersal 
 Paru Demersal 
 Peixe-porco Pelágico 
 Pescada-amarela Demersal 
 Pescada-branca Demersal 
 Pinguim-patagônico Pelágico 
 Raia Demersal 
 Raia Pelágico 
 Raia-bicuda Demersal 
 Raia-viola Demersal 
 Sardinha Pelágico 
 Sargo-de-dente Demersal 
 Sarrão Demersal 
 Trilha Demersal 
 Tubarão-galha-preta Demersal 
 Ubarana Pelágico 
 Viola Demersal 
 Xixarro Pelágico 

 

 

Tabela 15. Lista de espécies capturadas pela modalidade de emalhe de profundidade, em ordem 
alfabética. 

Espécie Nome comum Hábito 
Alopias vulpinus Cação-raposa Pelágico 
Aluterus monoceros Peixe-porco Pelágico 
Antigonia capros  Demersal 
Ariomma bondi Cavalinha Demersal 
Atlantoraja castelnaui Raia-chita Demersal 
Atlantoraja cyclophora Raia-cyclophora Demersal 
Atlantoraja platana Raia Demersal 
Bembrops heterurus  Demersal 
Caelorinchus caelorhincus  Pelágico 
Carcharhinus brevipinna  Demersal 
Carcharhinus limbatus  Demersal 
Carcharhinus obscurus  Demersal 
Carcharhinus signatus Tubarão-toninha Demersal 
Carcharias taurus Cação-mangona Demersal 
Caulolatilus chrysops Batata-da-pedra Demersal 
Chloroscombrus chrysurus Palombeta Pelágico 
Conger orbignyanus Congrio Demersal 
Coryphaena hippurus Dourado Pelágico 
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Espécie Nome comum Hábito 
Cynoscion striatus Pescada Demersal 
Daption capense Pomba-do-cabo Pelágico 
Dasyatis centroura Raia-prego Demersal 
Decapterus tabl Lanceta Demersal 
Delphinus delphis Golfinho Pelágico 
Dermochelys coriacea Tartaruga-de-couro Pelágico 
Diomedea clororhyncus Ave-marinha Pelágico 
Diplectrum formosum  Demersal 
Discopyge tschudii  Demersal 
Epinephelus itajara Mero Demersal 
Epinephelus niveatus Cherne-verdadeiro Demersal 
Eretmochelys imbricata Tartaruga-de-pente Pelágico 
Evoxymetopon taeniatus Espada Pelágico 
Fulmarus glacialis Ave-marinha Pelágico 
Fulmarus glacialoides Ave-marinha Pelágico 
Galeorhinus galeus Cação-bico-doce Demersal 
Galeus arae  Demersal 
Gempylus serpens Lanceta Pelágico 
Genypterus brasiliensis Congrio-rosa Demersal 
Gephyroberix darwini  Pelágico 
Gymnothorax ocellatus Moréia Demersal 
Helicolenus dactylopterus Sarrão Demersal 
Helicolenus lahillei Sarrão Demersal 
Hemanthias vivanus Vermelhinho Pelágico 
Heptranchias perlo Cação Demersal 
Hexanchus griseus Cação Demersal 
Hoplostethus occidentalis Olho-de-cão Pelágico 
Isurus oxyrinchus Cação-anequim Pelágico 
Katsuwonus pelamis Bonito-listrado Pelágico 
Lophius gastrophysus Peixe-sapo Bentônico 
Lopholatilus villarii Batata Demersal 
Macronectes giganteus Ave-marinha Pelágico 
Macruronus magellanicus  Pelágico 
Malacocephalus occidentalis  Demersal 
Manta birostris Raia-jamanta Pelágico 
Merluccius hubbsi Merluza Demersal 
Mobula hypostoma Raia-jamanta Pelágico 
Mugil liza Tainha Pelágico 
Mustelus canis Cação Demersal 
Myliobatis goodei Raia-sapo Pelágico 
Narcine brasiliensis Treme-treme Demersal 
Notopogon fernandezianus Trombeta Demersal 
Notorynchus cepedianus Cação-bruxa Demersal 
Orcinus orca Orca Pelágico 
Paratrachichthys atlanticus Peixe-vermelho Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
Peristedion altipinne Cabrinha-de-chifre Demersal 
Physeter macrocephalus Cachalote Pelágico 
Polymixia lowei Barbudo Demersal 
Polyprion americanus Cherne-poveiro Demersal 
Priacanthus arenatus Olho-de-cão Demersal 
Prionace glauca Tubarão-azul Pelágico 
Prionotus punctatus Cabrinha Demersal 
Procellaria aequinoctialis Pardela-preta Pelágico 
Procellaria conspicillata Ave-marinha Pelágico 
Prognathodes aculeatus  Demersal 
Psammobatis extenta Raia Demersal 
Pseudopercis numida Namorado Demersal 
Puffinus gravis Ave-marinha Pelágico 
Rioraja agassizii Raia-santa Demersal 
Ruvettus pretiosus Anchova-preta Pelágico 
Schroederichthys saurisqualus Cação-lagartixa Demersal 
Scomber japonicus Cavalinha Pelágico 
Scomberomorus cavalla Cavala Pelágico 
Scyliorhinus retifer Cação-retifer Demersal 
Selene setapinnis Galo Pelágico 
Seriola lalandi Olhete Pelágico 
Sphyrna lewini Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna media Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna mokarran Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna tiburo Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna zygaena Cação-martelo Pelágico 
Squalus cubensis Cação-bagre Demersal 
Squatina argentina Cação-anjo Demersal 
Stenella attenuata Golfinho Pelágico 
Steno bredanensis Golfinho Pelágico 
Sympterygia acuta Raia-bicuda Demersal 
Sympterygia bonapartii Raia Demersal 
Synagrops bellus  Demersal 
Thunnus albacares Albacora-lage Pelágico 
Thunnus obesus Albacora-cachorra Pelágico 
Thyrsitops lepidopoides Lanceta Pelágico 
Torpedo puelcha Raia-torpedo Demersal 
Trachipterus jacksonensis  Pelágico 
Trichiurus lepturus Espada Pelágico 
Urophycis brasiliensis Abrótea Demersal 
Urophycis cirrata Abrótea Demersal 
Urophycis mystacea Abrótea Demersal 
Xiphias gladius Espadarte Pelágico 
Zenopsis conchifer Galo-de-fundo Demersal 
 Abrótea Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
 Agulhão Pelágico 
 Albacorinha Pelágico 
 Anjo Demersal 
 Arabaiana Pelágico 
 Atum Pelágico 
 Ave-marinha Pelágico 
 Baleia Pelágico 
 Baleia-piloto Pelágico 
 Barbudo Demersal 
 Barracuda Demersal 
 Batata Demersal 
 Bicuda Pelágico 
 Bonito Pelágico 
 Bonito/Albacora Pelágico 
 Bonito-pintado Pelágico 
 Cabra Demersal 
 Cabrinha Demersal 
 Cabrinha-branca Demersal 
 Cabrinha-de-chifre Demersal 
 Cabrinha-vermelha Demersal 
 Cação Demersal 
 Cação-anjo Demersal 
 Cação-bagre Demersal 
 Cação-bahia Pelágico 
 Cação-gato Demersal 
 Cação-martelo Pelágico 
 Cangulo Pelágico 
 Carapau Demersal 
 Cherne Demersal 
 Cherne-verdadeiro Demersal 
 Congrio Demersal 
 Congrio-rosa Demersal 
 Emplastro Demersal 
 Espada Pelágico 
 Ferreiro Demersal 
 Galo-de-fundo Demersal 
 Golfinho Pelágico 
 Golfinho-pintado Pelágico 
 Guete-rei Demersal 
 Linguado Bentônico 
 Lula Pelágico 
 Maria-mole Demersal 
 Marracho Pelágico 
 Merluza Demersal 
 Moréia Demersal 
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Espécie Nome comum Hábito 
 Moréia-pintada Demersal 
 Namorado Demersal 
 Olho-de-boi Pelágico 
 Olho-de-cão Demersal 
 Pampo-negro Pelágico 
 Pardela Pelágico 
 Pardela-preta Pelágico 
 Pargo Demersal 
 Pargo-rosa Demersal 
 Pescada Demersal 
 Pescada-olhuda Demersal 
 Pescadinha Demersal 
 Petrel Pelágico 
 Pomba-do-cabo Pelágico 
 Raia-bicuda Demersal 
 Raia-elétrica Demersal 
 Raia-emplastro Demersal 
 Raia-jamanta Pelágico 
 Raia-torpedo Demersal 
 Raia-treme-treme Demersal 
 Raia-viola Demersal 
 Sardinha Pelágico 
 Sargo Demersal 
 Sarrão Demersal 
 Tartaruga Pelágico 
 Tubarão-branco Pelágico 
 Tubarão-galha-preta Demersal 
 Tubarão-toninha Pelágico 
 Viola Demersal 
 Xixarro Pelágico 
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Tabela 16. Lista de espécies capturadas pela modalidade de espinhel, em ordem alfabética. 

Espécie Nome comum Hábito 
Acanthocybium solandri  Pelágico 
Alepisaurus brevirostris  Pelágico 
Alopias superciliosus  Pelágico 
Brama brama  Pelágico 
Caranx lugubris  Pelágico 
Carcharhinus brevipinna  Demersal 
Carcharhinus falciformis Cação-machote Pelágico 
Carcharhinus leucas  Demersal 
Carcharhinus longimanus  Pelágico 
Carcharhinus obscurus  Demersal 
Carcharhinus signatus  Demersal 
Carcharias taurus Cação-mangona Demersal 
Caretta caretta  Pelágico 
Chelonia mydas Tartaruga-verde Pelágico 
Coryphaena hippurus Dourado Pelágico 
Dermochelys coriacea Tartaruga-de-couro Pelágico 
Diomedea dabbenena Ave-marinha Pelágico 
Diomedea exulans Ave-marinha Pelágico 
Galeocerdo cuvier  Pelágico 
Galeorhinus galeus Cação-bico-doce Demersal 
Gempylus serpens Lanceta Pelágico 
Helicolenus lahillei Sarrão Demersal 
Istiophorus albicans  Pelágico 
Istiophorus platypterus  Pelágico 
Isurus oxyrinchus Cação-anequim Pelágico 
Isurus paucus  Pelágico 
Kajikia albida Marlim-branco Pelágico 
Katsuwonus pelamis Bonito-listrado Pelágico 
Lamna nasus  Pelágico 
Lampris guttatus  Pelágico 
Lepidochelys olivacea Tartaruga-oliva Pelágico 
Lepidocybium flavobrunneum  Pelágico 
Makaira nigricans Marlin-azul Pelágico 
Manta birostris Raia-jamanta Pelágico 
Masturus lanceolatus Peixe-lua Pelágico 
Mola mola Peixe-lua Pelágico 
Naucrates ductor Peixe-piloto Demersal 
Nesiarchus nasutus  Demersal 
Pleuroscopus pseudodorsalis  Demersal 
Prionace glauca Tubarão-azul Pelágico 
Procellaria aequinoctialis Pardela-preta Pelágico 
Procellaria conspicillata Ave-marinha Pelágico 
Pteroplatytrygon violacea  Pelágico 
Ruvettus pretiosus Anchova-preta Pelágico 
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Espécie Nome comum Hábito 
Scomberomorus cavalla Cavala Pelágico 
Seriola lalandi Olhete Pelágico 
Sphyrna lewini Cação-martelo Pelágico 
Sphyrna zygaena Cação-martelo Pelágico 
Tetrapturus pfluegeri  Pelágico 
Thalassarche melanophris Albatroz-de-sobrancelha Pelágico 
Thunnus alalunga Albacora-branca Pelágico 
Thunnus albacares Albacora-lage Pelágico 
Thunnus obesus Albacora-cachorra Pelágico 
Torpedo puelcha Raia-torpedo Demersal 
Trichiurus lepturus Espada Pelágico 
Xiphias gladius Espadarte Pelágico 
 Albatroz Pelágico 
 Atum Pelágico 
 Cação-bahia Pelágico 
 Cação-machote Pelágico 
 Cação-martelo Pelágico 
 Odontoceto NI Pelágico 
 Olho-de-cão Demersal 
 Raia-jamanta Pelágico 

 

 


