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RESUMO 

 

O arrasto-duplo industrial, presente no Brasil desde a década de 1960, é uma arte de pesca 

multiespecífica. Atualmente, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, essa modalidade conta com três 

categorias de permissão: peixes demersais, camarão-sete-barbas e camarão-rosa (aqui subdividida 

em “frigorificada” e “gelo”), cuja dinâmica não é conhecida. Como objetivo, o presente estudo se 

propôs a descrever e a analisar a dinâmica das frotas industriais de arrasto-duplo de Santa Catarina 

entre 2008 e 2010, considerando o sistema de permissionamento vigente. Os dados pesqueiros 

analisados foram coletados entre 2008 e 2010 pelo Programa de Estatística Pesqueira Industrial de 

Santa Catarina,  por meio de entrevistas, fichas de produção e mapas de bordo, que totalizaram 

4.194 viagens de pesca. Foi descrita a composição da captura desembarcada de cada frota, 

classificando-a, conforme sua permissão, nas seguintes categorias: espécies-alvo, captura incidental 

(fauna acompanhante previsível) e outros (captura não prevista na permissão). A partir dos preços 

de primeira comercialização, foi possível verificar a contribuição de cada espécie, ou categoria, para 

a receita das frotas. Com os totais em volume e em reais - gerados por espécie - foi realizada uma 

análise de direcionamento de esforço. Por meio de índices ecológicos de sobreposição de nichos, 

tornou-se possível avaliar o quanto a atuação de cada frota sobrepõe a da outra, considerando tanto 

as respectivas composições da captura desembarcada (em quilogramas e em reais), quanto as áreas 

de pesca visitadas. Para cada frota, foram feitas as distribuições globais do esforço, alocadas em 

quadrantes estatísticos de 30’x30’, e mensais, com a construção de gráficos de latitudes e 

profundidades mínimas de atuação. As receitas médias por viagem estimadas para cada frota foram 

comparadas aos custos levantados, a partir de entrevistas com os armadores, destacando-se o 

elevado gasto com óleo diesel, que respondeu por cerca de 50% dos custos totais. Foi possível 

verificar que as duas frotas de camarão-rosa apresentam diferenças operacionais significativas que 

as levam a desembarcar capturas muito diversas, apesar de possuírem permissões iguais. Os 

camarões barba-ruça e santana, alvos previstos para as três frotas camaroneiras,  mostraram-se 

importantes recursos, principalmente para a frota de camarão-sete-barbas que respondeu por 65% 

de sua receita. A frota de peixes demersais apresentou uma dinâmica muito diferenciada das 

demais, destacando-se o fato de que cerca da metade de sua receita proveio da comercialização de 

espécies diferentes daquelas previstas em sua permissão. O grave declínio sofrido pelos estoques de 

camarão-rosa, que levou à diversificação dos alvos em busca de compensação econômica, deveria 

servir de exemplo. Permitir a exploração generalizada dos camarões barba-ruça e santana por todas 

as frotas, sem considerar os respectivos RMS’s estimados é, no mínimo, arriscado, seja do ponto de 

vista biológico, seja no tocante à sobrevivência futura das próprias frotas envolvidas. Além disso, 

frotas que usam arte de pesca pouco seletiva, atuando em área de alta biodiversidade, são 

impossibilitadas de capturar somente o previsto em suas atuais permissões. Nesse sentido, sugere-se 

a adoção de um sistema de permissionamento voltado para a limitação de esforço em diferentes 

áreas (unidades geográficas de gestão) a serem definidas, abandonando o modelo de 

permissionamento baseado em espécies, que se mostra impraticável. 
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ABSTRACT 

 

Double-rig trawling, used in Brazil since the 1960s, is a multi-specific fishing system. Currently, 

vessels that operate in with this system in coastal regions of South and Southeastern Brazil have one 

of three different kinds of permit: demersal fish, sea-bob shrimp, and pink shrimp (subdivided here 

into "cold storage" and "ice", depending on how the catch is stored on board the vessel; in cold 

chambers or on ice). The aim of this study was to describe and analyze the dynamics of double-

trawl industrial fleets in Santa Catarina from 2008 to 2010, considering the current system of 

awarding permits. Fishing data were collected by the “Programa de Estatística Pesqueira Industrial 

de Santa Catarina” (Fisheries Industry Statistics of Santa Catarina Program), through interviews, 

production records and log-books from a total of 4,194 fishing trips. Landed species from each fleet 

were compared with pre-defined officially permitted species lists available for each license, which 

were divided into target species and incidental capture (predictable accompanying fauna). An 

“other” category was created to quantify the amount of landings not included in the official lists. 

Based on the first sale prices, it was possible to determine the contribution of each species, or 

category, to the total income of the fleets. With the total volumes, and in Brazilian reals – generated 

for each species, an analysis of direction of effort was carried out. Fleet dynamics were compared 

using ecological niche overlapping indices and spatial analysis, considering the respective 

compositions of the landed catch (in kilos and reals), and the fishing areas visited. For each fleet, 

global distributions of fishing effort were mapped, allocated to statistical quadrants of 30’ x 30’, and 

monthly frequency distributions, through the construction of graphs of latitude and initial operating 

depths. The average income per trip estimated for each fleet was compared with the costs incurred, 

obtained through interviews with the vessel owners. Fuel was the main cost item, representing more 

than 50% of the total. It was found that despite having the same permit, the two types of pink 

shrimp vessels showed significant operational differences, which also resulted in very different 

compositions of the landed catch. The shrimps Artemesia longinaris and Pleoticus muelleri, both 

set as official targets for the three shrimp fleets, were important resources, especially for the sea-bob 

trawlers, representing 65% of the total income. On the other hand, the demersal fishing fleet showed 

a very different dynamic from the others. While its income was positively influenced by the number 

of species officially regarded as “targets”, in fact, nearly half of the annual income originated from 

species other than the official targets and predicted by-catches. The serious decline suffered by pink 

shrimp stocks, which led to the diversification of targets in search of economic compensation, 

should serve as an example. Allowing generalized exploitation of the shrimp species Artemesia 

longinaris and Pleoticus muelleri, without considering the respective RMSs, is risky from both 

biological and economic points of view. Additionally, fleets that use non-selective fishing gear, 

working in areas of high biodiversity, are unable to adhere to the stipulations of their permits, in 

terms of species to be caught (or not caught at all). Therefore, we suggest changing the current 

permit system based on target species, which proved to be impractical, to an area-based permit 

system, in which fishing effort and technology could be managed in smaller biologically-defined 

fishing grounds.  
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1. INTRODUÇÃO 

A pesca é uma atividade de importância indiscutível, pois, há muito tempo, constitui uma 

grande fonte de alimentos para a humanidade, proporcionando ocupação de força de trabalho, 

benefícios econômicos e fortalecimento cultural e social aos que se dedicam a ela (Mendonça & 

Valencio, 2008).  

No Brasil, país que ocupa a 21ª posição no cenário mundial, em relação à produção 

pesqueira aquícola mundial (MPA, 2010), os recursos pesqueiros estão entre as quatro maiores 

fontes de proteína animal para o consumo humano (Dias-Neto & Dornelles, 1996). Na região Sul, a 

produção da pesca extrativista provém principalmente da pesca industrial, que participa com cerca 

de 80% das capturas regionais; em Santa Catarina, sua contribuição ultrapassa o nível de 90% da 

produção total, embora os valores atribuídos à pesca artesanal estejam certamente subestimados 

(Valentini et. al., 1991a, Paiva, 1997, D´Incao et. al. 2002). 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA (2010), o estado catarinense destaca-se 

no cenário nacional como o maior produtor de pescado, tendo produzido, em 2008, 199.406 

toneladas, que corresponde a 16% da produção nacional, seja ela aquícola e extrativa, marinha e 

continental. Apenas a pesca industrial marinha contribuiu, em 2009, com 136.189 toneladas 

(UNIVALI/CTTMar, 2010), um valor correspondente a 23,2% de toda a produção pesqueira 

extrativa marinha nacional, que somou 585.671 toneladas no mesmo ano (MPA, 2010). A 

modalidade cerco foi a que apresentou maiores desembarques, totalizando 51.873 toneladas, 

enquanto que o arrasto-duplo apareceu em segundo lugar, com uma produção total de 26.767 

toneladas (UNIVALI/CTTMar, 2010). 

Gamba (1994) caracteriza os arrasteiros duplos como barcos que usam duas redes de arrasto 

de portas (double rig) que são puxadas, simultaneamente, nos dois bordos da embarcação, com a 

ajuda de tangones que facilitam e tornam a pesca mais eficiente. Como esses barcos são largamente 

utilizados na pesca de camarões, são chamados camaroeiros. No entanto, existe uma grande parcela 

da frota de pesca industrial de arrasto-duplo dirigida para captura de peixes demersais.  

Como o arrasto-duplo utiliza redes de malhas menores que o arrasto de parelhas e o arrasto 

simples, ambos mais direcionados à captura de peixes, questões relacionadas ao possível impacto 

sobre juvenis das espécies-alvo e sobre o restante da fauna acompanhante são relevantes (Haimovici 

& Mendonça, 1996a). Apesar disso, são escassos os trabalhos que tratem do tema na região. 

Estudos sobre descartes da fauna  acompanhante na pesca de arrasto- duplo, voltada a linguado e a 

camarões na plataforma continental do Sul do Brasil, foram feitos por Haimovici & Mendonça 

(1996b); Kotas (1998) estudou a fauna acompanhante nas pescarias de camarão em Santa Catarina; 
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Robert et. al. (2007) identificou os camarões da fauna acompanhante na pesca dirigida ao camarão-

sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) no litoral do Paraná. 

Os primeiros registros da atuação da pesca industrial de arrasto no Brasil datam de 1940, no 

porto de Rio Grande (RS), e correspondiam à atuação de arrasteiros-simples. A introdução dos 

arrasteiros duplos nas regiões Sudeste e Sul do Brasil ocorreu no final da década de 1960, sendo 

direcionada à captura do camarão-rosa (Valentini et. al, 1991a; Perez et. al., 2007). Com a evolução 

dessa categoria de pesca, em 2009, 42% da frota industrial de Santa Catarina era composta por 

arrasteiros-duplos (UNIVALI/CTTMar, 2010).  

De acordo com o Código de Pesca do Brasil (Lei n
o
 11.959/2009), o exercício de qualquer 

atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela 

autoridade competente. Sendo assim, conforme a recém-instituída matriz de permissionamento da 

pesca no Brasil (Brasil, 2011), a atual frota de arrasteiros-duplos conta com três tipos de autorização 

que permitem a sua atuação na plataforma continental das regiões Sul e Sudeste: (a) camarão-rosa 

(Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis) e captura incidental; (b) camarão-sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri) e captura incidental; (c) peixes demersais. 

O camarão-rosa sustenta dois tipos de pescarias que ocorrem sobre diferentes estágios 

populacionais: a artesanal – que captura juvenis e pré-adultos em ambientes estuarinos; e a 

industrial – que captura adultos nos oceanos,  através do arrasto-duplo (D’Incao, 1991). Estudos 

sobre a pesca do camarão-rosa, baseados em dados obtidos desde o início de sua exploração no 

Brasil, atestam que seus estoques encontram-se em estado crítico de explotação, devido aos sinais 

evidentes de sobrepesca (Valentini et. al.,1991a, D’Incao et. al., 2002, Valentini et. al., 2012). Além 

disso, em 2004, o Ministério do Meio Ambiente incluiu as duas espécies de camarão-rosa 

(Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis) em sua Lista Nacional das Espécies de Invertebrados 

Aquáticos e Peixes sobre-explotados ou ameaçados de sobreexplotação. 

Por meio da análise dos dados de captura total da pesca industrial de camarões-rosa, iniciada 

no Brasil após a 2ª Guerra Mundial, Valentini et. al. (1991a) fizeram uma avaliação do seu estoque 

entre os anos de 1965 e 1987, que apresentou grande queda na captura máxima sustentável em 

despeito ao aumento do esforço máximo de pesca. Em sua avaliação da pesca de camarões nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, entre 1955 e 1995, D´Incao et. al. (2002) relataram os evidentes 

sinais de colapso dessa pescaria, pois foi observada uma diminuição do volume desembarcado nos 

últimos anos analisados. Como alternativa a essas quedas, os autores indicam que essas frotas 

passaram a direcionar seu esforço de pesca para espécies como o camarão-barba-ruça e o camarão-

santana.  
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Valentini et. al. (2012), em seu estudo sobre a pesca industrial de camarão-rosa, nas costas 

Sul e Sudeste do Brasil, dividiram o período de 1969 a 1989 em quatro momentos, sendo que,  no 

último, de 1984 a 1989, ocorreu um grande e desorganizado incremento da frota sem um aumento 

proporcional da produção. Os autores destacam que essa situação deu-se pela ampla anistia dada às 

embarcações irregulares e pela concessão de novas permissões. Leite Jr. & Petrere (2006), que 

realizaram avaliação de estoque e manejo da pescaria industrial de camarão-rosa no Sul e Sudeste 

do Brasil, entre 1999 e 2001, afirmam que, de acordo com todos os modelos de avaliação 

empregados, essa pescaria já atingiu seu rendimento máximo sustentável. Os autores indicam que as 

capturas de camarão-rosa caíram desde 1995, apesar do total desembarcado pela frota ter 

aumentado, uma vez que outros recursos, como peixes e crustáceos, passaram a ser explorados. 

Além disso, os autores identificaram uma queda do esforço ao longo dos anos.  

Em seu estudo clássico, D’Incao (1991) descreve a pesca de camarão-rosa na Lagoa dos 

Patos, no Rio Grande do Sul que, apesar de fortemente influenciada pela pluviosidade, é 

responsável por grande parte da captura dessa espécie nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Embora 

o autor destaque a ausência de áreas de reprodução na plataforma continental gaúcha, considera que 

a origem das pós-larvas, que povoam as lagoas costeiras do Rio Grande do Sul e do Uruguai, 

poderia ser do estoque adulto do litoral catarinense, uma vez que a intensa pesca na Lagoa dos Patos 

praticamente impede a migração dos pré-adultos para o oceano. Pereira & D´Incao (2012), sabendo 

que a abundância de pós-larvas de camarão-rosa na Lagoa dos Patos depende diretamente da 

salinidade, analisaram as associações entre precipitação e as safras de camarão-rosa. Os autores 

encontraram uma grande correlação linear entre essas variáveis, sendo que, períodos mais secos 

àqueles com maiores salinidades no estuário, coincidiram com safras mais produtivas. 

A pesca industrial do camarão-sete-barbas surgiu a partir de 1970, com a modernização da 

atividade artesanal em resposta às quedas na captura do camarão-rosa. Diferente deste, o camarão-

sete-barbas não apresenta estratificação populacional em seu ciclo de vida; por isso, qualquer 

redução de esforço de pesca reflete sobre todas as classes etárias, facilitando a recuperação do 

estoque (Valentini et. al.,1991b). De acordo com D’Incao et. al. (2002), os desembarques 

controlados de camarão-sete-barbas mostram uma tendência de decréscimo, sendo que, ao longo da 

década de 1990, foram encontradas as médias mais baixas de captura. 

D´Incao (2002) encontrou estoques de camarão-rosa em estado crítico e citou a necessidade 

de um controle mais rigoroso da pesca artesanal, da conservação das áreas de criadouros e de 

épocas de defeso. Para os estoques de camarão-sete-barbas, o autor descreveu importantes reduções 

no rendimento máximo sustentável, no esforço máximo e na abundância relativa máxima. O 
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controle estatístico da atividade e o estabelecimento de períodos de defeso foram medidas 

indicadas. 

Com a evidente sobrepesca dos camarões rosa e sete-barbas, a frota de arrasto-duplo passou 

a diversificar sua atuação, capturando espécies anteriormente pouco exploradas, sobre as quais não 

ocorria pesca direcionada. Isso reflete o estabelecimento de estratégias compensatórias, baseadas no 

maior aproveitamento de peixes e invertebrados, componentes valiosos da captura incidental que 

ocorre junto a pesca dos recursos-alvo tradicionais (Haimovici & Mendonça, 1996a; Kotas, 1998; 

Perez & Pezzuto, 1998; Perez et al., 2001; Perez et al., 2007). Essas estratégias levaram, inclusive, 

à expansão das áreas de pesca que, para o arrasto industrial, se concentravam abaixo dos 200 metros 

de profundidade (Perez et. al. 2009). Desse modo, a partir de 1990, em quase toda extensão das 

costas Sudeste e Sul do Brasil, ocorreu um espontâneo direcionamento dos arrasteiros-duplos para 

áreas da plataforma externa e do talude (Perez et al., 2001). 

Em 1998, o Governo Federal lançou um programa para o desenvolvimento da pesca de 

profundidade na ZEE brasileira, através de embarcações estrangeiras arrendadas (Perez et. al., 

2003). De acordo com Botelho et. al. (2009), no início do ano 2000, as pescarias de arrasto e de 

emalhe de fundo em profundidade estavam em expansão e a captura de peixe-sapo (Lophius 

gastrophysus) passou a ter grande importância econômica.  

A exemplo da pesca da vieira (Euvola ziczac), que colapsou em menos de uma década de 

exploração industrial (Pezzuto & Borzone, 2004), ocorreu, sobre o peixe-sapo (Lophius 

gastrophysus), uma verdadeira “corrida do ouro”, apesar das indicações de que novos estoques não 

resistiriam a uma pressão pesqueira descontrolada (Botelho et. al., 2009). Tal fato levou à inclusão 

desse recurso na lista de espécies sobre- explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação, publicado 

pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2004 (MMA, 2004). Outras espécies de talude seguiram 

caminho similar, passando a ser alvos intensivos de novas pescarias de arrasto, como: a merluza 

(Merluccius hubbsi), a abrótea-de-fundo (Urophycis cirrata), o calamar-argentino (Illex argentinus) 

e os camarões-de-profundidade (Perez & Pezzuto, 2006; Perez et. al., 2009; Dallagnolo et. al., 

2009). 

Com essas quedas visíveis da produção pesqueira, medidas adequadas de ordenamento 

fazem-se necessárias. Contudo, fatores como a variação comportamental dos recursos pesqueiros, as 

complexas inter-relações entre os recursos e o esforço de pesca, aliadas à quase geral condição da 

propriedade comum dos recursos pesqueiros, dificultam o estabelecimento de efetivas medidas de 

ordenamento (Paiva, 1997). Muitos técnicos e cientistas afirmam que o modelo de ordenamento 

pesqueiro atual é insustentável, e que os recursos demersais estão em franco declínio, alguns à beira do 
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colapso. Sendo assim, um novo modelo de gestão, baseado no manejo das pescarias e não das espécies-

alvo, deve ser proposto (Franco et al., 2009). 

De um modo geral, o arrasto-duplo apresenta uma composição multiespecífica bem definida, 

excetuando-se a pesca do camarão-sete-barbas que, quando realizada de modo regular, mantém-se 

monoespecífica (direcionada a uma única espécie-alvo) (Valentini & Pezzuto, 2006). Essa 

característica deve-se ao fato de que a pesca do camarão-rosa captura espécies comerciáveis da 

fauna acompanhante e/ou direciona seu esforço a outros recursos disponíveis ao arrasto, de modo a 

manter seus rendimentos econômicos. Como consequência, não há uma discriminação das capturas 

efetuadas pela frota de arrasteiros-duplos permissionadas para a pesca de camarão-rosa, daquela 

permissionada para captura de peixes demersais (Perez et al, 2001). Perez & Pezzuto (2006) 

confirmam esse processo ao identificarem grandes áreas de sobreposição de modalidades diferentes 

de arrasto. 

Alguns trabalhos, como Perez & Pezzuto (1998), Perez & Pezzuto (2006), Perez et. 

al.(2007) e Baptista-Metri (2007), foram feitos com o intuito de entender a dinâmica dos 

arrasteiros-duplos de Santa Catarina. No entanto, essas análises foram sempre efetuadas tratando-se 

tais embarcações como uma única frota, pois não havia acesso prévio às respectivas permissões de 

pesca. Tal fato impediu a realização de análises estratificadas da frota de acordo com o seu 

permissionamento, o que teria possibilitado identificar eventuais diferenças e similaridades na sua 

dinâmica. Essa carência de informações impossibilita estimar o grau de sobreposição das 

embarcações com diferentes permissões e dificulta a adoção de medidas de ordenamento 

adequadas. 

Além disso, é preciso considerar as pescarias dependem da viabilidade econômica, que 

envolve custos de produção, de processamento e de distribuição (Paiva, 2004). No entanto, apesar 

da evidente importância dos aspectos econômicos sobre a dinâmica pesqueira, existem poucos 

estudos que os levam em consideração, podendo-se citar Castro (2001), Peruzzo (2006), 

Rimbemboim (2010) e Pio (2011). Nesse sentido, o presente estudo, desenvolvido no âmbito do 

Eixo Temático III do projeto IGEPESCA (Edital CAPES Ciências do Mar 09/2009 – 

www.univali.br/gep), visa a responder às seguintes perguntas: (a) As frotas de arrasteiros duplos 

estão atuando conforme previsto em suas permissões? (b) Se não, por que isso acontece: 

compensação econômica ou modelo de gestão inadequado? (c) Qual o grau de similaridade entre as 

composições de captura e as áreas de atuação para as diferentes frotas de arrasto-duplo? Para sanar 

tais questões, faz-se necessário o entendimento da dinâmica dessa frota em Santa Catarina, 

comparando os seus desembarques às suas respectivas permissões de pesca, considerando, também, 

a influência da sua microeconomia no estabelecimento desse cenário.  
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2.  OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Descrever e analisar, frente ao atual sistema de permissionamento, a dinâmica das frotas 

industriais de arrasto-duplo do estado de Santa Catarina, Brasil, no período de 2008 a 2010, visando 

a subsidiar o melhor ordenamento das respectivas pescarias com base em critérios biológicos, 

pesqueiros e econômicos.  

 

Objetivos Específicos 

A) Descrever a composição da captura desembarcada de cada uma das três frotas industriais de 

arrasto-duplo (i. e. camarão-rosa, camarão-sete-barbas e peixes demersais) em Santa Catarina 

entre 2008 e 2010.  

B) Identificar as espécies-alvo e capturas incidentais desembarcadas por essas frotas, verificando o 

eventual grau de sobreposição entre elas e a importância econômica dos diferentes recursos 

explotados. 

C) Analisar a distribuição espacial e temporal do esforço de cada uma das frotas, bem como a 

distribuição temporal das capturas desembarcadas. 

D) Avaliar a sustentabilidade econômica das distintas pescarias, descrevendo os custos e 

estimando a receita média para cada frota. 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Fonte de dados 

Os dados pesqueiros referentes à frota catarinense de arrasto-duplo, incluindo produção por 

espécie, áreas de pesca e esforço, foram obtidos a partir do Programa de Estatística Pesqueira 

Industrial de Santa Catarina, desenvolvido pelo Grupo de Estudos Pesqueiros da Universidade do 

Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI) por meio de convênios técnico-científicos celebrados com o 

Governo Federal através da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República 

(SEAP-PR) (SEAP/PR/027/2007) e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA/039/2009).  

O Programa de Estatística Pesqueira Industrial realiza censos sobre os desembarques da frota 

industrial nos portos pesqueiros de Itajaí e Navegantes, Porto Belo e Laguna (Pezzuto, 2002). As 

informações pesqueiras analisadas foram coletadas de janeiro de 2008 até dezembro de 2010. Dados 

de produção desembarcada por espécie, esforço, áreas de pesca e características dos petrechos 

foram obtidos a partir das informações contidas em ficha de produção, mapas de bordo e entrevistas 

de cais. 

Fichas de produção são formulários, preenchidos e fornecidos pelas empresas e/ou armadores, 

que contêm os registros de pesagem e venda de todas as espécies desembarcadas em cada viagem. 

As entrevistas de cais são realizadas durante o desembarque e seguem a metodologia de Perez et. al. 

(1998). Informações, como: local e data de desembarque, características das viagens, medidas de 

esforço de pesca, estimativas de produção total por viagem são fornecidas diretamente do mestre 

para a equipe de campo. Mapas de bordo são documentos preenchidos pelos mestres das 

embarcações e trazem informações sobre cada lance de pesca e de capturas correspondentes 

(UNIVALI/CTTMar, 2009). No SIESPE (Sistema Integrado de Estatística Pesqueira), essas 

informações sofrem uma análise prévia quanto à sua confiabilidade e, posteriormente, são 

armazenadas (Perez et al.,1998; Pezzuto, 2002).  

Por meio da colaboração do SINDIPI (Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região) e do 

SINDIFLORIPA (Sindicato da Indústria de Pesca de Florianópolis), foi possível o acesso às  

permissões de pesca de 234 embarcações de arrasto-duplo, filiadas a esses sindicatos, que atuam no 

Sul e no Sudeste do Brasil. A partir dessas informações, extraíram-se do banco de dados do GEP 

todos os registros de desembarques dos arrasteiros-duplos, cujas permissões foram previamente 

identificadas. As embarcações permissionadas para pesca de camarão-rosa foram separadas em duas 

frotas: (a) uma que conserva o pescado com gelo (“camarão-rosa gelo”), e (b) outra composta por 

barcos frigorificados (“camarão-rosa frigorificada”). Essa sistematização foi feita devido a 

informações prévias não publicadas indicarem que esses barcos apresentariam características 
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operacionais muito divergentes, como a maior autonomia dos frigorificados em relação àqueles que 

utilizam o gelo para a conservação de seus pescados. Além disso, como será visto em “Resultados”, 

a frota frigorificada é composta por embarcações maiores e com motores mais potentes, fatores que 

deveriam ser considerados separadamente na análise econômica. 

Além dos dados de esforço, áreas de pesca e produção em quilogramas por espécie, também 

foram levantados dados sobre receitas obtidas na primeira comercialização do pescado, baseados 

nos preços das diversas espécies aferidos no cais pelo GEP ao longo do mesmo período considerado 

para as demais análises; e sobre os custos, que foram levantados por meio de entrevistas aplicadas aos 

armadores de pesca vinculados ao SINDIPI. 

Sendo assim, a partir dos preços de primeira comercialização registrados em fichas de 

produção disponibilizadas pelo GEP, foram calculados os preços médios por quilograma de 

praticamente todos os recursos desembarcados para cada mês e ano analisado. A partir da realização 

de entrevistas, junto aos armadores das diferentes frotas de arrasto-duplo, foram estimados valores 

máximos e mínimos dos custos totais para cada modalidade de pesca. 

 

3.2 Análise dos dados 

 

3.2.1 Composição da captura  

Com os dados extraídos do SIESPE e os valores médios de venda obtidos,  a partir das 

fichas de produção, foi possível descrever a composição da captura de cada frota a cada ano, tanto 

em toneladas quanto em valores monetários. As espécies abordadas nesse trabalho serão 

identificadas por seu nome popular, sendo possível a verificação de sua nomenclatura científica na 

lista presente no Apêndice I. 

Em seguida, calculou-se a contribuição percentual de cada recurso por meio de sua 

proporção sobre os desembarques totais. Dessa forma, foram identificadas as espécies mais 

importantes em volume (quilogramas) e as mais representativas em receitas geradas (reais). 

Essas duas abordagens (i. e. em “peso” e em receita oriundas da primeira comercialização) 

foram aplicadas a todas as análises de composição de captura, uma vez que é muito relevante o fato 

de uma mesma espécie eventualmente aparecer como muito representativa, quando considerado seu 

volume desembarcado, mas pouco importante quando se analisa o retorno financeiro propiciado 

pela sua comercialização, e vice-versa.  

3.2.2 Composição da captura conforme matriz de permissionamento 

A Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n
o
 10, de 10 de junho de 2011, que aprova 

as normas gerais e a organização do sistema de permissionamento (“Matriz de Permissionamento”) 
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de embarcações de pesca para acesso e uso sustentável dos recursos pesqueiros, traz a definição das 

modalidades de pesca, a lista de espécies a serem capturadas e as áreas de operação permitidas para 

cada uma.  

A frota de arrasteiros-duplos, não consideradas oceânicas e que atuam nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, de acordo com a Matriz de Permissionamento,  é divida em três categorias que 

estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Modalidades de arrasto-duplo e suas definições de acordo com a INI 10/2011. 

Autorização de Pesca Principal 

Modalidade Espécie- alvo* Fauna acompanhante** previsível Área de Operação 

Camarão- 

-rosa 

Camarão-rosa 

(santana e barba-

-ruça) 

Linguado, trilha, abrótea, lula, corvina, 

betara, cabrinha, pescada, pescadinha, 

castanha, sapateira, raias, cações, pargo-

rosa, congro-rosa, congro-preto, polvo, 

peixe-sapo, tira-vira, namorado, batata, 

merluza, maria-mole, lacraia, sapateira, 

pitú, cavaca, lagosta, vermelhos, garoupa, 

badejo, olho de cão, peixe-espada, 

xixarro, trombeta, porquinho, siri e goete. 

Mar territorial S/SE; 

e ZEE S/SE (fora da 

área do camarão- 

-rosa) – acima de 

100m. 

Camarão- 

-sete-barbas 

Camarão-sete- 

-barbas (santana 

e barba-ruça) 

Linguado, trilha, abrótea, lula, corvina, 

betara, cabrinha, pescadas, pescadinha, 

castanha, raias, cações, camarão-branco, 

maria-luiza,  porquinho, goete, maria- 

-mole, siri e peixe-sapo 

Mar territorial S/SE; 

e ZEE S/SE. 

Peixes 

demersais 

Corvina, casta-

nha, pescada e 

pescadinha-real, 

linguado, abró-

tea, cabrinha. 

Trilha, lula, betara, pescadas, sapateira, 

raias, pargo-rosa, congro-rosa, congro-

preto, peixe-sapo, tira-vira, namorado, 

batata, lacraia, pitu, cavaca, vermelhos, 

garoupa, badejos, olho de cão, peixe 

espada, goete e maria-mole. 

Mar territorial S/SE  

e ZEE S/SE 

(profundidades infe-

riores a  250 metros). 

* Os nomes científicos das espécies não foram citados na INI. 

** Nesse estudo, o termo fauna acompanhante será substituído por captura incidental, de acordo 

com Alverson et.al. (1994). 

 

A fim de descrever como a composição da captura desembarcada de cada frota se relaciona 

com o previsto na Matriz de Permissionamento, foi realizada a seguinte categorização dos recursos: 

(a) espécies-alvo, aquelas definidas por lei; (b) captura incidental, definida como fauna 

acompanhante previsível na permissão; e (c) outros, aquelas espécies desembarcadas que não 

aparecem nas duas categorias antecedentes e, portanto, na própria Matriz de Permissionamento. 

A partir da totalização de cada recurso desembarcado, foi possível definir a proporção, em 

volume e em receita gerada, das diferentes categorias dentro de cada frota. 
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3.2.3 Identificação das espécies-alvo e captura incidentais 

Para identificar as espécies-alvo desembarcadas pelas diferentes frotas, independentemente 

do previsto em lei, foi aplicada a metodologia proposta por Biseau (1998). Esta permite identificar o 

grau de direcionamento das frotas a cada uma das espécies componentes de sua captura, sendo 

necessário considerar sua contribuição individual nos desembarques. Uma vez que tal 

direcionamento poderia variar ao longo dos meses, devido a variações na disponibilidade dos 

recursos, medidas de ordenamento (e.g. defeso na pesca dos camarões) e/ou questões relacionadas à 

sua comercialização, foram agregados os dados disponíveis para cada mês dos três anos analisados 

(e.g. janeiro de 2008; janeiro de 2009 e janeiro de 2010), de modo a construir uma única série de 

dados agrupados para os meses de janeiro a dezembro. Esse agrupamento foi feito considerando as 

similaridades interanuais da participação relativa, em volume desembarcado, dos três principais 

alvos legais de cada frota em cada um dos meses; com destaque para os padrões encontrados para o 

linguado e os camarões rosa e barba-ruça (Apêndice II). 

 Dada a extrema multiespecificidade das frotas analisadas (i.e. foram registradas até 70 

espécies diferentes, compondo os desembarques das frotas de peixes demersais e camarão-rosa 

gelo), visando a simplificar a aplicação da análise de Biseau (1998), foram consideradas apenas as 

dez primeiras espécies mais representativas na composição da receita gerada por frota. A 

contribuição mínima proporcionada por essas dez espécies selecionadas foi de 71,7% na frota de 

camarão-rosa gelo e a máxima foi de 99,9% na frota de camarão-rosa frigorificada, configurando 

um elevado grau de representatividade.   

 Após definir as espécies, foi identificado o grau de direcionamento das frotas a cada um dos 

recursos componentes do desembarque. Primeiramente, foi calculada a porcentagem truncada (i.e. 

considerada apenas em termos de valores inteiros) de cada espécie s, em quilogramas e em reais, em 

relação ao desembarque total de cada viagem i. 

      
    

  
          (1) 

onde Ti,s é a biomassa total da espécie s no desembarque i e Ti é a biomassa total do desembarque i. 

Obtém-se, assim, Ci,s, que representa a participação percentual (em números inteiros) de cada 

espécie s na biomassa total de cada desembarque i. 

 Foram definidos então 100 “Níveis de Qualificação” (NQ) correspondentes a classes 

truncadas de 1 a 100% de participação. Após isso, os vários Ci, s calculados foram atribuídos aos 

respectivos NQs, sendo somada a biomassa desembarcada de cada espécie s nos i desembarques, 

onde sua participação relativa correspondeu aos respectivos valores de NQ. A partir do 
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desembarque total da espécie s (Ts), calculou-se sua contribuição relativa (P) para cada nível de 

qualificação j: 

        
     

  
          (2) 

onde TCj,s é o somatório da biomassa desembarcada da espécie s no NQ j. Por fim, os 

valores de P foram sistematizados em distribuições de frequência acumuladas, através das quais foi 

possível gerar gráficos apresentando as curvas de contribuição relativa para cada espécie s em 

níveis crescentes de participação nos desembarques. Por meio da análise dessas distribuições, pôde-

se realizar a classificação dos recursos conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2. Classificação das espécies adaptada a partir da técnica de Biseau (1998). 

 

Status 

 

Característica 

Forma das curvas dos 

desembarques relativos 

acumulados 

Alvo 

primário 

Grande parte dos seus desembarques vem de 

viagens em que sua contribuição relativa é muito 

alta, enquanto pouquíssimo vêm de viagens em 

que essas espécies constituem apenas uma 

pequena parte. 

 

Exponencial 

(principalmente para 

espécies de distribuição 

agregada) 

Alvo 

secundário 

A maior parte dos desembarques vêm de viagens 

para as quais a proporção dessas espécies é 

mediana. 

 

Sigmoidal 

Captura 

Incidental 

Quase toda a produção dessas espécies vêm de 

viagens em que elas atingiram pequenas 

proporções em capturas. 

 

Assintótica 

 

Desse modo, foram consideradas “capturas incidentais” aquelas espécies em que pelo menos 

40% de sua biomassa proveio de viagens em que a espécie representou menos de 20% (NQ=20) da 

biomassa total desembarcada. Os “alvos primários” foram aqueles em que mais de 60% da 

biomassa capturada representou mais de 40% (NQ=40) da biomassa total retida na viagem. As 

espécies que se encontravam entre esses dois extremos (20>NQ<40) foram classificadas como 

“alvo secundário”. Além disso, as formas das curvas dos desembarques relativos acumulados foram 

consideradas no momento da sistematização. 

Duas abordagens também foram feitas para essa técnica: uma baseada na produção em 

quilogramas (biomassa); outra, na produção convertida em valores monetários (receitas) corrigidos 

para dezembro de 2010 (ver detalhes do processo de correção dos valores monetários na seção 

3.2.4). O uso das duas abordagens justificou-se em razão da grande variação dos preços de mercado 

verificada entre os diferentes recursos, evidenciando que o peso desembarcado de um pescado não 

deve ser o único parâmetro para a classificação da espécie como alvo ou captura incidental. 
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3.2.4 Análise de sobreposição de nicho 

 Conceituado como o papel funcional que um ser desempenha em uma comunidade, o termo 

nicho ecológico inclui também o espaço ocupado, sua posição na cadeia trófica e em gradientes 

ambientais (e.g. temperatura, pH). Odum (1988) destaca que o nicho ecológico de um organismo 

abrange todas as suas necessidades ambientais. Krebs (1972), ao estudar nichos ecológicos, afirmou 

que espécies semelhantes sobrevivem indefinidamente quando ocupam nichos diferentes no 

microcosmo onde elas têm vantagens adaptativas sobre seus competidores. 

 Nesse contexto, este estudo procurou considerar cada frota analisada como um predador 

dentro de uma “comunidade de arrasteiros” e, por meio do cálculo de Índices de Sobreposição de 

Nichos, verificar a ocorrência e o grau de sobreposição entre elas. Para isso, foram usados o Índice 

de Sobreposição de Nichos assimétrico de McArthur & Levins (1967 apud Ludwig & Reynolds, 

1988) e o Índice de Sobreposição de Nichos simétrico de Pianka (1973). 

 No primeiro caso, McArthur & Levins (1967 apud Ludwig & Reynolds, 1988) identificam o 

quanto a dieta de um predador sobrepõe a do outro, sendo que quanto mais alto o índice maior o 

grau de sobreposição. Essa abordagem permite analisar qual predador acaba sobrepondo mais a 

curva de utilização de nicho da outra espécie em questão. O índice é dado pelas equações: 

 

      
            

     
       (3) 

onde  Mjk = sobreposição da espécie k sobre a espécie j e Pij, Pik = proporção do recurso i no total 

de recursos usados, respectivamente, pelas espécies j e k; e: 

 

      
          

     
              (4) 

onde  Mjk = sobreposição da espécie j sobre a espécie k e Pij, Pik = proporção do recurso i no total 

de recursos usados, respectivamente, pelas espécies j e k (Ludwig & Reynolds, 1988). 

 A análise feita por Pianka (1973), em seu estudo clássico sobre a estrutura de uma 

comunidade de lagartos, fornece valores de sobreposição de nicho entre 0 (nenhuma sobreposição) 

e 1 (sobreposição total). Nessa abordagem, a sobreposição entre a espécie j e k é considerada igual a 

sobreposição entre a espécie k e j, por isso o índice obtido é considerado simétrico. 

        
       
 
 

     
  

     
  

 

      (5) 

onde Ojk = medida de sobreposição entre as espécies j e k e Pij, Pik = proporção do recurso i em um 

total de recursos utilizados pela espécie j e pela espécie k. 
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Para o cálculo dos índices de sobreposição de nichos, assumiu-se que cada frota equivaleria 

a uma “espécie” de “predador”. Na sequência, a fim de tornar a aplicação da técnica mais completa, 

uma vez que o conceito de nicho é multidimensional, no presente trabalho foram considerados três 

cenários de interação ou três dimensões de nicho: a composição da captura desembarcada em 

quilogramas; a receita gerada por recurso desembarcado; e as áreas geográficas de atuação. A 

sobreposição de nichos foi, então,  estudada entre todas as frotas tomadas duas a duas (i.e. sete-

barbas x camarão-rosa gelo; sete-barbas x peixes demersais; sete-barbas x camarão-rosa frigorífico; 

camarão-rosa gelo x peixes demersais, etc.), utilizando-se os dois índices (i.e. assimétrico e 

simétrico), e para cada mês do ano.  

Na abordagem que considera a composição da captura, tanto em quilogramas quanto em 

reais, o primeiro passo consistiu em criar uma listagem única das espécies que foram 

desembarcadas a cada mês para cada par de frotas a ser estudado. Assim como na aplicação da 

técnica de Biseau, foram agrupados os dados dos meses iguais na série temporal,  para obterem-se 

dados de um “ano padrão” (janeiro a dezembro). Em seguida, a partir do volume desembarcado (ou 

da receita obtida na primeira comercialização) de cada espécie a cada mês, foram calculadas as 

proporções de cada recurso no desembarque total para a aplicação das equações 3 a 5.  

 No caso da sobreposição espacial da operação das frotas, foi necessário considerar a 

distribuição espaço-temporal do esforço de pesca utilizado pelas frotas no período de estudo. Para 

tanto, foram feitas consultas específicas dos dados geoespacializados disponíveis no SIESPE para 

cada uma das frotas analisadas. Para cada viagem registrada no SIESPE,  por meio de entrevistas de 

cais e/ou mapa de bordo, foi feita a geoespacialização em quadrantes de meio grau (30’x30’), de 

todo o percurso realizado. Ou seja, a partir da identificação da grande área de pesca frequentada por 

uma embarcação em uma determinada viagem, foram identificados os diversos quadrantes 

estatísticos que compreenderam tal região. Tais quadrantes são assinalados e armazenados no 

sistema associados àquela viagem em particular. Cada quadrante é identificado por um código de 

área correspondente à coordenada geográfica do seu centroide perfeito.  Assim, para a análise de 

sobreposição de áreas de atuação, foi gerada uma lista com todos os códigos das áreas visitadas 

pelas quatro frotas em cada mês. Na sequência, foram calculadas as proporções mensais do número 

de visitações realizadas pelas frotas a cada área de pesca, seguindo-se,  a partir disso,  os mesmos 

passos da abordagem descrita para a composição de captura em quilogramas e em reais. 

 

3.2.5 Distribuição espacial e temporal da atuação das frotas 

 Para cada frota estudada, foram computados os números totais de viagens realizadas em toda 

a série temporal (2008 a 2010). Posteriormente, foi realizada sua geoespacialização em quadrantes 
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de meio grau (30’ x 30’) de resolução.  O número total de visitas a cada quadrante foi alocado 

graficamente à coordenada geográfica do seu centroide, originando-se, assim, um mapa de 

distribuição de esforço de pesca para cada frota. Para esse processo, utilizou-se o Sistema de 

Informação Geográfico ArcGis 10
®
. 

 Como o mapeamento do esforço (i.e. número total de viagens) para cada frota se deu pela 

soma de todas as viagens realizadas no período do estudo, optou-se pela elaboração de ferramentas 

de análise complementares, que trouxessem informações mais detalhadas (i.e. mensais) da atuação 

de cada modalidade. Sendo assim, e novamente utilizando-se os dados dos três anos agrupados por 

meses, foram produzidos gráficos com a distribuição de frequência relativa mensal do número de 

viagens por intervalo de latitude e por profundidade mínima de operação  para cada uma das quatro 

frotas consideradas. Dessa forma, foi possível verificar como cada frota se movimentou no tempo, 

por meio  da observação das latitudes e das profundidades mais reincidentes em cada mês. 

 

3.2.6 Análise Econômica 

Para o levantamento da receita média arrecadada por viagem, fez-se necessário estimar os 

valores médios por quilograma de todos os recursos desembarcados. Para isso, foram digitados os 

valores de primeira comercialização disponíveis em fichas de produção referentes a desembarques 

feitos por 158 arrasteiros-duplos entre os anos de 2008 a 2010. Em seguida, a fim de padronizar os 

preços dos recursos,  que variam com as diferentes categorias de tamanho (PPP, P, M, GG, por 

exemplo), foi feita a soma dos valores arrecadados com a venda de cada categoria e, 

posteriormente, sua divisão pelos quilogramas comercializados. Com isso, foram obtidos os valores 

médios que possibilitaram estimar as receitas das diferentes frotas.  

De maneira a possibilitar a correta comparação de receitas obtidas em distintos períodos, foi 

necessário aplicar uma correção aos valores apurados a cada mês e ano. O índice econômico 

escolhido para tanto foi o Índice de Preço por Atacado do Mercado (IPA-M), que registra as 

variações de preços de produtos agropecuários e industriais antes da comercialização final. 

Atualmente, sua denominação mudou para Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPPA), devido à 

sua importância na venda de produtos em nível de produtor (Fundação Getúlio Vargas, 2012).  

O IPPA, gerado a partir de índices de inflação, mantém a equivalência entre os valores 

mensais ou anuais. Sendo assim, inflacionaram-se as receitas, corrigindo-as para valores monetários 

de dezembro de 2011, uma vez que os custos estimados,  junto aos armadores no momento das 

entrevistas, foram aqueles referentes ao ano de 2011. A partir dos “números-índices”, que são 

valores mensais do IPPA disponíveis para uma longa série temporal, foi possível realizar a correção 
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das receitas mensais obtidas entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010 e, assim, trabalhar com 

valores atualizados para uma mesma data base: dezembro de 2011.  

Para isso, os valores mensais da receita foram multiplicados pelo quociente entre o índice do 

mês corrente e o do último mês do ano base. 

                             

   
          

  
       

            

                 
     (6) 

  

Para verificar as oscilações da receita, ao longo do “ano padrão”, e realizar comparações 

entre o desempenho da receita de cada frota ao longo do tempo, foi feita a normalização de seus 

valores mensais, buscando identificar períodos em que as receitas tenderam a ser maiores ou 

menores que as respectivas médias. Para isso, obteve-se, a partir da divisão da receita total de cada 

mês pelo respectivo número de viagens, a receita média mensal de cada frota. Esse valor foi 

subtraído do valor médio da receita anual e dividido pelo seu desvio padrão, conforme Equação 7. 

 

                       
         é                   é        

             
   (7) 

 

Os custos foram levantados por meio de entrevistas estruturadas realizadas pessoalmente 

junto aos armadores de pesca de cada frota. Como a potência dos motores varia entre e dentro das 

diferentes categorias de pesca, influenciando no consume de óleo diesel, foi calculado um número 

mínimo de embarcações a serem atingidas pelas entrevistas para obter um erro-padrão (D) 

correspondente a 10 ou 7% em relação ao valor da média. A partir dessa quantidade mínima, que 

foi proporcional ao grau de heterogeneidade estrutural das frotas, chegou-se a um número ideal de 

entrevistas para cada frota, conforme pode ser visto na Tabela 3.  

Tabela 3. Número ideal de entrevistas para levantamento de custos para cada frota 

Frota N mínimo (D=0,1) N máximo (D=0,07) 

Peixes Demersais 2 5 

Camarão-sete-barbas 13 26 

Camarão-rosa gelo 9 19 

Camarão-rosa frigorificado 3 7 

 

Seguindo Pio (2011), os custos envolvidos foram divididos em custos variáveis (CV) e 

custos fixos (CF), definidos conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4. Custos anuais fixos e variáveis da frota industrial de arrasto-duplo de Santa Catarina. 

  

 

 

 

 

Fixos 

 

Patrimônio 

Manutenção da embarcação, do motor, doeequipamentos eletrônicos 

e de navegação, da parte elétrica, do reparo do petrecho, do estaleiro, 

do guincho, do try net e da balsa de salvatagem. 

 

Tripulação e 

operacional 

Seguro da tripulação, seguro da embarcação, despachante, vistoria da 

Capitania dos Portos, mensalidade do rastreador por satélite, 

mensalidade do sistema de controle eletrônico de abastecimento, 

sindicato, custo da permissão de pesca, INSS e direitos trabalhistas. 

Operação Rancho, gelo, água e gastos com a manipulação e  aluguel do 

trapiche e equipamentos (luvas, roupa de oleado). 

Variáveis  Combustível e lubrificante. 

 

O custo total (CT) de produção é a soma dos custos fixos totais e dos variáveis totais. Não 

foram considerados os custos com depreciação (custo contábil) das embarcações nas análises de 

viabilidade econômica, uma vez que a maior parte dos barcos já está depreciada (Pio, 2011). 

Conforme Ribemboin (2010), a lucratividade dá-se pela diferença entre receita e custo (RT - 

CT), mas, devido ao número insuficiente de entrevistas obtidas (vide resultado), esse cálculo não foi 

realizado. Preferiu-se, então, demonstrar o custo mínimo e o custo máximo apurado para cada frota. 
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4 RESULTADOS 

 

 Por meio  das informações das permissões de pesca da frota de arrasteiros-duplos, 

fornecidas pelo SINDIPI e pelo SINDIFLORIPA, extraíram-se do banco de dados do GEP todos os 

registros de desembarques feitos por essas embarcações cujas permissões eram conhecidas.  

Mais de 95% da frota de camarão-sete-barbas - filiada aos sindicados - possuía registros de 

desembarques junto ao GEP. Já a frota de demersais apresentou os menores percentuais desses 

registros. Sendo assim, a Tabela 6 traz o número de barcos filiados aos sindicatos parceiros da 

pesquisa, que tiveram qualquer registro de desembarque feito entre 2008 e 2010 pelo GEP (Tabela 

5). 

    

Tabela 5. Número total de barcos filiados ao SINDIPI e/ou ao SINDIFLORIPA e com registros no 

banco de dados do GEP. 

 

Frota 

 

Barcos filiados aos sindicatos 

Barcos filiados aos sindicatos 

com desembarque registrado 

pelo GEP 

Camarão-rosa 120 100 (83,3%) 

Camarão-sete-barbas 49 47 (95,9%) 

Peixes Demersais 65 44 (67,7%) 

TOTAL 234 191 (81,6%) 

 

As 191 embarcações consideradas neste estudo, 81,6% de toda a frota de arrasteiros-duplos 

sindicalizados, correspondem a mais da metade de todos os barcos de arrasto-duplo cujas 

informações de desembarques foram coletadas pelo GEP durante o período considerado. Das 4.194 

viagens realizadas por essas frotas e registradas  junto ao banco de dados do GEP, foram analisadas 

2.617 (62,5%) no total, pois não foram contabilizados os dados de arrasteiros de outros estados ou 

de barcos não sindicalizados. O volume total desembarcado pela frota de arrasto-duplo para o 

período analisado foi de 71.439,02 toneladas e, apesar deste estudo considerar apenas 65,4% 

(46.711,3 toneladas) desse total, o valor médio de tonelada por viagem, calculado a partir do total 

de viagens de todos os arrasteiros registrados no banco de dados do GEP (17,03 t/viagem),  ficou 

muito próximo das 17,8 t/viagem obtidas para os arrasteiros vinculados aos sindicatos. As 

características físicas das frotas encontram-se resumidas na Tabela 6. 

A Tabela 7 resume o número de barcos analisados por ano e por frota, bem como o número 

de viagens, produção em toneladas e rendimento médio por viagem. A última linha da tabela 

destaca os valores totais registrados pelo GEP, para a frota de arrasto-duplo como um todo, para o 

mesmo período. Observa-se que a frota de peixes demersais teve um rendimento maior que as 

embarcações camaroeiras, mantendo-se ascendente por toda a série temporal. 
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Tabela 6. Características físicas das embarcações pertencentes às diferentes frotas de arrasto-duplo 

industrial de Santa Catarina. 

 

Frota 

Potência Média (HP) 

(desvio padrão) 

Mín - Máx 

Comprimento Médio (m) 

(desvio padrão) 

Mín - Máx 

 

Camarão-rosa total 
262,4 

(76,12) 

110 – 425  

19,7 

(2,55) 

13,2 – 24,2 

 

Camarão-rosa frigorificada 
311,3 

(58,2) 

170 – 425  

21,1 

(1,37) 

17,9 – 22,5  

 

Camarão-rosa gelo 
239,9 

(72,54) 

112 - 425 

19 

(2,66) 

13,2 – 24,2 

 

Camarão-sete-barbas 
150,4 

(54) 

90 - 325 

14,76 

(1,88) 

10,5 – 18,3 

 

Peixes Demersais 
330 

(51) 

175 – 425  

22 

(1,74) 

17,6 – 24,8  
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Tabela 7. Variação temporal no número de barcos, número de viagens, produção total desembarcada (t) e rendimento médio por viagem 

(t/viagem) dos arrasteiros-duplos vinculados ao SINDIPI ou SINDIFLORIPA e permissionados para captura de camarão-rosa (frigorificadas, 

com conservação em gelo e total), camarão sete-barbas e peixes demersais, conforme registros constantes no SIESPE (banco de dados do Grupo 

de Estudos Pesqueiros da UNIVALI) entre 2008 e 2010. Também são apresentados os valores registrados pelo GEP para a totalidade dos 

arrasteiros-duplos monitorados no período (Total geral), independentemente do estado de origem ou vinculação sindical.   

Frota 

 

 

Ano 

2008 2009 2010 TOTAL 

N 

barcos 

N 

viagens 

Total 

(t) 

t 

/viagem 

N 

barcos 

N 

viagens 

Total 

(t) 

t 

/viagem 

N 

barcos 

N 

viagens 

Total 

(t) 

t / 

viagem 

N 

barcos 

N 

viagens Total (t) 

t 

/viagem 

Camarão- 

-Rosa 

Total 85 444 

       

5.040,4  

                                           

11,4  89 417 

       

5.011,5  

                                           

12,0  81 355 

       

3.631,6  

                                           

10,2  

           

100  

         

1.216  

     

13.683,5  

                                           

11,3  

Freezer 27 107 

           

883,3  

                                             

8,3  

              

25  

              

85  

           

740,8  

                                             

8,7  

              

23  

              

63  

           

529,7  

                                             

8,4  

              

32  

            

255  

       

2.153,8  

                                             

8,4  

Gelo 58 337 

       

4.157,2  

                                           

12,3  

              

64  

           

332  

       

4.270,7  

                                           

12,9  

              

58  

           

292  

       

3.101,9  

                                           

10,6  

              

68  

            

961  

     

11.529,8  

                                           

12,0  

Camarão 

Sete- 

--barbas 39 232 

       

3.003,4  

                                           

12,9  

              

43  

           

176  

       

2.126,1  

                                           

12,1  

              

43  

           

214  

       

2.419,5  

                                           

11,3  

              

47  

            

622  

       

7.549,0  

                                           

12,1  

Peixes 

Demersais 39 287 

       

9.063,9  

                                           

31,6  

              

37  

        

242,0  

       

7.835,3  

                                           

32,4  

              

37  

           

250  

       

8.579,4  

                                           

34,3  

              

44  

            

779  

     

25.478,7  

                                           

32,7  

Total  

 163 963 

     

17.107,8  

                                           

17,8  

           

169  835 

     

14.973,0  

                                           

17,9  

           

161  

           

819  

         

14.631  

                                           

17,9  

           

191  

         

2.617  

     

46.711,3  

                                           

17,8  

Total 

geral 

 

288 

 

1409 23.298,0  

                                           

16,5  

 

325 

 

1.570 26.767,8  

                                           

17,0  

 

277 

 

1.215 

     

21.373,2  

                                           

17,6  

           

376  

         

4.194  

   

71.439,02  

                                        

17,03  

 

 

 

 



20 
 

A partir dos dados disponibilizados pelo GEP, foi possível observar como as 

diferentes frotas realizam suas operações de pesca. A Tabela 8 apresenta as medianas 

referentes aos dias de mar e de pesca, número e duração dos lances para cada uma das frotas, 

além dos valores mínimos e máximos. Destaca-se o fato da frota de camarão-rosa 

frigorificada apresentar uma autonomia muito superior em relação às outras frotas, inclusive 

quando comparada à frota de camarão-rosa gelo que, apesar de possuir mesma permissão de 

pesca, utiliza tecnologia bastante diversa. 

Tabela 8. Resumo das características operacionais das diferentes frotas de arrasto-duplo 

conforme registros constantes no SIESPE (banco de dados do Grupo de Estudos Pesqueiros 

da UNIVALI) entre 2008 e 2010. N = número de viagens amostrado. Valores apresentados 

são médias (mínimo – máximo). 

Frota 

 

Número de 

viagens 

Dias de mar  

 

Dias de Pesca 

 

Lances/dia 

 

Duração lance 

(h)  

Camarão-rosa 

frigorificada 

216 

 

34,5  

(3-60) 

26  

(3-50) 

4 

 (2-7) 

5,5 

 (1,8-8) 

Camarão-rosa 

gelo 

875 

 

18,5 

 (6-36) 

15 

 (3-33) 

5 

 (2-8) 

4,5 

 (2-7) 

Camarão-sete- 

-barbas 

464 

 

17  

(7-30) 

14 

 (3-27) 

5  

(3-10) 

4  

(2-6) 

Peixes 

demersais 

714 

 

24 

 (6-30) 

18  

(3-30) 

4 

 (2-6,5) 

4,75 

 (2,5-6,5) 

 

A partir dos valores de primeira comercialização, presentes nas fichas de produção 

referentes a arrasteiros-duplos,  que contou com um volume de pescado de 10.172,6 

toneladas, cerca de 15% do total registrado pelo GEP para o mesmo período, de 2008 a 2010, 

foi possível estimar valores médios para os diferentes recursos mês a mês.  

A Tabela 9 traz esses valores médios anuais, destacando-se o preço do camarão-rosa, 

recurso com maior valor de primeira comercialização. Pode-se evidenciar, também, que as espécies 

apresentaram comportamentos distintos em termos de oscilação de preços médios ao longo do ano. 

Enquanto algumas mostraram valorização contínua (e.g. pitu e lula), outras tenderam a se manter 

estáveis ou a sofrerem redução nos preços ao longo dos anos (e.g. maria-mole e linguado-

vermelho, respectivamente).  

Principalmente, o valor de primeira venda do camarão-rosa apresentou 

comportamento descendente, e seu valor sofreu redução de quase 25% para o período 

considerado. O preço do camarão-sete-barbas, apesar de apresentar uma queda em 2009, 

manteve seus valores com poucas oscilações.  
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Já para os camarões santana e barba-ruça, alvos previstos para as frotas de camarão 

rosa e sete-barbas, diferentes situações ocorreram: estes sofreram sensível queda de seus 

valores, enquanto aqueles se mantiveram estáveis. 

Entre os alvos previstos na permissão para a frota de peixes demersais, os preços do 

linguado e da abrótea apresentaram variações semelhantes, sendo que ambos fecharam o 

período com um aumento acumulado de pouco mais de 10%. Além disso, a corvina e a cabra 

exibiram valores de primeira venda praticamente constantes. 

Tabela 9. Valores médios de primeira comercialização (R$/kg) dos recursos vendidos pela 

frota de arrasteiros duplos em Santa Catarina, entre 2008 e 2010. Todos os valores foram 

reajustados para o mês/ano base de dezembro de 2011. C.V. = coeficiente de variação. *SR = 

Sem registro para o ano em questão. 

  2008   2009   2010  

Espécies Média Desvio 

padrão 

C.V. 

(%) 

Média Desvio 

padrão 

C.V. 

(%) 

Média Desvio 

padrão 

C.V. 

(%) 

Abrótea 1,70 0,29 19,08 1,85 0,16 10,16 1,47 0,16 11,13 

Abrótea-de-fundo 2,03 0,11 6,33 2,26 0,27 14,15 SR - - 

Bagre 1,02 0,15 16,50 1,14 0,15 15,91 0,81 0,07 9,08 

Banjo SR - - 0,83 0,00 0,00 SR - - 

Batata 1,61 0,41 29,25 1,66 0,39 27,81 1,04 0,00 0,00 

Betara 1,68 0,12 7,93 1,75 0,27 18,17 1,23 0,15 12,45 

Caboza SR - - 1,07 0,44 49,00 0,78 0,04 5,46 

Cabra 1,40 0,06 4,77 1,37 0,21 18,42 1,39 0,14 10,77 

Cação 0,91 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 SR - - 

Cação anjo 2,34 0,40 19,35 1,94 0,56 34,71 SR - - 

Cação bagre SR - - 2,38 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 

Caçonete 1,18 0,21 20,62 1,18 0,13 13,51 0,83 0,00 0,00 

Calamar-argentino 0,53 0,06 12,37 1,21 0,14 13,85 SR - - 

Camarão-barba-  

-ruça 
2,36 0,48 23,20 2,33 0,62 31,58 1,59 0,15 9,91 

Camarão-branco 13,09 2,40 20,84 15,74 0,83 6,27 SR - - 

Camarão-cristalino 4,83 0,29 6,84 4,40 0,59 16,07 SR - - 

Camarão-rosa 33,50 1,34 4,56 26,25 3,82 17,31 25,46 1,45 5,93 

Camarão-sete- 

-barbas 
3,23 0,16 5,47 2,72 0,56 24,61 3,38 0,26 7,90 

Camarão-santana 5,39 0,65 13,73 5,23 1,13 25,61 5,88 0,24 4,18 

Cangoa SR - - SR - - 0,73 0,00 0,00 

Castanha 0,98 0,14 16,21 1,24 0,13 12,73 1,02 0,09 9,61 

Cherne 4,24 2,25 60,27 4,76 2,00 50,00 SR - - 

Congrio 3,20 0,91 32,48 2,70 0,77 34,15 SR - - 

Congrio-rosa SR - - 3,19 0,89 33,31 1,83 0,43 24,36 

Corcoroca 0,62 0,07 12,86 0,86 0,04 5,97 0,83 0,00 0,00 

Corvina 1,50 0,13 9,66 1,59 0,47 35,08 1,55 0,70 47,24 

Continua...          
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Continuação...          

Emplasto 1,26 0,05 4,42 1,25 0,16 15,17 1,28 0,20 16,28 

Enchova 1,45 0,31 24,15 2,01 0,69 40,74 1,57 0,00 0,00 

Enguia 1,16 0,10 9,36 1,22 0,04 4,21 1,09 0,07 6,43 

Espada 1,12 0,05 5,21 1,31 0,06 5,74 1,12 0,07 7,00 

Ferrinho 0,34 0,14 47,14 0,53 0,21 45,72 SR - - 

Galo SR - - SR - - 0,31 0,00 0,00 

Galo-de- 

 -profundidade 
0,34 0,00 0,00 0,76 0,20 31,04 0,00 - - 

Goete 1,32 0,11 9,13 1,44 0,26 21,47 1,02 0,04 4,44 

Gordinho 0,82 0,14 18,85 0,70 0,09 14,94 0,65 0,08 12,70 

Guaivira SR - - 0,73 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 

Linguado 5,40 0,98 20,65 5,55 1,05 22,48 4,82 0,43 9,33 

Linguado-areia 1,50 0,17 12,53 1,87 0,24 15,18 1,22 0,08 6,92 

Linguado-vermelho 7,44 0,43 6,63 7,26 0,80 13,06 5,30 0,42 8,25 

Lula 1,69 1,06 71,01 3,76 2,18 69,16 4,79 0,35 7,52 

Maria-luiza 0,86 0,12 15,82 0,89 0,08 10,86 0,69 0,08 11,82 

Maria-mole 1,33 0,21 17,98 1,38 0,12 10,74 1,24 0,25 21,30 

Merluza 1,32 0,22 18,62 1,43 0,13 10,81 1,34 0,25 19,32 

Mistura 0,68 0,03 4,59 0,76 0,11 17,71 0,78 0,13 16,99 

Namorado 3,06 1,74 64,92 2,34 0,61 30,95 SR - - 

Olho-de-boi SR - - 0,83 0,00 0,00 SR - - 

Palombeta SR - - 0,18 0,05 33,33 0,63 0,20 33,33 

Pampo 0,91 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 - - 

Papa-mosca SR - - SR - - 0,73 0,00 0,00 

Pargo 1,27 0,56 50,17 1,25 0,05 5,08 1,04 0,00 0,00 

Paru SR - - SR - - 1,57 0,00 0,00 

Peixe-porco 1,26 0,22 20,16 1,18 0,14 13,91 1,21 0,08 6,78 

Peixe-sapo 2,28 0,26 12,70 2,50 0,33 15,77 2,63 0,57 22,62 

Pescada-dentão SR - - 1,78 0,00 0,00 SR - - 

Pescadinha-amarela SR - - 1,59 0,34 25,10 1,37 0,40 30,37 

Pescadinha-real 1,52 0,19 14,01 1,64 0,23 16,48 SR - - 

Pitu 7,65 2,21 32,83 11,41 3,00 31,23 14,49 0,00 0,00 

Polvo 5,20 1,46 31,94 3,61 1,02 33,39 4,53 0,97 22,42 

Raia 0,92 0,03 3,79 1,05 0,16 17,79 1,37 0,02 1,37 

Raia-viola 1,76 0,30 19,61 1,49 0,36 28,53 SR - - 

Sapateira 14,60 2,74 21,30 15,00 2,04 16,19 14,08 2,54 18,80 

Sarrão 0,85 0,07 9,32 1,03 0,18 20,40 0,93 0,14 15,21 

Tira-vira 1,60 0,13 8,88 1,31 0,25 22,70 1,25 0,21 17,33 

Trilha 0,99 0,11 12,05 0,93 0,10 12,95 0,90 0,14 15,92 
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A fim de realizar o levantamento dos custos das distintas pescarias, questionários 

foram aplicados aos armadores de pesca das quatro frotas consideradas, seguindo as 

estimativas apresentadas na Tabela 3.  

 A frota de camarão-sete-barbas apresentou grande defasagem quanto ao  número de 

entrevistas feitas, pois foram realizadas 7 de um mínimo necessário de 13. Também a frota de 

peixes demersais, apesar de precisar de uma quantidade relativamente pequena de entrevistas, 

não atendeu ao mínimo necessário, uma vez que a baixa qualidade das que foram realizadas 

comprometeu sua análise e, das duas entrevistas realizadas, apenas uma foi considerada. Junto 

à frota de camarão-rosa frigorificada foram realizadas 8 entrevistas, ultrapassando o n 

amostral que considera um erro-padrão de 7%. Para a frota de camarão-rosa gelo, 10 

entrevistas foram realizadas, e o n amostral mínimo foi alcançado. 

  

4.1 Composição da Captura 

 

4.1.1 Frota de arrasto-duplo permissionada para pesca de peixes demersais 

 A Tabela 10 traz um panorama de todos os recursos que foram desembarcados pela 

frota de peixes demersais por ano e o total para a série temporal. Das setenta espécies 

desembarcadas, somente dez  corresponderam a 76,9% de todo volume desembarcado e a 

mais de 80% da receita gerada. 

Destaque especial para a abrótea-de-fundo, que apresentou - em todos os anos - os 

maiores valores de desembarque e receita. O linguado, apesar de contribuir apenas com cerca 

de 6% do volume desembarcado, foi responsável por mais de 18% da receita gerada por essa 

frota. Como esperado, os crustáceos tiveram mínima participação na produção dessa frota, 

sendo que os camarões barba-ruça e santana tiveram os maiores volumes desembarcados: 

0,9% do total, enquanto o camarão-rosa contribuiu com 1,5% do total da receita arrecadada.  

     A receita anual média, gerada apenas pelas 44 embarcações analisadas para essa frota,  

foi de R$ 16.809.678,60, ou seja, uma média anual de R$ 382.038,00 por barco. Estes foram 

os maiores valores encontrados neste estudo. 

 

4.1.2 Frota de arrasto-duplo permissionada para pesca de camarão-rosa (gelo) 

 A Tabela 11 traz a lista das 72 espécies que compuseram a captura total desembarcada 

por essa frota, tornando-se necessário somar os volumes de treze espécies para chegar a mais 
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de 80% de todo volume desembarcado, enquanto apenas oito delas representaram mais de 

80% da receita gerada. 

 Destacaram-se aqui os camarões rosa e barba-ruça por seus comportamentos 

antagônicos. Enquanto o primeiro teve reduzida importância no volume desembarcado e 

grande destaque na receita gerada, o segundo apresentou uma situação totalmente inversa. A 

categoria “mistura”, apesar da baixa contribuição para a receita, foi responsável por mais de 

11% de todo volume desembarcado. 

 A receita anual média - gerada pelas 68 embarcações analisadas para essa frota - foi de 

R$12.689.601,00, resultando em uma média anual de R$ 186.611,00 por barco. 

 

4.1.3 Frota de arrasto-duplo permissionada para pesca de camarão-rosa (frigorificada) 

 Com 57 espécies incluídas na composição de sua captura desembarcada (Tabela 12), o 

camarão-rosa foi o recurso mais representativo, pois apresentou as maiores porcentagens, 

tanto em volume como em receita gerada ao longo do período analisado. Apesar do fato de 10 

espécies terem correspondido a mais de 81% de todo o volume desembarcado, somente duas 

delas – o camarão-rosa e a lula – foram responsáveis por mais de 82% de toda a receita 

gerada, inclusive as proporções de lula apresentaram-se crescentes ao longo de todo período. 

Além disso, o camarão-barba-ruça, 4º recurso no ranking de volume desembarcado em 

2008, não apresentou registros para 2009. Já em 2010, esse crustáceo apareceu novamente no 

4º lugar, exibindo volume desembarcado similar ao de abrótea. 

Quanto à receita anual gerada, considerando apenas a fração dessa modalidade (32 

barcos) abordada neste estudo, essa frota apresentou um valor médio de R$ 5.794.335,00; 

resultando em uma média anual de cerca de R$ 181.073,00 por barco. 

 

4.1.4 Frota de arrasto-duplo permissionada para pesca de camarão-sete-barbas 

 Os cinco recursos mais abundantes nos desembarques dessa frota, compostos por 51 

espécies, foram os crustáceos: camarão-barba-ruça, camarão-sete-barbas, camarão-santana, 

camarão-branco e camarão-rosa. Estas cinco espécies foram responsáveis por mais de 90% do 

volume desembarcado e da receita gerada (Tabela 13). 

 Com os menores valores de receita anual média arrecadado por barco, cerca de R$ 

146.887,00, essa fração de arrasteiros-duplos (47 barcos) gerou uma receita anual média de 

R$ 6.903.698,00. 
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Tabela 10. Composição da captura desembarcada, em toneladas (t) e em reais (R$), em Santa Catarina, pelos arrasteiros-duplos vinculados ao 

SINDIPI ou SINDIFLORIPA e permissionados para captura de peixes demersais, entre 2008 e 2010. Todos os valores monetários foram 

reajustados para o mês/ano base de dezembro de 2010. 
ESPÉCIES 

 

2008 2009 2010 TOTAL 

t % R$ % t % R$ % t % R$ % t % R$ % 

Abrótea-de-fundo 2.182 24 4.441.945 24 2.388 30 5.368.126 32 2.194 26 4.265.075 28 6.764 27 14.075.146 28 

Linguado 659 7 3.664.007 20 553 7 3.237.697 19 493 6 2.365.970 16 1.704 7 9.267.674 18 

Merluza 894 10 1.218.024 7 1.210 15 1.790.881 11 961 11 1.280.399 8 3.065 12 4.289.304 8 

Cabra 1.214 13 1.718.071 9 542 7 717.989 4 773 9 1.036.658 7 2.529 10 3.472.717 7 

Peixe-sapo 242 3 556.082 3 322 4 805.639 5 557 6 1.501.021 10 1.121 4 2.862.742 6 

Abrótea 574 6 1.003.691 6 240 3 440.030 3 299 3 440.728 3 1.113 4 1.884.449 4 

Não discriminado 386 4 1.041.354 6 131 2 346.146 2 122 1 274.289 2 638 3 1.661.790 3 

Emplastro 378 4 523.700 3 327 4 393.648 2 358 4 434.821 3 1.064 4 1.352.169 3 

Maria-mole 296 3 363.041 2 216 3 296.063 2 277 3 348.133 2 790 3 1.007.237 2 

Peixe-porco 225 2 289.108 2 264 3 287.051 2 322 4 391.473 3 811 3 967.632 2 

Castanha 201 2 203.353 1 186 2 226.040 1 512 6 493.303 3 899 4 922.695 2 

Polvo 94 1 496.892 3 93 1 366.193 2 13 0 62.019 0 200 1 925.105 2 

Mistura 389 4 266.221 1 305 4 230.649 1 391 5 303.572 2 1.084 4 800.442 2 

Corvina 140 2 204.084 1 133 2 232.444 1 213 2 334.843 2 485 2 771.371 2 

Linguado-areia 170 2 263.417 1 165 2 300.084 2 165 2 200.801 1 499 2 764.302 2 

Camarão-rosa 4 0 121.514 1 17 0 460.340 3 7 0 182.829 1 27 0 764.683 1 

Congro-rosa 74 1 181.036 1 114 1 397.600 2 74 1 136.776 1 262 1 715.412 1 

Tira-vira 137 2 219.688 1 127 2 136.883 1 170 2 212.258 1 435 2 568.829 1 

Lula 12 0 23.162 0 16 0 95.602 1 60 1 292.540 2 87 0 411.303 1 

Camarão-barba-

ruça 

158 2 330.156 2 9 0 31.027 0 - - - - 167 1 361.183 1 

Sapateira 10 0 131.505 1 9 0 137.958 1 5 0 74.575 0 24 0 344.038 1 

Camarão-santana 48 1 250.691 1 2 0 13.053 0 - - - - 50 0 263.744 1 

Betara 61 1 104.197 1 32 0 54.596 0 73 1 91.490 1 166 1 250.282 1 

Batata 51 1 89.575 0 51 1 76.644 0 50 1 52.694 0 153 1 218.913 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Sarrão 35 0 29.312 0 19 0 59.553 0 72 1 68.306 0 126 0 157.171 0 

Linguado-

vermelho 

11 0 79.150 0 6 0 44.578 0 6 0 32.226 0 22 0 155.955 0 

Calamar-

argentino 

90 1 48.876 0 22 0 26.347 0 29 0 21.146 0 141 1 96.368 0 

Goete 34 0 38.148 0 23 0 33.503 0 17 0 17.399 0 74 0 89.049 0 

Raia 41 0 38.427 0 24 0 25.663 0 16 0 22.464 0 82 0 86.554 0 

Pescada 2 0 3.394 0 3 0 4.767 0 59 1 70.845 0 64 0 79.006 0 

Trilha 25 0 24.395 0 28 0 24.301 0 34 0 32.567 0 86 0 81.263 0 

Ferrinho 26 0 9.272 0 78 1 40.585 0 64 1 28.611 0 168 1 78.468 0 

Pitu 2 0 17.572 0 5 0 55.545 0 1 0 7.243 0 8 0 80.360 0 

Mangangá 19 0 17.258 0 39 1 33.513 0 32 0 25.069 0 90 0 75.841 0 

Papa-moscas 32 0 17.083 0 5 0 4.177 0 68 1 50.033 0 106 0 71.294 0 

Pescadinha-real 12 0 16.987 0 24 0 43.566 0 4 0 4.765 0 40 0 65.318 0 

Espada 24 0 27.429 0 11 0 14.306 0 19 0 20.759 0 54 0 62.494 0 

Maria-luiza 34 0 31.446 0 22 0 20.071 0 8 0 5.039 0 64 0 56.556 0 

Pescada-amarela 6 0 8.294 0 24 0 36.350 0 2 0 3.223 0 31 0 47.867 0 

Congro 7 0 28.848 0  - - - 2 0 4.958 0 8 0 33.806 0 

Galo-de-  

-profundidade 

14 0 4.606 0 13 0 8.847 0 26 0 12.702 0 53 0 26.154 0 

Camarão-

cristalino 

4 0 22.029 0 1 0 4.098 0 - - - - 5 0 26.127 0 

Enguia 9 0 9.706 0 9 0 11.206 0 3 0 2.837 0 21 0 23.749 0 

Namorado 3 0 11.226 0 1 0 2.217 0 2 0 5.502 0 7 0 18.944 0 

Guaivira 5 0 4.181 0 6 0 4.663 0 4 0 3.169 0 16 0 12.012 0 

Gordinho 2 0 1.428 0 3 0 1.790 0 10 0 6.713 0 15 0 9.930 0 

Raia-viola 6 0 9.700 0 - - - - 0 0 39 0 6 0 9.739 0 

Pargo-rosa 1 0 1.528 0 6 0 7.412 0 1 0 769 0 8 0 9.710 0 

Cação-anjo 3 0 7.596 0 0 0 309 0 - - - - 3 0 7.905 0 

Cações 6 0 5.607 0 1 0 1.054 0 1 0 641 0 7 0 7.302 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Bagre 4 0 3.652 0 1 0 1.793 0 2 0 1.621 0 7 0 7.066 0 

Camarão-sete- 

-barbas 

- - - - 2 0 5.445 0 - - - - 2 0 5.445 0 

Cação-gato 1 0 562 0 3 0 4.760 0 - - - - 3 0 5.322 0 

Enchova 2 0 3.779 0 0 0 217 0 0 0 31 0 2 0 4.027 0 

Machote - - - - 3 0 2.853 0 0 0 468 0 3 0 3.321 0 

Galo 2 0 580 0 2 0 717 0 5 0 1.409 0 8 0 2.706 0 

Caçonete 2 0 2.517 0 0 0 199 0 0 0 33 0 3 0 2.749 0 

Cação-bagre - - - - - - - - 2 0 2.202 0 2 0 2.202 0 

Corcoroca 0 0 112 0 0 0 70 0 1 0 860 0 1 0 1.043 0 

Cangoa - - - -  - - - 1 0 950 0 1 0 950 0 

Ratinho - - - - 0 0 690 0 - - - - 0 0 690 0 

Vieira - - - - 0 0 502 0 - - - - 0 0 502 0 

Cação-cabeça- 

-chata 

- - - -  - - - 0 0 292 0 0 0 292 0 

Resíduo - - - - 0 0 163 0 - - - - 0 0 163 0 

Cherne 0 0 114 0  - - - - - - - 0 0 114 0 

Trobeta - - - - 0 0 109 0 - - - - 0 0 109 0 

Olho-de-cão - - - - 0 0 109 0 - - - - 0 0 109 0 

Alfonsino 0 0 55 0  - - - - - - - 0 0 55 0 

Pescada-cambucu - - - -  - - - 0 0 42 0 0 0 42 0 

Palombeta - - - - 0 0 5 0 0 0 21 0 0 0 26 0 

TOTAL 9.064 100 18.229.382 100 7.835 100 16.968.433 100 8.579 100 15.231.220 100 25.479 100 50.429.036 100 
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Tabela 11.     Composição da captura desembarcada, em toneladas (t) e em reais (R$), em Santa Catarina, pelos arrasteiros-duplos vinculados ao 

SINDIPI ou SINDIFLORIPA e permissionados para captura de camarão-rosa, com armazenamento tipo gelo, entre 2008 e 2010. Todos os 

valores monetários foram reajustados para o mês/ano base de dezembro de 2010. 
ESPÉCIES 2008 2009 2010 TOTAL 

t % R$ % t % R$ % t % R$ % t % R$ % 

Camarão-rosa 130 3 4.351.953 31 229 5 5.629.291 40 125 4 3.242.372 34 484 4 13.223.616 35 

Camarão-barba-ruça 1.252 30 2.584.119 18 1.138 27 2.259.177 16 888 29 1.422.545 15 3.278 28 6.265.841 16 

Camarão-santana 483 12 2.596.182 18 297 7 1.299.083 9 48 2 282.251 3 828 7 4.177.516 11 

Linguado 159 4 864.825 6 167 4 928.634 7 81 3 389.698 4 407 4 2.183.157 6 

Pitu 35 1 307.635 2 55 1 581.123 4 37 1 531.733 6 127 1 1.420.491 4 

Abrótea-de-fundo 194 5 390.426 3 195 5 435.867 3 189 6 375.861 4 578 5 1.202.153 3 

Cabra 367 9 513.773 4 296 7 404.607 3 125 4 162.070 2 788 7 1.080.450 3 

Camarão-cristalino 53 1 250.006 2 29 1 125.939 1 156 5 646.138 7 238 2 1.022.084 3 

Mistura 309 7 211.975 1 576 13 439.543 3 427 14 347.382 4 1.312 11 998.900 3 

Lula 27 1 31.602 0 14 0 79.012 1 136 4 654.698 7 177 2 765.312 2 

Abrótea 191 5 331.845 2 202 5 373.488 3 73 2 106.677 1 466 4 812.010 2 

Linguado-areia 134 3 209.604 1 123 3 219.751 2 81 3 99.853 1 339 3 529.207 1 

Emplastro 151 4 189.189 1 172 4 200.777 1 87 3 104.652 1 410 4 494.618 1 

Não discriminado 98 2 270.588 2 7 0 19.209 0 76 2 171.415 2 181 2 461.213 1 

Camarão-sete-barbas 21 0 68.917 0 - - - - 106 3 352.152 4 127 1 421.069 1 

Peixe-sapo 37 1 80.536 1 34 1 83.595 1 86 3 221.546 2 158 1 385.677 1 

Merluza 99 2 121.856 1 147 3 217.336 2 46 1 59.892 1 292 3 399.084 1 

Polvo 33 1 168.289 1 29 1 114.033 1 8 0 38.355 0 70 1 320.677 1 

Congro-rosa 25 1 74.283 1 38 1 135.354 1 30 1 54.818 1 92 1 264.455 1 

Peixe-porco 28 1 36.194 0 135 3 148.327 1 45 1 55.510 1 208 2 240.031 1 

Corvina 43 1 64.781 0 47 1 70.057 0 37 1 57.520 1 127 1 192.357 1 

Maria-mole 44 1 56.962 0 72 2 95.416 1 26 1 31.184 0 142 1 183.561 0 

Sapateira 4 0 57.914 0 5 0 67.525 0 3 0 48.091 0 12 0 173.530 0 

Tira-vira 23 1 36.153 0 45 1 52.693 0 43 1 53.409 1 111 1 142.255 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Castanha 37 1 35.153 0 52 1 63.641 0 38 1 36.624 0 126 1 135.419 0 

Betara 32 1 55.178 0 19 0 31.457 0 17 1 21.212 0 69 1 107.847 0 

Trilha 18 0 18.935 0 16 0 15.072 0 21 1 20.409 0 55 0 54.416 0 

Pescadinha-real 13 0 18.415 0 21 0 34.490 0 2 0 3.207 0 35 0 56.111 0 

Goete 20 0 27.627 0 11 0 13.022 0 12 0 12.411 0 43 0 53.060 0 

Pescada-amarela 5 0 7.149 0 13 0 17.453 0 10 0 14.256 0 28 0 38.859 0 

Maria-luiza 9 0 8.595 0 33 1 27.242 0 2 0 1.369 0 44 0 37.206 0 

Mangangá 6 0 6.331 0 18 0 15.744 0 10 0 8.215 0 35 0 30.290 0 

Raia 14 0 13.408 0 5 0 5.236 0 4 0 5.254 0 23 0 23.898 0 

Linguado-vermelho 2 0 18.276 0 1 0 5.076 0 - - - - 3 0 23.352 0 

Pescada 6 0 9.088 0 4 0 6.429 0 5 0 7.090 0 16 0 22.606 0 

Papa-moscas 19 0 15.108 0 2 0 1.664 0 4 0 2.557 0 24 0 19.329 0 

Espada 7 0 7.641 0 4 0 5.051 0 3 0 3.077 0 13 0 15.770 0 

Batata 5 0 7.143 0 4 0 6.418 0 2 0 1.670 0 11 0 15.230 0 

Enguia 5 0 5.136 0 5 0 6.063 0 1 0 601 0 10 0 11.799 0 

Namorado 2 0 6.784 0 1 0 2.089 0 1 0 2.298 0 4 0 11.172 0 

Camarão-branco 0 0 1.964 0 - - - - 1 0 7.322 0 1 0 9.285 0 

Congro 1 0 2.641 0 2 0 4.367 0 1 0 1.330 0 3 0 8.339 0 

Gordinho 5 0 4.024 0 4 0 2.143 0 2 0 1.300 0 11 0 7.467 0 

Pargo-rosa 2 0 4.908 0 0 0 487 0 0 0 334 0 3 0 5.730 0 

Cação-anjo 1 0 2.811 0 0 0 328 0 - - - - 2 0 3.138 0 

Caçonete 1 0 1.322 0 1 0 1.775 0 - - - - 3 0 3.096 0 

Corcoroca 1 0 724 0 0 0 250 0 2 0 1.332 0 3 0 2.305 0 

Pescada-branca 1 0 699 0 1 0 1.212 0 - - - - 1 0 1.910 0 

Ratinho 0 0 1.432 0 0 0 224 0 - - - - 1 0 1.656 0 

Ferrinho - - - - 0 0 53 0 3 0 1.241 0 3 0 1.295 0 

Raia-viola 1 0 1.183 0 0 0 106 0 0 0 31 0 1 0 1.321 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Bagre 0 0 466 0 0 0 549 0 0 0 192 0 1 0 1.207 0 

Cação-gato 1 0 819 0 0 0 340 0 - - - - 1 0 1.159 0 

Galo-de- 

-profundidade 

- - - - 1 0 995 0 0 0 139 0 2 0 1.135 0 

Calamar-argentino 1 0 630 0 0 0 67 0 0 0 58 0 1 0 755 0 

Vieira 0 0 385 0 0 0 293 0 0 0 11 0 0 0 690 0 

Cação-bagre 0 0 556 0 - - - - - - - - 0 0 556 0 

Miiraceu - - - - - - - - 1 0 485 0 1 0 485 0 

Cherne 0 0 22 0 0 0 442 0 - - - - 0 0 464 0 

Guaivira 0 0 62 0 - - - - 0 0 305 0 0 0 367 0 

Cações 0 0 311 0 - - - - - - - - 0 0 311 0 

Enchova 0 0 51 0 0 0 57 0 0 0 47 0 0 0 155 0 

Olho-de-cão 0 0 121 0 - - - - - - - - 0 0 121 0 

Galo - - - - 0 0 71 0 0 0 16 0 0 0 87 0 

Palombeta - - - - - - - - 0 0 63 0 0 0 63 0 

Pampo 0 0 19 0 0 0 17 0 - - - - 0 0 36 0 

Cioba 0 0 19 0 - - - - - - - - 0 0 19 0 

Cação-cola-fina 0 0 16 0 - - - - - - - - 0 0 16 0 

Cação-martelo 0 0 4 0 - - - - - - - - 0 0 4 0 

Pescada-cambucu - - - - 0 0 1 0 - - - - 0 0 1 0 

TOTAL 4.157 100 14.154.763 100 4.271 100 14.249.764 100 3.102 100 9.664.276 100 11.530 100 38.068.804 100 
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Tabela 12. Composição da captura desembarcada, em toneladas (t) e em reais (R$), em Santa Catarina, pelos arrasteiros-duplos vinculados ao 

SINDIPI ou SINDIFLORIPA e permissionados para captura de camarão-rosa, com armazenamento tipo frigorífico, entre 2008 e 2010. Todos os 

valores monetários foram reajustados para o mês/ano base de dezembro de 2010. 
ESPÉCIES 2008 2009 2010 TOTAL 

t % R$ % t % R$ % t % R$ % t % R$ % 

Camarão-rosa 174 20 5.835.351 79 192 26 4.927.551 80 100 19 2.602.650 67 465 22 13.365.552 77 

Lula 43 5 75.889 1 44 6 261.997 4 124 23 620.679 16 211 10 958.565 6 

Pitu 25 3 230.553 3 19 3 247.068 4 14 3 206.890 5 58 3 684.511 4 

Abrótea-de-fundo 69 8 142.972 2 52 7 128.804 2 37 7 76.021 2 157 7 347.797 2 

Mistura 135 15 92.654 1 179 24 141.459 2 94 18 81.553 2 407 19 315.665 2 

Abrótea 75 9 140.828 2 41 6 72.656 1 26 5 38.606 1 142 7 252.090 1 

Camarão-cristalino 33 4 153.626 2 9 1 42.903 1 6 1 25.785 1 48 2 222.314 1 

Cabra 43 5 60.507 1 73 10 102.251 2 16 3 21.976 1 132 6 184.734 1 

Camarão-barba-ruça 71 8 140.355 2 - - - - 26 5 37.680 1 97 4 178.034 1 

Camarão-santana 28 3 142.926 2 0 0 1.402 0 3 0 14.689 0 31 1 159.016 1 

Peixe-sapo 22 2 49.527 1 9 1 23.914 0 14 3 33.736 1 45 2 107.177 1 

Polvo 15 2 71.473 1 8 1 25.894 0 2 0 9.704 0 25 1 107.071 1 

Merluza 37 4 46.905 1 25 3 35.677 1 13 2 18.560 0 74 3 101.143 1 

Congro-rosa 6 1 17.162 0 7 1 32.346 1 9 2 15.800 0 22 1 65.307 0 

Emplastro 23 3 29.072 0 21 3 23.473 0 10 2 12.448 0 54 3 64.993 0 

Linguado 2 0 12.292 0 1 0 7.095 0 5 1 23.480 1 8 0 42.867 0 

Corvina 9 1 13.406 0 4 1 5.856 0 2 0 2.629 0 15 1 21.891 0 

Maria-mole 5 1 6.530 0 11 2 14.772 0 6 1 7.162 0 22 1 28.464 0 

Trilha 24 3 22.000 0 7 1 6.950 0 - - - - 32 1 28.951 0 

Linguado-areia 6 1 8.670 0 7 1 6.608 0 7 1 8.731 0 19 1 24.010 0 

Betara 7 1 11.186 0 4 1 5.926 0 1 0 1.424 0 12 1 18.536 0 

Sapateira 1 0 10.674 0 0 0 4.962 0 1 0 872 0 2 0 16.509 0 

Goete 5 1 6.702 0 7 1 7.406 0 1 0 1.074 0 13 1 15.183 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Castanha 7 1 6.616 0 6 1 7.367 0 1 0 997 0 13 1 14.979 0 

Tira-vira 4 0 5.796 0 5 1 5.316 0 1 0 1.088 0 10 0 12.199 0 

Pescadinha-real 5 1 6.677 0 - - - - - - - - 5 0 6.677 0 

Batata 3 0 4.139 0 1 0 1.947 0 0 0 261 0 4 0 6.347 0 

Espada 1 0 754 0 1 0 739 0 2 0 1.824 0 3 0 3.317 0 

Corcoroca 1 0 452 0 - - - - 4 1 3.340 0 5 0 3.792 0 

Gordinho 3 0 2.733 0 2 0 877 0 0 0 31 0 5 0 3.641 0 

Raia 1 0 735 0 1 0 835 0 1 0 1.246 0 2 0 2.815 0 

Congro 1 0 2.424 0 0 0 413 0 - - - - 1 0 2.837 0 

Roncador - - - - - - - - 1 0 2.254 0 1 0 2.254 0 

Peixe-porco 0 0 35 0 1 0 1.461 0 1 0 639 0 2 0 2.135 0 

Cação-anjo 1 0 1.592 0 0 0 494 0 - - - - 1 0 2.086 0 

Enchova 0 0 123 0 0 0 201 0 - - - - 0 0 324 0 

Pescada 0 0 17 0 - - - - 1 0 1.367 0 1 0 1.384 0 

Mangangá - - - - 1 0 1.242 0 0 0 23 0 1 0 1.266 0 

Namorado 0 0 477 0 0 0 430 0 0 0 243 0 1 0 1.150 0 

Caçonete 1 0 646 0 0 0 41 0 0 0 83 0 1 0 770 0 

Calamar-argentino 0 0 3 0 0 0 95 0 1 0 586 0 1 0 684 0 

Guaivira - - - - 0 0 290 0 0 0 343 0 1 0 633 0 

Enguia 0 0 355 0 0 0 225 0 - - - - 1 0 580 0 

Pargo-rosa 0 0 56 0 0 0 507 0 - - - - 0 0 563 0 

Bagre 0 0 94 0 0 0 421 0 - - - - 0 0 515 0 

Baiacu-arara 0 0 356 0  - - - - - - - 0 0 356 0 

Peixe-lua 0 0 308 0  - - - - - - - 0 0 308 0 

Raia-viola 0 0 281 0 0 0 15 0 - - - - 0 0 296 0 

Cherne 0 0 61 0 0 0 12 0 0 0 202 0 0 0 275 0 

Galo - - - - 0 0 71 0 0 0 131 0 1 0 203 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Maria-luiza - - - - - - - - 0 0 104 0 0 0 104 0 

Palombeta - - - - 1 0 71 0 - - - - 1 0 71 0 

Paru - - - - - - - - 0 0 31 0 0 0 31 0 

Machote - - - - - - - - 0 0 23 0 0 0 23 0 

Vieira 0 0 11 0 - - - - - - - - 0 0 11 0 

Pescada-amarela - - - - - - - - - - - - - - - - 

Linguado-vermelho - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 883 100 7.356.002 100 741 100 6.150.040 100 530 100 3.876.966 100 2.154 100 17.383.008 100 
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Tabela 13. Composição da captura desembarcada, em toneladas (t) e em reais (R$), em Santa Catarina, pelos arrasteiros-duplos vinculados ao 

SINDIPI ou SINDIFLORIPA e permissionados para captura de camarão-sete-barbas, entre 2008 e 2010. Todos os valores monetários foram 

reajustados para o mês/ano base de dezembro de 2010. 
ESPÉCIES 

 

2008 2009 2010 TOTAL 

t % R$ % t % R$ % t % R$ % t % R$ % 

Camarão-barba-ruça 1.702 57 3.624.720 42 999 47 1.969.670 36 1.040 43 1.659.889 26 3.741 50 7.254.278 35 

Camarão-sete-barbas 501 17 1.638.861 19 596 28 1.476.826 27 1.124 46 3.808.638 59 2.221 29 6.924.324 34 

Camarão-santana 525 17 2.793.928 32 229 11 1.078.838 20 60 2 351.183 5 814 11 4.223.949 20 

Camarão-branco 10 0 139.409 2 19 1 282.021 5 15 1 193.171 3 44 1 614.601 3 

Mistura 80 3 52.874 1 113 5 86.979 2 66 3 51.762 1 259 3 191.614 1 

Linguado 11 0 51.577 1 6 0 34.187 1 8 0 39.389 1 24 0 125.152 1 

Camarão-rosa 2 0 77.041 1 13 1 325.327 6 3 0 86.635 1 19 0 489.003 2 

Abrótea 39 1 65.473 1 21 1 38.598 1 7 0 11.301 0 68 1 115.372 1 

Abrótea-de-fundo 30 1 59.519 1 8 0 15.597 0 13 1 24.399 0 50 1 99.515 0 

Cabra 25 1 34.440 0 36 2 50.494 1 11 0 15.442 0 72 1 100.376 0 

Camarão-cristalino 9 0 41.844 0 - - - - 11 0 44.027 1 19 0 85.871 0 

Peixe-sapo 1 0 2.124 0 2 0 3.500 0 6 0 77.205 1 8 0 82.829 0 

Pitu 4 0 27.865 0 1 0 10.501 0 3 0 40.558 1 8 0 78.925 0 

Linguado-areia 4 0 6.335 0 19 1 33.671 1 16 1 19.031 0 38 1 59.037 0 

Emplastro 10 0 12.221 0 12 1 12.539 0 3 0 4.338 0 25 0 29.098 0 

Lula 0 0 23 0 0 0 19 0 5 0 24.022 0 5 0 24.064 0 

Pescadinha-real 12 0 18.652 0 3 0 4.331 0 1 0 1.530 0 16 0 24.514 0 

Betara 5 0 8.451 0 5 0 7.465 0 3 0 3.599 0 13 0 19.515 0 

Merluza 4 0 4.722 0 10 0 13.712 0 1 0 1.443 0 15 0 19.877 0 

Congro-rosa 2 0 4.474 0 3 0 11.241 0 3 0 3.032 0 7 0 18.746 0 

Polvo 2 0 10.455 0 2 0 4.822 0 1 0 2.310 0 4 0 17.587 0 

Sapateira 1 0 15.274 0 0 0 2.134 0 0 0 282 0 1 0 17.690 0 

Maria-luiza 7 0 5.500 0 10 0 8.102 0 0 0 315 0 17 0 13.917 0 

Pescada-amarela 4 0 6.047 0 0 0 478 0 5 0 6.532 0 9 0 13.057 0 

Continua...                 
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Continuação...                 

Pescada 2 0 3.148 0 3 0 5.372 0 2 0 3.108 0 7 0 11.628 0 

Corvina 3 0 4.234 0 3 0 4.765 0 1 0 1.710 0 7 0 10.710 0 

Tira-vira 0 0 284 0 2 0 2.654 0 5 0 6.500 0 8 0 9.438 0 

Castanha 1 0 1.403 0 2 0 1.900 0 3 0 2.657 0 6 0 5.959 0 

Maria-mole 1 0 1.817 0 1 0 1.535 0 2 0 2.608 0 4 0 5.960 0 

Linguado-vermelho 0 0 3.264 0 0 0 351 0 - - - - 1 0 3.615 0 

Peixe-porco 1 0 1.077 0 2 0 1.906 0 1 0 605 0 3 0 3.588 0 

Trilha 1 0 722 0 2 0 1.817 0 1 0 494 0 3 0 3.033 0 

Mangangá - - - - 3 0 2.265 0 1 0 587 0 3 0 2.852 0 

Goete 1 0 1.276 0 1 0 1.252 0 - - - - 2 0 2.528 0 

Espada 1 0 1.276 0 0 0 53 0 0 0 134 0 1 0 1.463 0 

Raia-viola 0 0 714 0 0 0 495 0 - - - - 1 0 1.209 0 

Raia 1 0 667 0 0 0 407 0 0 0 27 0 1 0 1.101 0 

Batata 1 0 876 0 - - - - 0 0 104 0 1 0 980 0 

Enguia 0 0 242 0 0 0 584 0 0 0 119 0 1 0 946 0 

Congro 0 0 59 0 0 0 813 0 - - - - 0 0 872 0 

Pescada-branca 0 0 29 0 - - - - 1 0 684 0 1 0 713 0 

Namorado - - - - - - - - 0 0 766 0 0 0 766 0 

Cação-anjo 0 0 127 0 0 0 171 0 - - - - 0 0 299 0 

Caçonete 0 0 178 0 0 0 48 0 - - - - 0 0 226 0 

Cação-bagre - - - - - - - - 0 0 104 0 0 0 104 0 

Bagre 0 0 41 0 - - - - - - - - 0 0 41 0 

Gordinho 0 0 14 0 0 0 23 0 - - - - 0 0 37 0 

Robalo - - - - - - - - 0 0 33 0 0 0 33 0 

Calamar-argentino - - - - - - - - 0 0 31 0 0 0 31 0 

Ferrinho - - - - 0 0 36 0 - - - - 0 0 36 0 

Corcoroca - - - - - - - - 0 0 17 0 0 0 17 0 

TOTAL 3.003 100 8.723.277 100 2.126 100 5.497.496 100 2.419 100 6.490.322 100 7.549 100 20.711.095 100 
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4.2 Composição da captura conforme a Matriz de Permissionamento 

 A partir da classificação da captura desembarcada seguindo as categorias previstas na 

Matriz de Permissionamento (espécies-alvo, captura incidental e outros), foi possível verificar 

quanto cada uma dessas categorias contribuiu no desembarque total de cada frota. A Tabela1 traz 

a lista de espécies que se enquadram em cada uma dessas categorias.  Assim, as Figuras 1, 2, 3 e 

4 apresentam essas proporções em volume desembarcado e em reais gerados, por ano analisado e 

também do total acumulado durante o período considerado, para cada uma das frotas. 

                                       

 

Figura 1. Participação das categorias previstas na Matriz de Permissionamento (INI 10/2011) (espécies-

alvo, captura incidental e outros) nos desembarques registrados em Santa Catarina pela a frota de arrasto 

duplo para peixes demersais. 

 

A Figura 1 mostra que, ao longo da série temporal considerada, a frota de peixes 

demersais apresentou pouca variação na participação das diversas categorias. A categoria 

“Outras” foi a mais importante em ambos os cenários analisados, pois, quando se considerou o 

total desembarcado, essas espécies corresponderam a mais da metade da receita gerada, 
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apresentando uma participação muito mais destacada que as espécies-alvo e, mais ainda, em 

relação à captura incidental prevista no permissionamento. Apesar disso, ficou evidente que a 

participação das espécies-alvo foi sempre mais representativa em termos de receita, 

comportamento contrário ao apresentado pela categoria “Outros”, que teve sua participação  na 

receita ligeiramente inferior à sua contribuição em quilogramas desembarcados.  

 

Figura 2. Participação das categorias previstas na Matriz de Permissionamento (INI 10/2011) (espécies-

alvo, captura incidental e outros) nos desembarques registrados em Santa Catarina pela frota de arrasto 

duplo para camarão-rosa gelo. 

 

De acordo com a Figura 2, pôde-se perceber que, nos dois primeiros anos analisados, as 

espécies-alvo (camarão-rosa, camarão-santana e camarão-barba-ruça) contribuíram com mais de 

60% da receita gerada e cerca de 40% do volume desembarcado. No ano de 2010, verificou-se 

uma diminuição de sua participação, tanto no volume desembarcado quanto na receita gerada. 

Nesse mesmo ano, a captura incidental, apesar de manter constante as porcentagens de 
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desembarque, apresentou um incremento na renda gerada. A categoria “Outros” mostrou os 

menores volumes de produção e de receitas em todos os anos considerados. 

 

 

Figura 3. Participação das categorias previstas na Matriz de Permissionamento (INI 10/2011) (espécies-

alvo, captura incidental e outros) nos desembarques registrados em Santa Catarina pela frota de arrasto 

duplo para camarão-rosa frigorificada. 

 

 As espécies-alvo (camarão-rosa, camarão-santana e camarão-barba-ruça), como mostra a 

Figura 3, foram responsáveis pela maior parte da receita gerada pela frota de camarão-rosa 

frigorificada em todo período. Tanto a categoria “captura incidental” quanto a “outros”, apesar de 

sua importância expressiva no volume desembarcado, apresentaram valores de receita gerada 

bastante baixos, sendo que em 2010 foram encontradas suas maiores participações, quando cerca 

de 30% da receita total. 
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Figura 4. Participação das categorias previstas na Matriz de Permissionamento (INI 10/2011) (espécies-

alvo, captura incidental e outros) nos desembarques registrados em Santa Catarina pela frota de arrasto 

duplo para camarão-sete-barbas. 

 

 As espécies-alvo dessa frota (camarão-sete-barbas, camarão-santana e camarão-barba-

ruça) apresentaram participação massiva em todo o período analisado, sendo sua participação 

próxima de 90% para ambos os cenários (Figura 4). As demais categorias tiveram baixa 

porcentagem de participação em todos os anos.  

 

4.3 Direcionamento das frotas de arrasto-duplo 

 Ao aplicar a técnica de Biseau (1998) à frota de peixes demersais, considerando as 

proporções em quilogramas desembarcados, ficou evidente a importância da abrótea-de-fundo, 

alvo primário ao longo de todo o ano. A Tabela 14 ainda aponta o camarão-barba-ruça e a maria-

mole como alvos-primários nos dois primeiros meses do ano. Outros recursos importantes foram 

a cabra e a merluza, peixes com contribuição média, porém presentes em todos os meses. 
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 A Tabela 15 apresenta a mesma análise para a frota de peixes demersais, substituindo  as 

proporções em quilogramas desembarcados pela proporção de receita gerada, a partir de sua 

primeira comercialização. Nesse cenário, a abrótea-de-fundo continuou como alvo primário por 

todo o ano, porém o linguado também se fez importante em todos os meses. A maria-mole e a 

cabra contribuíram menos nessa abordagem, enquanto o camarão-barba-ruça continuou como 

alvo primário em janeiro e fevereiro. 

 

Tabela 14: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em quilogramas pela frota 

permissionada para captura de peixes demersais. Sendo       = alvo primário;      = alvo 

secundário;       = captura incidental e        = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o 

mês em questão. 

Espécies 

  

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(42) 

Fev 

(62) 

Mar 

(84) 

Abr 

(65) 

Mai 

(68) 

Jun 

(66) 

Jul 

(71) 

Ago 

(66) 

Set 

(62) 

Out 

(61) 

Nov 

(63) 

Dez 

(60) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Castanha                         

Corvina                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Maria-mole                         

Merluza                         

Mistura                         

Papa-moscas                         

Peixe-porco                         

Peixe-sapo                         

Polvo                         

Tira-vira                         
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Tabela 15: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em reais pela frota 

permissionada para a captura de peixes demersais. Sendo        = alvo primário;        = alvo 

secundário;       = captura incidental e       = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o mês 

em questão. 

Espécies 

 

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(42) 

Fev 

(62) 

Mar 

(84) 

Abr 

(65) 

Mai 

(68) 

Jun 

(66) 

Jul 

(71) 

Ago 

(66) 

Set 

(62) 

Out 

(61) 

Nov 

(63) 

Dez 

(60) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Castanha                         

Corvina                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Maria-mole                         

Merluza                         

Mistura                         

Papa-moscas                         

Peixe-porco                         

Peixe-sapo                         

Polvo                         

Tira-vira                         

  

Quando considerada a frota de camarão-rosa gelo, na abordagem em peso desembarcado, 

o camarão-barba-ruça foi o alvo primário, não apresentando ocorrência em maio e junho.  Na 

Tabela 16,  foi possível perceber que o camarão-rosa esteve entre as dez espécies mais relevantes 

para o desembarque apenas a partir de junho, comportando-se sempre como alvo secundário. A 

lula mostrou-se importante alvo primário de dezembro a março, enquanto peixes como a merluza, 

o peixe-porco e a abrótea-de-fundo oscilaram muito ao longo do ano. A cabra foi um recurso com 

participação constante em todos os meses.  

Já em termos de receita, o camarão-rosa, nos meses em que sua ocorrência em 

quilogramas foi representativa, foi considerado sempre alvo primário. O camarão-santana e o 

linguado apresentaram-se como alvos-primários em sete meses do ano (Tabela 17). Destacou-se 

para essa frota, a grande diversidade de alvos, pois das 33 espécies consideradas na análise, 12 

delas (36%) se comportaram em algum momento como alvo primário.  
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Durante os meses de defeso dos camarões, de março a maio, essa frota realizou 108 

viagens (11% do total), período em que foi possível identificar os camarões barba-ruça e santana 

como alvos desembarcados nos meses de março e abril.  

 

Tabela 16: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em quilogramas pela frota  

permissionada para a captura de camarão-rosa gelo. Sendo        = alvo primário;     = alvo 

secundário;       = captura incidental   e        = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o 

mês em questão. 

Espécies 

 

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(83) 

Fev 

(125) 

Mar 

(53) 

Abr 

(21) 

Mai 

(34) 

Jun 

(76) 

Jul 

(127) 

Ago 

(102) 

Set 

(89) 

Out 

(86) 

Nov 

(93) 

Dez 

(72) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Camarão-sete-barbas                         

Castanha                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-porco                         

Peixe-sapo                         

Pitu                         

Tira-vira                         
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Tabela 17: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em reais pela frota 

permissionada para a captura de camarão-rosa gelo. Sendo        = alvo primário;       = alvo 

secundário;       = captura incidental e       = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o mês 

em questão. 

Espécies 

 

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(83) 

Fev 

(125) 

Mar 

(53) 

Abr 

(21) 

Mai 

(34) 

Jun 

(76) 

Jul 

(127) 

Ago 

(102) 

Set 

(89) 

Out 

(86) 

Nov 

(93) 

Dez 

(72) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Camarão-sete-barbas                         

Castanha                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-porco                         

Peixe-sapo                         

Pitu                         

Tira-vira                         

 

Na frota de camarão-rosa frigorificada, percebeu-se que, quando analisado o volume 

desembarcado, o camarão-rosa assim como a abrótea-de-fundo apareceram como alvos-primários 

em seis meses do ano (Tabela 18). A categoria “mistura”, alvo primário durante sete meses, teve 

grande importância nessa abordagem, já o camarão-barba-ruça e a lula apresentaram-se como 

recursos importantes nos primeiros meses do ano. 

 Quando se considerou a receita gerada, o camarão-rosa passou a ser alvo primário durante 

todos os meses em que ele foi desembarcado. Nesse cenário, destacaram-se também o camarão-

santana e o camarão-barba-ruça, que se comportaram como alvos-primários em diferentes meses 

do ano, como mostra a Tabela 19. Entre os peixes, a abrótea-de-fundo foi importante para a 

geração de receitas entre outubro e dezembro. 
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 Para essa frota também foram observadas 30 viagens realizadas nos meses de defeso 

(11% do total), sendo que em março os camarões barba-ruça, rosa e santana foram considerados 

alvos. 

Tabela 18: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em quilogramas pela frota 

permissionada para a captura de camarão-rosa frigorificada. Sendo        = alvo primário;        = 

alvo secundário;      = captura incidental e       = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o 

mês em questão. 

Espécie 

 

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(14) 

Fev 

(29) 

Mar 

(19) 

Abr 

(3) 

Mai 

(8) 

Jun 

(11) 

Jul 

(40) 

Ago 

(25) 

Set 

(28) 

Out 

(37) 

Nov 

(24) 

Dez 

(16) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Batata                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Congro-rosa                         

Corcoroca                         

Emplastro                         

Enguia                         

Espada                        

Goete                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Maria-mole                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-sapo                         

Pescadinha-real                         

Pitu                         

Polvo                         

Raia                         

Tira-vira                         

Trilha                         
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Tabela19: Análise Biseau (1998) para a captura desembarcada em reais pela frota permissionada 

para a captura de camarão-rosa frigorificada. Sendo          =  alvo primário;        = alvo 

secundário;       = captura incidental e       = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o mês 

em questão. 

Espécies 

  

Mês 

(número de viagens) 

Jan 

(14) 

Fev 

(29) 

Mar 

(19) 

Abr 

(3) 

Mai 

(8) 

Jun 

(11) 

Jul 

(40) 

Ago 

(25) 

Set 

(28) 

Out 

(37) 

Nov 

(24) 

Dez 

(16) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Batata                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Congro-rosa                         

Corcoroca                         

Emplastro                         

Enguia                         

Espada                        

Goete                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Maria-mole                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-sapo                         

Pescadinha-real                         

Pitu                         

Polvo                         

Raia                         

Tira-vira                         

Trilha                         

 

A Tabela 20 apresenta o direcionamento da frota de camarão-sete-barbas baseado nos 

quilogramas desembarcados. Nessa abordagem, ficou evidente a importância do camarão-sete-

barbas, alvo primário ao longo de todo o ano. O camarão-barba-ruça também se mostrou um 

recurso importante e, apesar de não apresentar registro de desembarque para o mês de maio, nos 

outros meses foi classificado como alvo primário. O camarão-santana variou entre as três 

categorias de alvo e teve registros importantes de desembarques ao longo de todo ano. 
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 Em termos de receita (Tabela 21), o camarão-sete-barbas apresentou-se como alvo 

primário ao longo de todo ano. O camarão-santana e o barba-ruça foram recursos importantes 

para a frota, pois participaram massivamente na geração de receita. Outros camarões, como o 

rosa e o cristalino, também apareceram como alvos primários em algumas épocas do ano. Entre 

os peixes, destacaram-se a abrótea, a abrótea-de-fundo e a cabra. 

 Durante os meses de defeso dos camarões, essa frota realizou 87 viagens (14% do total). 

Durante esses três meses, os camarões sete-barbas e santana foram considerados alvos, enquanto 

o camarão-barba-ruça o foi apenas em março e abril. 

 

Tabela 20: Análise de Biseau (1998) para a captura desembarcada em quilogramas da frota de 

camarão-sete-barbas. Sendo        = alvo primário;      = alvo secundário;       = captura incidental  

e       = ocorrência inexistente ou desconsiderada para o mês em questão. 

Espécies 

 

Mês 

Jan 

 (67) 

Fev 

(100)  

Mar 

(41)  

Abr 

(25) 

Mai 

(21)  

Jun 

 (74) 

Jul 

 (73) 

Ago 

(60)  

Set 

(36)  

Out 

(43)  

Nov 

(49)  

Dez 

(32) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Betara                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-branco                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Camarão-sete-barbas                         

Castanha                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Maria-luiza                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-sapo                         

Pescada                         

Pescada-amarela                         

Pescadinha-real                         

Pitu                         

Tira-vira                         
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Tabela 21: Análise Biseau (1998) para a captura desembarcada em reais da frota de camarão-

sete-barbas. Sendo       = alvo primário;       = alvo secundário;       = captura   incidental     e       = 

ocorrência inexistente ou desconsiderada para o mês em questão. 

Espécies 

  

Mês 

Jan 

(67) 

Fev 

(100) 

Mar 

(41) 

Abr 

(25) 

Mai 

(21) 

Jun 

(74) 

Jul 

(73) 

Ago 

(60) 

Set 

(36) 

Out 

(43) 

Nov 

(49) 

Dez 

(32) 

Abrótea                         

Abrótea-de-fundo                         

Betara                         

Cabra                         

Camarão-barba-ruça                         

Camarão-branco                         

Camarão-cristalino                         

Camarão-rosa                         

Camarão-santana                         

Camarão-sete-barbas                         

Castanha                         

Emplastro                         

Linguado                         

Linguado-areia                         

Lula                         

Maria-luiza                         

Merluza                         

Mistura                         

Peixe-sapo                         

Pescada                         

Pescada-amarela                         

Pescadinha-real                         

Pitu                         

Tira-vira                         

 

4.4 Índice de Sobreposição de Nichos 

 A Tabela 22 traz a média dos índices simétricos encontrados entre os diferentes pares de 

frotas, considerando todo o período de estudo. Quando comparadas  composições das capturas 

desembarcadas em quilogramas, as maiores sobreposições foram encontradas entre as frotas de 

camarão-rosa gelo e camarão-rosa frigorificado. Ao transformar os quilogramas desembarcados 

em receitas geradas, apenas uma dupla de frotas, camarão-rosa gelo e camarão-rosa frigorificado, 

apresentou índice de sobreposição elevado: 0,76. Essa situação se repete quando são comparadas 
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as áreas de pesca visitadas. As combinações, envolvendo a frota de peixes demersais, 

apresentaram majoritariamente valores baixos de sobreposição em todas as abordagens feitas. 

Tabela 22. Média do Índice simétrico de Sobreposição de Nicho entre as diferentes frotas de 

arrasto-duplo. (CV= coeficiente de variação) 

  

 

A Figura 5 traz a variação dos índices de sobreposição, assimétricos e simétricos, ao 

longo do ano, considerando o peso da captura desembarcada pelas diferentes frotas. Entre o par 

formado pelas frotas de peixes demersais e camarão-sete-barbas (5a), não foram encontradas 

sobreposições significativas. Na análise peixes demersais versus camarão-rosa gelo (5b), foram 

encontradas importantes sobreposições nos meses de defeso, principalmente da frota camaroeira 

sobre a de peixes, com destaque em março. Ao comparar os desembarques das frotas de peixes 

demersais àqueles das de camarão-rosa frigorificada (5c), também foram encontradas 

sobreposições representativas nos meses de defeso dos camarões, embora, nessa relação, quem 

apresentou as maiores sobreposições, tenha sido a frota de peixes sobre a de camarão. 

Comportamento inverso foi verificado em fevereiro, quando quem sobrepôs mais foi a frota 

camaroeira. A frota de camarão-rosa gelo sobrepôs a de camarão-sete-barbas (5d) ao longo de 

todo ano, destacando-se os meses de março e novembro, quando essa sobreposição foi bastante 

elevada. Entre as frotas de camarão-sete-barbas e camarão-rosa frigorificada (5e), foram 

encontradas baixas sobreposições, exceto pelos meses de janeiro e fevereiro, quando a captura 

desembarcada da frota de camarão-rosa sobrepôs largamente aquela da frota de camarão-sete-

barbas. Elevada sobreposição da frota de camarão-rosa frigorificada sobre a de camarão-rosa gelo 

Frotas 
Composição do desembarque  Área de pesca 

Kg R$ 

Demersais X Sete-barbas 

(CV) 

0,07 

(63,38) 

0,06 

(61,27) 

0,31 

(68,92) 

Demersais X Rosa gelo 

(CV) 

0,44 

(53,37) 

0,27 

(68,36) 

0,41 

(45,50) 

Demersais X Rosa frig. 

(CV) 

0,39 

(59,08) 

0,16 

(87,20) 

0,11 

(60,59) 

Sete-barbas X Rosa gelo 

(CV) 

0,61 

(47,07) 

0,49 

(64,56) 

0,49 

(38,66) 

Sete-barbas X Rosa frig. 

(CV) 

0,16 

(97,87) 

0,09 

(82,69) 

0,34 

(67,69) 

Rosa gelo X Rosa frig. 

(CV) 

0,61 

(30,17) 

0,76 

(32,36) 

0,68 

(32,96) 
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foi verificada em janeiro e fevereiro (5f). Nos meses seguintes, a situação se inverteu, e a frota 

camarão-rosa gelo passou a sobrepor a de camarão-rosa frigorificada; sendo que, nesse período, 

de abril a setembro, foram encontrados as maiores sobreposições simétricas. 

 

Figura 5. Valores mensais dos Índices de Sobreposição de Nichos simétricos (verde) e 

assimétricos calculados entre as diversas frotas de arrasto duplo, considerando a captura 

desembarcada em Santa Catarina em quilogramas, entre os anos de 2008 e 2010. 

 



50 
 

Na Figura 6, é possível verificar a variação dos índices de sobreposição assimétrica e 

simétrica, ao longo do ano, considerando a receita obtida com os desembarques das diferentes 

frotas. Entre o par formado pelas frotas de peixes demersais e camarão-sete-barbas (6a),  não 

foram encontradas sobreposições significativas. Na análise peixes demersais versus camarão-rosa 

gelo (6b), assim como na abordagem anterior, foram encontradas importantes sobreposições nos 

meses de defeso, principalmente da frota camaroeira sobre a de peixes, com destaque em abril e 

maio. Ao comparar as frotas de peixes demersais e as de camarão-rosa frigorificada (6c), 

destacou-se o fato de que foram encontradas sobreposições representativas nos meses de defeso, 

ainda que não tenham sido elevadas. Ao longo de todo o ano, a sobreposição da frota de peixes 

demersais sobre a de camarão-rosa frigorificada, apesar da oscilação apresentada, foi mais alta. A 

frota de camarão-rosa gelo sobrepôs a de camarão-sete-barbas (6d) ao longo de todo ano; e, assim 

como visto na abordagem anterior, destacaram-se os meses de março e novembro, quando essa 

sobreposição foi bastante elevada. Entre as frotas de camarão-sete-barbas e camarão-rosa 

frigorificada (6e), foram encontradas baixas sobreposições, sobressaiu-se apenas o trimestre 

julho-setembro, quando ocorreu uma leve sobreposição da frota de camarão-sete-barbas sobre a 

de camarão-rosa frigorificada. Elevada sobreposição da frota de camarão-rosa frigorificada sobre 

a de camarão-rosa gelo foi verificada de abril a dezembro (5f), mesmo período em que foram 

encontradas s as maiores sobreposições simétricas. 
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Figura 6. Valores mensais dos Índices de Sobreposição de Nichos simétricos (verde) e 

assimétricos calculados entre as diversas frotas de arrasto duplo, considerando a captura 

desembarcada em Santa Catarina convertida em reais, entre os anos de 2008 e 2010. 

  

Na Figura 7, ficou evidente que a frota de peixes demersais sobrepôs as áreas de atuação 

das outras três frotas (7a, 7b e 7c), com as maiores similaridades encontradas no primeiro 

semestre; sendo que a sobreposição em relação à frota de camarão-sete-barbas (7a) também 

mostrou-se elevada em novembro. Quando comparadas as frotas de camarão-rosa gelo e as de 

peixes demersais (7b), observou-se que, no mês de novembro, as sobreposições encontradas, 

tanto as simétricas quanto as assimétricas, foram muito similares. Entre os barcos de camarão-
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sete-barbas e camarão-rosa gelo (7d), este sobrepôs as áreas de atuação daquele durante todo ano, 

e, assim como nas abordagens anteriores, destacaram os meses de fevereiro e novembro, que 

foram acompanhados também por altas sobreposições simétricas. Na comparação das frotas de 

camarão-rosa frigorificado e de camarão-sete-barbas (7e), esta apresentou sobreposição 

representativa em abril sobre aquela, sendo que, de junho a setembro a situação se inverte, e a 

frota de camarão-rosa frigorificado passou a sobrepor as áreas de atuação das embarcações 

permissionadas para camarão-sete-barbas. Nos demais meses, as sobreposições se mantiveram 

baixas e muito similares. Com sobreposição simétrica relativamente alta, a frota de camarão-rosa 

gelo sobrepôs as áreas de atuação da frota de camarão-rosa frigorificada (7f) praticamente todo 

ano, destacando-se os meses de março e maio, inclusos no defeso. 

 
Figura 7. Valores mensais dos Índices de Sobreposição de Nichos simétricos (verde) e 

assimétricos calculados entre as diversas frotas de arrasto duplo, considerando suas áreas de 

atuação, entre os anos de 2008 e 2010. 
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4.5 Distribuição espacial e temporal do esforço de pesca 

 

4.5.1 Distribuição global do esforço 

 A partir do número total de viagens realizadas por frota, ao longo dos três anos 

considerados, foi possível realizar a geoespacialização do seu esforço em quadrantes de meio 

grau de latitude e de longitude. Como resultado, foram obtidos quatro mapas que representaram 

a distribuição espacial de cada uma das frotas.  

 A frota de peixes demersais apresentou uma ampla e contínua área de atuação, que vai 

desde o Rio de Janeiro até a divisa com o Uruguai e desde a costa até o talude. Dentro dessa área 

de abrangência, destacam-se duas: uma no litoral do Rio Grande do Sul, até a isóbata de 100 

metros;  outra mais ao norte, entre Santa Catarina e São Paulo, nas profundidades compreendidas 

entre 100 e 250 metros (Figura 8). 

  A frota de camarão-rosa gelo também mostrou uma área de atuação contínua do Rio de 

Janeiro à divisa com  o Uruguai (Figura 9). Apesar dessa ampla distribuição ao longo dos litorais 

sul e sudeste, principalmente entre a cidade de Rio Grande/RS e o estado de São Paulo, percebe-

-se um acúmulo maior de viagens no litoral norte catarinense, principalmente até a isóbata de 

100 metros. 

 A área de atuação da frota de camarão-rosa frigorificada contou com registros 

descontínuos a partir do sul do Rio Grande do Sul até o norte de Vitória/ES. Além disso, essas 

áreas de pesca localizaram-se mais na costa, sendo que maiores profundidades foram exploradas 

entre o norte de Santa Catarina e o estado de São Paulo. Destacou-se a grande concentração de 

viagens no litoral norte de Santa Catarina, principalmente até os 100 metros de profundidade 

(Figura 10).   

 Com área de atuação contínua, do Rio de Janeiro até o sul do Rio Grande do Sul, a frota 

de camarão-sete-barbas concentrou seu esforços de pesca em uma faixa que, majoritariamente, 

não ultrapassou a isóbata do 100 metros. A área entre Paranaguá (PR) e Santos (SP) se destacou 

por concentrar o maior número de viagens principalmente até os 50 metros de profundidade 

(Figura 11).  
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Figura 8. Mapa da geoespacialização do esforço de pesca, em número de viagens, realizado pela frota 

industrial de arrasto duplo para peixes demersais, que desembarcou em Santa Catarina entre 2008 e 2010. 
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Figura 9. Mapa da geoespacialização do esforço de pesca, em número de viagens, realizado pela frota de 

camarão-rosa gelo, entre 2008 e 2010. 
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Figura 10. Mapa da geoespacialização do esforço de pesca, em número de viagens, realizado pela frota de 

camarão-rosa frigorificada, entre 2008 e 2010. 
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Figura 11. Mapa da geoespacialização do esforço de pesca, em número de viagens, realizado pela frota de 

camarão-sete-barbas, entre 2008 e 2010. 
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4.5.2 Distribuição mensal do esforço 

 Ao analisar as profundidades mínimas visitadas pela frota de peixes demersais (Figura 

12), percebeu-se uma distribuição bimodal ao longo do ano. As maiores proporções de visitas 

aconteceram até os 100 metros de profundidade, sendo que registros significativos ocorreram 

acima dos 300 metros, principalmente de maio a junho. Já outubro e novembro foram meses que 

se destacaram pela grande concentração de visitas a profundidades mínimas inferiores aos 30 

metros. 

Apesar da distribuição bastante contínua das visitas às diferentes latitudes pela frota de 

peixes demersais (Figura 13), observou-se um predomínio das operações ao sul de Passo de 

Torres/RS. Além disso, foi possível perceber um aumento das visitas a áreas mais ao norte, 

principalmente em maio e junho; e, com menor intensidade, em dezembro e janeiro.  

Nos primeiros meses do ano, as profundidades mínimas registradas para a frota de 

camarão-rosa gelo concentraram-se, praticamente, até os 40 metros, sendo que, em média, no 

primeiro trimestre, mais de 85% desses registros ocorreram abaixo dessa profundidade (Figura 

14). Em abril e maio, meses inclusos no período de defeso dos camarões, a frota migrou e passou 

a operar em profundidades mínimas compreendidas entre os 100 e os 150 metros. De junho a 

setembro, as embarcações voltaram a atuar mais na costa, e a distribuição do seu esforço ocorreu 

de forma mais ampla. No último trimestre, a frota voltou a concentrar-se em áreas iniciais mais 

rasas, principalmente até os 50 metros. 

Ao longo do ano, foi possível perceber que a frota de camarão-rosa gelo adotou padrões 

de distribuição variados, quando consideradas as latitudes visitadas (Figura 15). No primeiro 

trimestre, ocorreu uma distribuição bastante ampla desses registros, entre o sul de São Paulo e o 

sul de Rio Grande/RS. Em abril e maio, os registros passaram a apresentar um padrão bimodal, 

com aumento das suas concentrações mais ao norte.  Em junho e julho, a frota praticamente 

migrou para áreas entre o norte de Itajaí/SC e o sul do Rio de Janeiro; já  nos meses seguintes ela 

passou a realizar operações de forma mais ampla, do norte do estado de São Paulo até a cidade de 

Rio Grande/RS; em dezembro,  os registros se concentraram a partir do litoral norte gaúcho. 

Na análise, que considerou as profundidades mínimas visitadas pela frota de camarão-rosa 

frigorificada, foi possível verificar que, no 1º trimestre, as operações se concentraram 

principalmente abaixo dos 40 metros. Destacaram-se também os meses incluídos no defeso - abril 

e maio- quando os registros das 11 viagens realizadas (4,3% do total) ocorreram entre os 150 e os 



59 
 

200 metros (Figura 16). De junho a agosto, meses mais frios, a frota passou a atuar em 

profundidades mínimas mais elevadas e de forma mais ampla. A partir de setembro, a frota 

passou a operar em profundidades menores,  mantendo-se, assim, até dezembro. 

Ao longo do ano, ao analisar as latitudes visitadas pela frota de camarão-rosa 

frigorificada, foi possível perceber padrões de distribuição estreitos dentro dos diferentes meses. 

Janeiro e fevereiro contaram com registros relativamente amplos, de Paranaguá/PR a Passo de 

Torres/RS  (Figura 17). Durante todo o período de defeso, as 30 viagens realizadas pela frota de 

camarão-rosa frigorificada se concentraram em uma estrita faixa de latitudes, principalmente em 

abril e maio, quando todos os registros ocorreram entre o Rio de Janeiro e o norte do Paraná. De 

junho a setembro, a frota comportou-se de forma semelhante, mantendo-se mais ao sul, entre o 

litoral norte de São Paulo e o norte de Santa Catarina. A partir de outubro, ela passou a se 

deslocar ainda mais para o sul, sendo que, em dezembro, o padrão de distribuição dessas visitas 

foi similar ao encontrado nos demais meses de verão. 

As profundidades mínimas visitadas pela frota de camarão-sete-barbas concentraram-se, 

principalmente, até os 30 metros no primeiro trimestre (Figura 18). Em abril e maio, parte da 

frota atuou em profundidades maiores que 100 metros. Nos demais meses, apesar dos principais 

registros incidirem sobre profundidades baixas, observou-se que a distribuição dessas 

porcentagens se tornou mais ampla, sobretudo dos 10 aos 100 metros. Destacou-se o mês de 

dezembro, quando ocorreu uma considerável concentração de viagens em profundidades 

superiores aos 120 metros. 

As distribuições das latitudes visitadas pela frota de camarão-sete-barbas apresentaram 

padrões bem divergentes ao longo dos meses (Figura 19). No primeiro trimestre, as maiores 

porcentagens foram encontradas principalmente ao sul dos 30º. Em abril, uma distribuição 

bimodal ficou evidente, pois parte da frota passou a operar mais ao norte, entre Santos/SP e 

Paranaguá/PR; sendo que em maio e abril praticamente todos os registros se concentraram nessa 

área. De julho a setembro, apesar da concentração de registros nas latitudes mais ao norte ainda 

ser representativa, a frota passou a migrar, operando também mais ao sul. Em outubro, observou-

- se uma distribuição bimodal bem definida, parte da frota atuando no litoral sul paulista, e parte 

operando no litoral centro-norte do Rio Grande do Sul. Em novembro, a frota atuou, 

principalmente, no litoral gaúcho, sendo que, em dezembro, um padrão amplo e variado de 

viagens - mais ao norte da região Sul - foi registrado. 
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Figura 12: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de peixes 

demersais ao longo de distintas faixas de profundidade, entre 2008 e 2010. As barras são proporcionais à 

porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês.  

 

 

 
Figura 13: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de peixes 

demersais ao longo das distintas latitudes visitadas, entre 2008 e 2010. As barras são proporcionais à 

porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês.  
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Figura 14: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-rosa gelo ao longo de distintas faixas de profundidade, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês. 

 

 

 

   

Figura 15: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-rosa gelo ao longo das distintas latitudes visitadas, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês.  
 

   



62 
 

Figura 16: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-rosa frigorificada ao longo de distintas faixas de profundidade, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês. 

 

 

Figura 17: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-rosa frigorificada ao longo das distintas latitudes visitadas, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês.  
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Figura 18: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-sete-barbas ao longo de distintas faixas de profundidade, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês. 

  

 
Figura 19: Distribuição mensal do esforço de pesca (número de viagens) registrado para a frota de 

camarão-sete-barbas ao longo das distintas latitudes visitadas, entre 2008 e 2010. As barras são 

proporcionais à porcentagem do número total de viagens registrado dentro de cada mês.  

 

4.6 Análise Econômica 

 

4.6.1 Receitas 

 Com o levantamento dos valores médios mensais dos recursos componentes da captura 

desembarcada pelas modalidades analisadas, foi possível estimar a receita média arrecadada por 

viagem para cada frota. A partir dos valores corrigidos pelo IPPA, foram gerados valores 

atualizados para cada mês de 2011 e, por meio da normalização desses dados, foi possível 

comparar a flutuação da receita para cada uma das frotas ao longo do ano, conforme mostra a 

Figura 20. 
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Figura 20. Variação mensal das receitas padronizadas das quatro frotas de arrasto-duplo.  

 

 Nessa figura, é possível observar que, de um modo geral, o segundo semestre apresentou 

as maiores receitas para todas as frotas; exceto pelo mês de dezembro que exibiu variação da 

receita positiva apenas para a frota de camarão-rosa frigorificada.  

 Com o primeiro trimestre do ano apresentando valores negativos na variação de sua 

receita, a frota de peixes demersais inverteu a situação em abril e maio. Nos três meses seguintes, 

a receita variou muito, não apresentando um padrão. Entre setembro e  novembro, ocorreu 

novamente uma importante variação positiva  na receita dessa frota. 

A frota de camarão-sete-barbas teve uma importante variação negativa na receita, em abril 

e maio (meses de defeso), seguida de uma recuperação significativa de seus rendimentos nos 

meses de junho e julho (período pós defeso) e em novembro.  

Já a modalidade camarão-rosa gelo, apesar dos valores de variação de receita negativos 

para os meses de verão, teve rendimento que se destacou em abril e maio, mantendo-se positivo 

de julho a novembro. 

A frota de camarão-rosa frigorificada foi a única que apresentou variações negativas da 

receita em todo o primeiro semestre. Só a partir de julho, essa frota passou a trabalhar com 

variações positivas em seu rendimento e, apesar das grandes oscilações encontradas, também foi 

a única modalidade a manter positiva sua receita padronizada ao longo de todo o 2º semestre. 

 

 

 

4.6.2 Custos 
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 A partir das entrevistas feitas com os armadores de pesca, foi possível estimar os custos 

mínimos e máximos para cada um das frotas de arrasto-duplo. A Tabela 23 apresenta um 

panorama geral dos custos e receitas das distintas modalidades de arrasto-duplo. Para esse 

cálculo, foram considerados os custos fixos: anuais totais capital fixo, custos anuais totais 

tripulação e operacional, custos anuais totais por operação e os custos variáveis: combustível e 

lubrificante. Destaca-se a grande importância dos custos com combustível, sendo que dos 27 

barcos entrevistados, 5 não recebem nenhum tipo de subsídio, sendo que 4 deles pertencem a 

frota de camarão-sete-barbas. Para as frotas de demersais, camarão-rosa frigorificada, camarão-

rosa gelo e camarão-sete-barbas, os custos médios com combustível responderam por 52%, 66%, 

39% e 45%,  respectivamente, dos custos totais. 

Como as entrevistas feitas com a frota de peixes demersais não tiveram sua suficiência 

amostral atingida, foi considerado o valor de custo estimado a partir da única entrevista 

considerada para essa frota. Quanto à receita, essa categoria apresentou os maiores valores 

estimados e apresentou o menor coeficiente de variação entre as modalidades. No entanto, a 

análise de sua rentabilidade encontra-se comprometida, dada a baixa qualidade dos dados de 

custos. 

Os menores valores de custo e de receita foram encontrados entre os barcos 

permissionados para pesca do camarão-sete-barbas. Apesar de o  número de entrevistas 

necessário também não ter sido atingido para essa frota, os valores encontrados foram 

condizentes e, por isso, considerados aceitáveis para este estudo. Observou-se que a receita média 

apurada por viagem, embora tenha superado o custo médio estimado, foi menor que os custos 

máximos.  

A frota de camarão-rosa gelo também apresentou receita média por viagem mais elevada 

que seus custos médios estimados, porém inferior aos custos máximos encontrados. Como o 

número de entrevistas atingiu a suficiência amostral necessária, esses dados foram aceitos sem 

restrições. 

Ao analisar os custos por viagem de um barco da frota de camarão-rosa frigorificada, 

destacaram-se seus altos valores, muito superiores ao da receita média por viagem, que foi ainda 

menor que os custos mínimos estimados. Também foi atingida suficiência amostral na coleta de 

dados, junto aos armadores dessa frota, restando, então, a possível subestimação da receita gerada 

por essas embarcações. 
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Tabela 23: Custos e receitas médias para as frotas de arrasto-duplo. Valores de custos e receitas 

estão expressos em reais, tendo 2011 como ano base.  

Frota Custo/viagem Média 

(mín-máx) 

Receita/viagem Média 

(CV%) 

Camarão-sete-barbas 28.361,00                                         

(22.518,50 - 37.331,50) 

33.377,00                   

(17,5) 

Camarão-rosa gelo 35.282,00                                         

(21.526,8 - 44.997,3) 

40.883,00                              

( 15,5) 

Camarão-rosa frigorificado 86.453,00                                            

(76.744 - 94.815) 

64.388,00                     

(32,6) 

Peixes demersais 37.346,00 66.770,00                        

(9,5) 

Ao analisar o gráfico, que mostra a variação da receita da frota de peixes demersais em 

razão a um custo fixo estimado ao longo do ano (Figura 21a), observou-se que a receita ficou 

sempre acima do custo, mas, dada a fragilidade das informações sobre custos, é preciso cautela 

ao interpretar esses resultados. 

Com uma magnitude de valores relativamente menores que as demais modalidades, a 

frota de camarão-sete-barbas, Figura 21b, teve dezembro como seu pior período. No demais 

meses do ano, a frota atuou acima da linha dos custos mínimos, com dois momentos muito 

positivos: de junho a julho (período pós defeso), além do  o mês de novembro. 

 Representada pela Figura 21c, a receita anual para a frota de camarão-rosa gelo 

apresentou-se sempre acima dos custos mínimos. Apesar dos valores mais baixos ocorrerem no 

primeiro trimestre, a frota teve um bom desempenho em abril, mês incluso no defeso, quando a 

receita superou os custos máximos estimados. De julho a novembro, as receitas geradas pela frota 

se mantiveram próximas ao custo máximo, sendo que, em dezembro, a exemplo dos demais 

meses de verão, o valor da receita sofreu importante queda. 

A frota de camarão-rosa frigorificada, com n amostral atingido para as entrevistas, 

apresentou os maiores valores, tanto de custos como de receitas. A Figura 21d mostra o 

desempenho desfavorável da frota no primeiro semestre e uma recuperação, embora ainda 

abaixo, dos custos máximos, para a segunda metade do ano. Apesar de o 2º semestre ser 

sabidamente o mais rentável para as frotas camaroeiras como um todo, importantes oscilações 

foram encontradas na receita durante esse período.   
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Figura 21. Custos mínimos e máximos em relação à receita média mensal de cada frota: (a) peixes 

demersais, (b) camarão-sete-barbas, (c) camarão-rosa gelo e (d) camarão-rosa frigorificado. Todos os 

valores estão expressos em Reais, e estão corrigidos para o ano base 2011. 
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DISCUSSÃO 

 

A pesca de camarão-rosa, conforme previsto por Valentini et. al. (1991a) e confirmado 

por Valentini & Pezzuto (2006), mostra sinais de colapso, uma vez que já atingiu seu rendimento 

máximo sustentável e seus desembarques apresentam tendência de diminuição (Perez et. al., 

2001; D’Incao et. al., 2002; Leite & Petrere, 2006;). Perez et. al. (2001) destacaram que a frota 

permissionada para essa pescaria há muito diversificou seus alvos, como forma de compensar as 

perdas econômicas devidas às sucessivas quedas de produção. Sendo assim, essa modalidade 

passou a aproveitar a fauna acompanhante de forma mais intensiva, além de direcionar seus 

esforços para recursos antes não explotados (Perez & Pezzuto, 1998; Perez et. al., 2001; Leite & 

Petrere, 2006; Tomás & Cordeiro, 2006 e Perez et. al., 2007). Essa frota, tida como camaroneira, 

conta atualmente com três tipos de permissões que, além das respectivas espécies-alvo, 

contemplam listas abrangentes de capturas incidentais.  

Nesse contexto, para responder à pergunta central deste trabalho (“Est o as frotas 

costeiras de arrasteiros-duplos atuando conforme previsto em sua permiss o?”) é necessário 

primeiro ter clareza do que consta em cada permissão. Informações sobre as permissões das 

embarcações foram disponibilizadas ao público apenas no final de 2012. No site 

www.sinpesq.mpa.gov.br/rgp/, acessado em 08 de junho de 2013, por meio  do SINPESQ – 

Sistema Nacional de Informação da Pesca e Aquicultura e o SisRGP – Sistema Informatizado do 

Registro Geral da Atividade Pesqueira, o MPA fornece dados referentes às permissões de pesca 

de todas as embarcações que atuam no litoral brasileiro. Ter esses dados sistematizados e 

disponíveis para o público, certamente, é um passo importante para a implantação de medidas de 

ordenamento e de fiscalização. 

De acordo com o divulgado no site, as informações presentes na IN 10/2011 foram 

alteradas e/ou complementadas. Todas as espécies indicadas agora vêm identificadas com nome 

popular e científico; além disso, ocorreu a discriminação dos diferentes cações e pescadas, por 

exemplo, que antes eram considerados de modo generalizado. 

Na frota de camarão-rosa, seis espécies (corvina, pargo-rosa, lacraia, cavaca, vermelho e 

trombeta) indicadas como “fauna acompanhante previsível” na IN 10/2011 foram substituídas por 

outras três (xerelete, cioba e xixarro), sendo que a cioba foi a única a ser desembarcada, em 

quantidades irrisórias, durante o período considerado neste estudo. Na frota de camarão-sete-
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barbas, os cações e as raias indicadas na IN 10/2011 como “fauna acompanhante previsível” não 

apareceram. Em contrapartida, três novas espécies (camarão-vermelho, saramunete e solha) 

foram adicionadas, sendo que para nenhuma delas houve registro na captura desembarcada por 

essa frota. Nas permissões de pesca para peixes demersais, o alvo-principal “pescada”, presente 

na IN 10/2011, foi redefinido como maria-mole, que deixa de ser fauna acompanhante previsível, 

como definido anteriormente. Além disso, duas espécies (cavaca e vermelho) foram suprimidas e 

outras doze adicionadas. Neste estudo, essa frota mostrou-se mantida pela categoria “Outras”, ou 

seja, aquelas espécies que não aparecem na IN 10/2011,  e continua assim, uma vez que nenhuma 

dessas doze espécies incluídas apareceu na composição da captura desembarcada. Cita-se a 

abrótea-de-fundo, que respondeu por cerca de 30% da receita gerada pela frota de demersais no 

período analisado e que não se encontra em sua permissão. 

Destaca-se, também, a nova definição da área de operação, que se encontrava bastante 

confusa. Ficou claro que,  tanto a frota de camarão-sete-barbas como a de camarão-rosa, podem 

atuar nas regiões Sul e Sudeste do Mar Territorial e da Zona Econômica Exclusiva. Sendo assim, 

com mesmo petrecho e áreas de operação, além de muitas outras coincidências na “fauna 

acompanhante previsível”, seria de se esperar mais sobreposições entre essas frotas. Apesar de 

compartilharem muitas espécies, cada frota comporta-se de modo específico, pois a diferença na 

composição de suas capturas, conforme as variações nas proporções desembarcadas de cada 

recurso pelas diferentes embarcações, foi expressiva. 

 Para a frota de peixes demersais foram encontrados registros de atuação, tanto em áreas 

mais costeiras como a partir dos 250 e 450 metros de profundidades, o que vai contra o definido 

pela sua permissão, que é a única das três a prever limitação batimétrica na área de operação, no 

máximo de 250 metros de profundidade. 

Neste estudo, foi feita, pela primeira vez, uma análise separada das diferentes 

modalidades de arrasto-duplo em Santa Catarina (camarão-rosa, camarão-sete-barbas e peixes 

demersais) e fundamentada nas respectivas permissões, pois abordagens anteriores sempre 

consideraram a frota como um todo, sem essa discriminação (Perez et. al, 2001; Pezzuto, 2002; 

Perez & Pezzuto, 2006; Perez et. al., 2007). Do mesmo modo, levou-se em consideração o 

método de conservação como possível forçante na mudança da dinâmica de uma mesma frota. 

Souza (2007), em seu estudo sobre os impactos das pescarias multi-frotas sobre os estoques 

pesqueiros para o estado de São Paulo, alerta para a necessidade de abandonar antigos conceitos 
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de que o estudo da dinâmica de uma população deve estar embasado em uma única frota, já que 

muitos recursos são explorados por frotas diferentes, com peculiaridades de operação que 

precisam ser consideradas. Os resultados do presente trabalho corroboram essa afirmação, a 

exemplo das importantes diferenças observadas entre os camaroneiros frigorificados e os não 

frigorificados.  

 Primeiramente, percebe-se que, enquanto a frota de camarão-rosa gelo exibe maiores 

produção e variedade de espécies na captura, a frota frigorificada apresenta maior receita para um 

menor número de espécies. Entre os fatores que explicam o comportamento mais generalista da 

frota de camarão-rosa gelo, está o próprio modo de conservação do pescado, que reduz a 

autonomia dessas embarcações. Enquanto a frota frigorificada pode selecionar o que mantém a 

bordo e desembarca, a reduzida autonomia dos barcos a gelo os induz a capturarem o máximo o 

mais rápido possível, a fim de alcançar o retorno financeiro adequado. Essa maior autonomia foi 

confirmada pelos resultados obtidos a partir das medianas referentes às características 

operacionais das duas frotas: enquanto a frota frigorificada fica no mar 35 dias e realiza 

operações de pesca em 26 deles, a frota não frigorificada permanece 19 dias no mar, sendo que 

em 15 deles são realizadas operações de pesca. Além disso, durante as entrevistas, os armadores 

afirmaram que a frota frigorificada realiza em média sete viagens por ano, enquanto a frota gelo 

realiza nove. 

 Ao analisar os resultados da composição da captura classificada, de acordo com a IN 

10/2011, apesar da categoria “captura incidental” ser a mais volumosa nos desembarques da frota 

de camarão-rosa frigorificada, a receita gerada pelas “espécies-alvo” é muito maior que aquela 

produzida pela frota gelo. Pode-se perceber com isso, além de considerar as tabelas de 

composição de captura desembarcada, que a porcentagem de camarão-rosa produzida pela frota 

frigorificada é muito mais elevada que aquela desembarcada pela frota com conservação em gelo.  

Ao considerar os resultados de direcionamento de esforço dessas frotas, percebe-se que 

para a frota de camarão-rosa gelo há uma grande importância dos camarões barba-ruça e santana 

dentro dos alvos, a qual é menos representativa para a frota frigorificada. Nesse sentido, fala-se 

em desembarque de “camarão-rosa versus o resto da captura” para a frota frigorificada; enquanto 

para a frota com conservação em gelo fala-se de “camarões rosa/barba-ruça/santana versus o 

resto da captura”. 
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Outro importante aspecto a ser considerado é o direcionamento do esforço, com base no 

volume desembarcado em quilogramas, encontrado para as duas frotas. Enquanto o camarão-rosa 

atuou como “alvo-secundário” na frota de camarão-rosa gelo, na frota frigorificada esse recurso 

foi classificado como “alvo-primário” em seis meses do ano. Quando a análise desse 

direcionamento de esforço passou a considerar os reais gerados pela primeira comercialização 

desse recurso, tanto a frota a gelo quanto a frigorificada tiveram-no como alvo-primário em todos 

os meses em que seu desembarque foi registrado, confirmando, assim, a importância econômica 

do camarão-rosa. 

Além disso, apesar de os índices de sobreposição de nichos encontrados indicarem 

sobreposições significativas entre essas frotas, como era esperado, dado que possuem a mesma 

permissão de pesca, os mapas de distribuição global e mensal indicam a atuação mais ampla da 

frota de camarão-rosa gelo, sugerindo uma maior diversificação de recursos capturados em 

regiões tanto costeiras como do talude. A ocorrência de um número elevado de viagens, em áreas 

rasas do Rio Grande do Sul, é um exemplo desse comportamento, o qual é explicado pela 

explotação das concentrações de camarões barba-ruça e santana disponíveis naquela região 

(Perez et. al., 2007; Baptista-Metri, 2007). Já a frota frigorificada tem área de atuação mais 

restrita, sendo que a maior parte das viagens foi conduzida em profundidades menores que 100 

metros e ao largo dos estados do Rio de Janeiro a Santa Catarina, área onde se incluem quase 

todos os principais pesqueiros da espécie existentes na região Sudeste/Sul do Brasil (Valentini et. 

al., 1991a). 

 Ao considerar que esses barcos possuem permissões e usam petrechos iguais, percebe-se 

que a composição das suas capturas desembarcadas é muito distinta entre si. Seria plausível 

considerar que a frota frigorificada realiza mais descartes em alto-mar, a fim de otimizar o 

desembarque de recursos mais valiosos. Nesse contexto, para esses barcos, explica-se a maior 

concentração de camarão-rosa, compondo sua captura desembarcada e a realização de viagens 

mais longas, como visto anteriormente. 

  Sobre a análise econômica, é importante ressaltar que as médias de receita por viagem, 

obtidas a partir dos valores apurados nas fichas de produção, não foram confirmadas pelos 

armadores da frota de camarão-rosa frigorificada no momento das entrevistas. De acordo com os 

mesmos, o valor máximo calculado, cerca de 94.815,00 R$/viagem, está muito subestimado, pois 

seria preciso, pelo menos, um rendimento duas vezes maior para conseguir manter os barcos em 



72 
 

funcionamento. Pode-se explicar tal discrepância pelo fato de que todos os preços de primeira 

comercialização presentes nas fichas de produção examinada eram referentes a desembarques 

realizados por barcos com conservação a gelo. Nenhum registro de venda de camarão-rosa, a 

partir de embarcações frigorificadas, foi encontrado, indicando que esse recurso não está sendo 

comercializado na região. Desse modo, de forma mais competitiva, essa frota procura melhores 

mercados, inclusive externos, uma vez que os camarões, de um modo geral, inclusive o cultivado, 

lideram a pauta de exportações do setor pesqueiro do Brasil (SEBRAE, 2008). 

Destacou-se, neste estudo, o fato de as três frotas camaroneiras, principalmente a do 

camarão-rosa gelo e a do camarão-sete-barbas terem os camarões santana e barba-ruça como 

espécies fundamentais nos desembarques, sendo considerados  alguns  dos alvos múltiplos da 

pesca de arrasto no Sul do Brasil (D’Incao et. al., 2002; Perez et al., 2007; Baptista-Metri, 2007). 

O incremento nessas capturas. observado nos últimos anos. deveu-se ao fato de que as frotas 

catarinenses passaram a direcionar seus esforços a recursos alternativos ao camarão-rosa, 

principalmente a partir de 1996 (Perez et. al., 2001; D’Incao et. al., 2002; Perez et. al., 2007).  

Tanto o camarão-santana quanto o barba-ruça se encontram nas permissões de pesca das 

três frotas camaroneiras e são submetidos, assim como os camarões sete-barbas e branco, ao 

período de defeso estipulado para o camarão-rosa, de 1º de março a 31 de maio (Brasil, 2008). A 

despeito da importância local e sazonal dessas espécies para as frotas de arrasto-duplo, os 

impactos da pesca sobre esses crustáceos foram pouco estudados, havendo informações escassas 

sobre sua sustentabilidade (Baptista-Metri, 2007).   

A importância desses recursos é indiscutível para as frotas camaroneiras, principalmente 

para aquela permissionada para captura de camarão-sete-barbas, onde essas espécies foram 

responsáveis por 65% de toda a receita gerada ao longo dos três anos considerados. Esses dados 

vêm de encontro ao que sugeriram Valentini & Pezzuto (2006), quando afirmaram que a pesca de 

camarão-sete-barbas era a única modalidade de arrasto-duplo monoespecífica (direcionada a uma 

única espécie), quando na verdade ela é mantida por três espécies de camarão (barba-ruça, 

santana e sete-barbas). 

O camarão-santana apresentou importantes oscilações em seus desembarques no 

Sudeste/Sul entre 1986 e 2004 (Valentini & Pezzuto, 2006), fechando a série histórica com 

redução de 22,5% na produção média anual. De acordo com os Boletins Estatísticos da Pesca 

Industrial de Santa Catarina (Univali/CTTMar, 2009; 2010 e 2011), o camarão-santana 
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apresentou uma diminuição expressiva de seus desembarques entre 2008 e 2010, sofrendo uma 

redução de mais de 90%, passando de 1.577 t em 2008 para 156 t em 2010.  

O Rendimento Máximo Sustentável (RMS) para o camarão-santana foi estimado por 

Baptista-Metri (2007) em 4.447,3 t.ano
-1

, sendo que as capturas anuais apuradas para a região 

Sul, entre 1998 e 2005, ficaram muito abaixo desse volume. No entanto, Dumont & D’ Incao 

(2008) indicam que o RMS proposto por Baptista-Metri (2007) pode estar sobre-estimado, 

especialmente considerando períodos de condições ambientais adversas. Nesse contexto, destaca-

se o fato de que, ao analisar o volume desembarcado de camarão-santana em Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, entre 2006 e 2010, os totais encontrados foram sempre inferiores ao RMS 

estimado (Univali/CTTMar, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; IBAMA, 2007; 2008; 2009; 2010; 

2011). 

Por outro lado, o Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), do 

governo argentino, publica,  anualmente,  também com edições parciais, Informes Técnicos 

Oficiais com dados de desenvolvimento da pesca e de estatística pesqueira do camarão-santana, 

espécie tida como o recurso pesqueiro marinho mais valioso daquele país (Boschi, 1989). São 

fornecidos, nesses informes, dados de desembarque, áreas de pesca, captura média/dia e por hora 

de arrasto. Em 2011, o desembarque total anual declarado de camarão-santana na Argentina foi 

de 82.894,21 t, um novo recorde histórico (Fishbash, 2012a), sendo que, assim como neste 

estudo, o segundo semestre se mostrou o período mais produtivo para essa espécie.  

Fishbash (2012b), em seu informe técnico parcial, forneceu dados que indicam serem os 

rendimentos dessa pescaria  muito variados, conforme as concentrações existentes desse recurso. 

No entanto, ao analisar as médias dos valores de captura por hora de arrasto (CPUE) dos meses 

considerados, percebeu-se uma tendência decrescente, indicando um possível esgotamento do 

camarão-santana na área.  

A exemplo da Argentina, que faz levantamentos regulares e possui estudos publicados 

sobre rota migratória e biologia pesqueira do camarão-santana (Roux et. al., 2012; Bosch, 1989) 

por exemplo, o Brasil precisa desenvolver mais estudos, de caráter contínuo, para garantir a 

sustentabilidade dessa pescaria. 

Salienta-se a preocupação do setor com a possibilidade de importação de camarão-santana 

da Argentina. Em 2011, o MPA solicitou à divisão de Agricultura e Produtos de Base (DPB) do 

Ministério das Relações Exteriores (MER) a liberação da exigência da Análise de Risco de 
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Importação (ARI) para o camarão-santana vindo da Argentina (Feller, 2011). A partir de então, 

iniciou-se uma pressão gerada pelo movimento de entidades representativas da carcinicultura, dos 

armadores e dos pescadores, bem como de lideranças políticas. Com isso, o MPA reconsiderou o 

ato e informou que o processo de ARI para o camarão-santana seria aberto e sua importação, 

suspensa há 12 anos, estaria proibida até a finalização de tais análises. 

Conforme Spautz (2013), em dezembro de 2012, a ARI foi concluída, abrindo espaço para 

a entrada dessa espécie ao Brasil. Apesar do MPA afirmar que o valor do produto importado 

deverá ser maior que o nacional, o setor discorda, pois a taxa tributária do camarão, vinda da 

Argentina, pode permitir sua venda a preços mais baixos. Giovani Monteiro, presidente do 

SINDIPI, destaca que essa situação levará à falência produtores das regiões Sul e Sudeste e 

carcinicultores do Nordeste do Brasil (Spautz, 2013).  

Com base nos dados levantados neste estudo, o camarão-santana é um recurso bastante 

expressivo para a frota de camarão-sete-barbas, tendo respondido por 32%, 19,6% e 5,4% da sua 

receita anual total em 2008, 2009 e 2010, respectivamente. No entanto, em alguns meses, esse 

percentual ultrapassa os 50%, como em outubro. Para a frota de camarão-rosa gelo, o percentual 

médio de contribuição econômica dessa espécie durante o período analisado foi de 11%, mas 

também experimentou variações expressivas nos diferentes anos. Para as  frotas de camarão-rosa 

frigorificada e de peixes demersais essa proporção não superou 1% da receita gerada. 

Nesse ponto, questiona-se como remediar a oscilação natural da disponibilidade desse 

recurso, fato que gera muita instabilidade na oferta nacional de um ano ao outro, mesmo nos 

diferentes meses. A grande abundância desse recurso na Argentina faz-se uma alternativa para 

suprir essa demanda em tempos de baixa produção. No entanto, em períodos de maiores ofertas 

nacionais, o mercado interno poderia ser negativamente afetado pelo produto importado. 

Nesse contexto, não se pode afirmar que a importação levará as frotas à falência, mas é 

certo que sua economia seria atingida, principalmente a da frota de camarão-sete-barbas. Antes 

de liberar a importação desse recurso, deve-se levar em conta a sazonalidade com que essa 

espécie é oferecida internamente e considerar medidas que garantam a viabilidade da oferta 

nacional. 

Os desembarques de camarão-barba-ruça apresentaram um expressivo aumento de 140% 

entre 1986 e 2004 (Valentini & Pezzuto, 2006). Apesar de esse recurso possuir um valor de 
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primeira comercialização reduzido - cerca de R$ 2,09/kg - ele foi responsável por 35% da receita 

gerada pela frota de camarão-sete-barbas, configurando sua importância econômica.  

Entre 2008 e 2010, essa espécie apresentou oscilações e, embora tenha aumentado 7,5% 

de 2008 para 2009, fechou a série temporal com queda de 37% nos desembarques industriais de 

Santa Catarina (Univali/CTTMar, 2008; Univali/CTTMar, 2009; Univali/CTTMar, 2010). 

De acordo com o estudo de Baptista-Metri (2007), com base nos valores totais de captura 

para a frota de arrasteiros duplos do Sul do Brasil, o RMS estimado para o camarão-barba-ruça de 

3.579,4 t.ano
-1

 foi ultrapassado nos anos de 2000 (4.743 t), 2003 (7.425 t) e 2004 (3.837 t), 

indicando uma exploração não-segura. Nos anos seguintes aos observados por Baptista-Metri 

(2007) a produção dessa espécie oscilou bastante, sendo que, considerando os desembarques de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul somados, seu RMS foi superado em 2008 (4.677 t) e 2009 

(5.147 t) (Univali/CTTMar, 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; IBAMA, 2007; 2008; 2009; 2010; 

2011). 

Para ambas espécies, existem limitações para estimar a condição dos estoques, de acordo 

com parâmetros populacionais. No entanto, devido às altas taxas de mortalidade por pesca 

estimadas, acredita-se que os recursos têm sofrido uma sobre-exploração (Dumont & D’Incao, 

2008; Baptista-Metri, 2007). Em estudo mais recente, Dumont et. al. (2011) encontraram 

consideráveis variações interanuais que não seguem uma tendência óbvia na biomassa da 

população reprodutiva do camarão-barba-ruça, destacando a importância dos fatores ambientais 

para a ocorrência dessas alterações. Sendo assim, elevadas taxas de exploração, associadas a 

condições ambientais desfavoráveis, podem reduzir drasticamente a biomassa reprodutiva, 

comprometendo, assim, o estoque (Dumont et. al., 2011; Baptista-Metri, 2007). 

Nesse contexto, questiona-se o quão sustentável pode ser a pescaria de uma espécie-alvo 

por duas frotas distintas, uma vez que estudos indicam risco de sobre-explotação de seu estoque 

nos últimos anos. Além disso, o camarão-santana é capturado junto ao barba-ruça e, apesar da 

pressão de pesca ser maior sobre este, qualquer estratégia de manejo deve considerar as duas 

espécies (Baptista-Metri, 2007).  

A inclusão dessas espécies como alvo-principal para as duas frotas camaroneiras na IN 

10/2011, sem o dimensionamento do esforço máximo frente aos RMSs calculados, como vem 

ocorrendo, é uma medida insustentável. Evitar a generalização da captura desses crustáceos é 

promover a sustentabilidade de sua pescaria. Existe, ainda, na atual Matriz de Permissionamento, 
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a previsão de uma categoria de permissão exclusiva para a pesca dos camarões santana e barba-

ruça que, apesar de não contar com nenhuma embarcação permissionada, visto sua sazonalidade e 

consequente instabilidade econômica, pode representar um futuro aumento no esforço. Além do 

perigo para a própria sustentabilidade dos dois estoques desses camarões, a pesca generalizada e 

sem sustentação científica ainda pode comprometer a própria atividade dessas frotas.  

Caso ocorra um colapso futuro desses camarões, ou uma perda considerável dos seus 

rendimentos por sobre-explotação, a princípio, a frota de sete-barbas seria a primeira a ser 

afetada, dada sua grande dependência desses dois outros camarões. Possíveis perdas econômicas 

poderiam forçar essa frota a compensá-las mediante um indesejável aumento da pressão de pesca 

sobre o camarão-sete-barbas, visto que a espécie já está submetida a níveis elevados de 

explotação (D’Incao et. al., 2002), sobre outras espécies da sua captura incidental ou mesmo 

sobre os recursos explotados pela frota de camarão-rosa. Na sequência, embarcações de camarão-

rosa gelo também poderiam ser bastante afetadas, sendo igualmente forçadas a intensificarem a 

busca por compensações em outras espécies, como já vêm realizando há algumas décadas. Fica 

evidente a necessidade de um ordenamento mais focado na sustentabilidade desses estoques, sob 

o risco de problemas não apenas biológicos como socioeconômicos importantes na região. 

Com relação às análises econômicas, devem-se mencionar as dificuldades na realização 

das entrevistas junto aos armadores de pesca, que foram aquém do montante desejado, apesar dos 

esforços do SINDIPI. Uma série de fatores, aliados ao prazo limitado, dificultou essa fase do 

trabalho, restringindo muito as oportunidades de encontro para levantamento desses dados. As 

frotas de peixes demersais e de camarão-sete-barbas foram as menos representadas e, por isso, os 

dados levantados sobre os seus custos mostraram-se insatisfatórios. Certamente, a participação 

dos armadores, maiores interessados numa gestão adequada dos recursos que sustentam sua 

atividade econômica, é imprescindível, até porque, quanto mais envolvimento, melhor a 

qualidade das informações, objetos fundamentais para o ordenamento pesqueiro mais apropriado. 
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Na avaliação dos custos, o combustível revelou-se o item mais importante, respondendo 

por metade das despesas totais estimadas para os arrasteiros duplos. Nesse sentido, pode-se 

inferir o papel desempenhado pelos subsídios estadual e federal, na manutenção das condições 

operacionais dessas frotas. A importância do combustível, na composição dos custos dos 

arrasteiros, contrasta com os recentes resultados de Pio (2011), onde a autora constatou que esse 

item respondeu apenas por 25% dos custos totais apurados para a frota industrial de emalhe de 

fundo de Santa Catarina.    

De acordo com MPA (2011), o ressarcimento de até 25% proporcionado pelo Governo 

Federal da diferença no preço pago pelo óleo diesel para equiparar aos níveis internacionais, após 

análise de requerimento e adimplência do beneficiário, vem sendo feito desde 1997, quando foi 

instituído o Programa de Subvenção ao Óleo Diesel (Brasil, 1997). Desde então, segundo o 

Ministério da Pesca e Aquicultura, avançou-se no volume de óleo diesel subvencionado, na 

quantidade de recursos ressarcidos, no número de embarcações beneficiárias e no acesso dos 

pescadores artesanais ao programa de subvenção ao preço do óleo diesel (MPA, 2011).  

No entanto, os armadores destacaram que só podem contar com segurança com subsídio 

estadual, que dá desconto no momento do abastecimento, pois, como cita Haimovici et. al. 

(2006), a subvenção federal é repleta de entraves burocráticos que dificultam sua eficácia 

econômica, levando a atrasos no ressarcimento da subvenção. 

Apesar dos dados de custos terem sido escassos para algumas frotas, percebe-se a 

relevância dos subsídios, já que os valores médios de custos e de receitas estimados caminharam 

sempre muito próximos. Deve-se estar atento, no entanto, a essa política de subsídios, uma vez 

que tais incentivos econômicos comprometem o uso sustentável dos recursos pesqueiros em 

muitas partes do mundo (Milazzo, 1998). De fato, a questão dos subsídios é bastante controversa, 

já que a redução nos custos não considera que o possível aumento na captura desembarcada 

poderia comprometer a sustentabilidade do recurso (Souza, 2001; Abdallah & Sumaila, 2007). 

Além disso, o programa de incentivos do governo para aumentar as capturas, sem a elaboração de 

planos de gestão, foi muito criticado, pois, uma vez que não dispõe de análises adequadas, 

podendo isso pode  levar à escassez de recursos pesqueiros no Brasil (Abdallah & Sumaila, 

2007).  
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 Devido aos problemas descritos, não foi possível fazer uma análise adequada sobre a 

viabilidade econômica das diferentes frotas, porém cabe ressaltar que alguns dos armadores 

entrevistados afirmam que a pesca se mantém por créditos. Cada novo empréstimo serve para 

cobrir gastos anteriores, sendo que o investimento em melhorias ou novas aquisições é inviável. 

Os índices ecológicos de sobreposição de nichos foram empregados por Burda (2007), 

para avaliar a sobreposição no consumo de recursos capturados por duas comunidades pesqueiras 

na Bahia. Todavia o uso desses índices, como ferramenta para encontrar similaridades entre as 

diferentes frotas, mostrou-se uma metodologia nova. Considerar cada frota como um predador, os 

recursos desembarcados (proporções em quilogramas ou em reais) como presa e as áreas 

visitadas como diferentes habitats permitiu que as frotas fossem analisadas aos pares e padrões de 

sobreposição fossem encontrados.  

Ao considerar esses índices, bem como a composição da captura desembarcada e o 

direcionamento do esforço de pesca, percebe-se que a frota de peixes demersais apresenta uma 

dinâmica bastante diferenciada dos camaroneiros. Além de diferenças operacionais, a variação na 

composição da captura deve-se também aos petrechos, que contam com tamanhos de malha da 

rede distintos para as várias frotas. O sistema de permissionamento vigente (IN 10/2011) inclui 

especificações de modalidades de pesca, recursos e áreas de operação para cada tipo de 

permissão. Isso representou um avanço em relação à prática vigente antes da publicação da IN 

10/2011, que incluía, dentre outras, a concessão de permissões ainda mais generalistas para 

“peixes, crustáceos e moluscos diversos não controlados” (Perez & Pezzuto, 2006; Valentini & 

Pezzuto, 2006). No entanto, é visível que esse sistema ainda apresenta uma série de problemas. 

Nesse contexto, destaca-se o fato de que as frotas de arrasto de fundo realizam uma pesca 

naturalmente multiespecífica, com um aparelho eminentemente pouco seletivo, em um 

ecossistema de alta biodiversidade.  Assim, a opção por incluir, nas respectivas permissões, listas 

de espécies que podem ser capturadas não parece razoável ou mesmo prático pelos seguintes 

aspectos: a) atualmente, não há tecnologia disponível para evitar que muitas espécies não listadas 

nas permissões não sejam capturadas, ainda que  façam parte da comunidade biológica da 

espécie-alvo. Tal fato implica um sério problema de gestão dessas espécies e um risco jurídico 

constante para as frotas; b) a adoção de uma área de pesca permissível que engloba todo o 

Sudeste e Sul agrava esta situação, tornando praticamente impossível eliminar sobreposições de 

frotas e, consequentemente, coincidências na composição das capturas, aumentando a 
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vulnerabilidade das espécies ao esforço pesqueiro; c) ampliar as já extensas listas atuais, por meio 

da inclusão de dezenas ou mais de uma centena de espécies nas permissões de pesca tornaria o 

sistema ainda mais complexo e questionável e, por fim, d) mesmo que tal procedimento fosse 

adotado, a própria fiscalização seria inviabilizada, uma vez que os agentes necessitariam de 

apurados conhecimentos taxonômicos sobre uma gama extremamente diversificada de espécies, o 

que não é possível considerando a realidade da região. 

Como alternativa ao modelo vigente, sugere-se a retomada dos princípios elaborados por 

Perez et. al.(2001). Considerando a dinâmica das frotas arrasteiras de todo o Sudeste e Sul do 

Brasil, os autores sugeriram que o permissionamento não fosse feito com base nas espécies, mas 

sim em áreas de pesca mais restritas (aqui denominadas unidades geográficas de gestão), as quais 

seriam estabelecidas com base na concentração/distribuição dos diferentes estoques e nos padrões 

espaço-temporais já estabelecidos de atuação das frotas pesqueiras. A partir do conhecimento dos 

potencias sustentáveis de explotação dos distintos estoques, níveis seguros de esforço seriam 

alocados em cada unidade, redistribuindo-se e limitando-se, assim, o número de barcos 

autorizados em cada modalidade a atuar em cada área. Como consequência, as diferentes áreas 

forneceriam espécies comuns a todas as embarcações que ali operam dentro de uma mesma 

modalidade. Nesse sentido, toda a captura poderia ser desembarcada de forma legal, de acordo 

com a alta biodiversidade encontrada na costa brasileira, respeitando o esforço máximo 

sustentável que cada área pode tolerar. A operacionalização e controle da efetividade desse 

modelo seriam viabilizados por meio do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite (PREPS) (www.preps.gov.br). Embora tal modelo tenha sido proposto há mais de 

uma década, os resultados do presente trabalho apontam a necessidade de considerar tal 

alternativa visando  à sustentabilidade biológica dos estoques, viabilidade econômica das 

pescarias, efetividade do controle governamental e segurança jurídica dos envolvidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a análise dos resultados obtidos, percebe-se que, na realidade, existem quatro frotas 

de arrasto-duplo atuando na zona costeira das regiões Sul e Sudeste. São elas: camarão-rosa 

frigorificada, camarão-rosa gelo, camarão-sete-barbas e peixes demersais. 

 A separação das frotas de camarão-rosa em gelo e frigorificada mostrou-se válida, pois foi 

possível perceber as diferenças tecnológicas e operacionais, destacando-se a maior autonomia da 

frota frigorificada. Tais características conferem a essas embarcações a possibilidade de 

concentrarem os esforços sobre seu alvo mais valioso: o camarão-rosa. Sendo assim, os custos 

operacionais, bem como as receitas geradas, são muito mais elevados para a frota frigorificada. 

Nesse sentido, para que ocorra um ordenamento mais adequado, sugere-se que as frotas de 

camarão-rosa sejam consideradas separadamente. 

 A frota de peixes demersais apresentou dinâmica e composição da captura 

consideravelmente diferentes das frotas camaroneiras. Entre as espécies que se destacaram nos 

desembarques da frota de demersais, destacaram-se a abrótea-de-fundo, o linguado (recurso mais 

rentável), a merluza e a cabra. Por utilizar petrechos diferentes, apesar de atuar em áreas comuns 

àquelas exploradas pelos camaroneiros, pode-se afirmar que as sobreposições dessa frota em 

relação às demais são pouco expressivas. No entanto, destaca-se a importância das espécies não 

citadas na permissão dessa frota, as pertencentes a categoria “outros”, que são responsáveis pela 

sustentabilidade econômica dessas embarcações. 

 Entre os camaroneiros, cabe destacar a importância, tanto em volume quanto em receita 

gerada, dos camarões barba-ruça e santana, como já destacado por Baptista-Metri (2007). Ambas  

espécies estão previstas como alvos, tanto para a frota de camarão-rosa (sendo mais 

representativa para a frota a gelo) quanto para a de camarão-sete-barbas. Alerta-se para os riscos 

de uma pesca generalizada, sem sustentação científica, sob o risco de um futuro colapso desses 

recursos ou uma queda brusca dos seus rendimentos por sobre-explotação. Nesse contexto, a 

primeira frota a ser atingida seria a de camarão-sete-barbas, que teve 65% dos seus rendimentos 

obtidos, a partir da comercialização dessas espécies. Com isso, essa frota poderia buscar 

compensação econômica, explorando outros recursos, como os camarões sete-barbas e rosa. 

Sendo assim, uma reação em cadeia seria iniciada, e a frota de camarão-rosa gelo seria a próxima 

a ser afetada. 
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 É necessário que haja um ordenamento direcionado para a sustentabilidade desses 

estoques, visto que essas espécies são imprescindíveis, de  um modo geral, para a viabilidade 

econômica dos camaroneiros. 

 Apesar dos  dados de custos não terem atingido o n amostral para duas frotas (camarão-

sete-barbas e peixes demersais), é perceptível a importância dos gastos com combustível, que 

responderam por cerca de 50% dos custos totais. Nesse contexto, as subvenções estadual e 

federal sobre o óleo diesel auxiliam consideravelmente para que a atividade mantenha sua 

viabilidade econômica. Com isso, vem à tona o fato de esses subsídios estarem favorecendo a 

atuação de um número maior de embarcações, não considerando a sustentabilidade da pescaria, 

ou seja, se a subvenção é tão importante é porque a atividade em si não consegue manter 

economicamente os barcos em operação, indicando que o esforço direcionado encontra-se 

elevado. 

Como alternativa ao modelo de ordenamento vigente, que prevê permissões específicas 

para frotas que atuam em áreas de alta biodiversidade, sugere-se a retomada das propostas feitas 

por Perez et. al.(2001). Nesse contexto, indica-se que o permissionamento seja baseado em áreas 

de pesca, a serem definidas conforme a concentração dos diferentes estoques. A partir de dados 

de RMS’s, pôde-se, então, estimar o esforço a ser exercido, limitando o número de barcos 

autorizados a atuar em cada área, facilitando a fiscalização por meio do Programa de 

Rastreamento de Embarcações de Pesca (PREPS), do Ministério da Pesca e Aquicultura. Apesar 

de Santa Catarina responder por mais de 50% da pesca extrativa marinha realizada nas regiões 

Sul  e Sudeste (MPA, 2012), para a aplicação desse modelo, serão necessários estudos similares 

para todos os estados dessas regiões, para que a definição das áreas de manejo e limitação de 

esforço sejam compatíveis com as diferentes realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abdallah, P. R. & Sumaila, U. R. 2007. An historical account of Brazilian public policy on 

fisheries subsidies. Marine Policy. 31:444-450. 

 

Alverson, D. L.; Freeberg, M. H.; Murawshi, S. A. & Pope, J. G. 1994. A global assessment of 

fisheries bycatch and discards. FAO, Roma, 233p. 

 

Baptista-Metri, C. 2007. Biologia pesqueira de Artemesia longinaris Bate, 1888 (Decapoda, 

Dendrobranchiata, Penaeidae) e de Pleoticus muelleri (Bate, 1888) (Decapoda, Dendrobranchiata, 

Solenoceridae) no Sul do Brasil. Tese de  Doutorado. Universidade Federal do Paraná. 218 p.  

 

Biseau, A. 1998. Definition of a directed fishing effort in a mixed-species trawl fishery, and its 

impact on stock assessments. Aquat. Living Resour. 11(3):119-136. 

 

Boschi, E. E. 1989. Biologia pesquera del langostino del litoral patagonico de Argentina (Pleotius 

muelleri). Contribuicion, Instituo Nacional de Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, 646:1-71. 

 

Botelho, M. L. L. de A.; Ávila-da-Silva, A. O.; Bastos, G. C. C. 2009. A evolução da pesca 

paulista de Lophius gastrophysus (Miranda-Ribeiro,1915) na margem continental da costa 

brasileira entre 22° e 28°s. B. Inst. Pesca, São Paulo, 35(3): 413 – 427. 

 

BRASIL. 1997. Lei nº 9.445. Diário Oficial da União. 

 

BRASIL. 2008. Instrução Normativa nº 189 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Diário Oficial da União. 

 

BRASIL. 2009. Lei nº 11.959. Diário Oficial da União. 

 

BRASIL. 2011. Instrução Normativa Interministerial n.10 MPA/MMA. Diário Oficial da União. 

 

Burda, C. L. 2007. Análise ecológica da pesca artesanal e consumo de pescado por quatro 

comunidades pesqueiras da costa de Itacaré (BA). Dissertação de Mestrado. UESC. 124p. 

 

Castro, L. A. B.; Petrere Jr. M. & Comune, A. E. 2001. A bio-economic appraisal of pair trawl 

fisheries off southeastern Brazil. Revista Bras. Oceanografia. 49(1/2):39-48.  

 

Dallagnolo, R.; Perez, J. A. A.; Pezzuto, P. R. & Wahrlich, R. 2009. The deepsea shrimp fishery 

off Brazil (Decapoda: Aristeidae): development and present status. Latin America Journal of 

Aquatic Resources, 37(3): 327-346. 

 

Dias-Neto, J. Dornelles, L. C. C. 1996. Diagnóstico da pesca marítima do Brasil. Brasília: 

IBAMA. 165 p. (Coleção Meio Ambiente. Série Estudos Pesca, 20). 

 



83 
 

D’Incao, F. 1991. Pesca e biologia de Penaeus paulensis na Lagoa dos Patos. Atlântica, Rio 

Grande, 13(1): 159 – 169. 

 

D’Incao, F.; Valentini, H.; Rodrigues, L.F. 2002. Avaliação da pesca de camarões nas regiões 

sudeste e sul do Brasil. 1965-1999. Atlântica, Rio Grande, 24(2): 103-116. 

 

Dumont, L. F. C., D’Incao, F. 2008 Distribution and abundance of the argentinean (Artemesia 

longinaris) and red (Pleoticus muelleri) prawns (Decapoda:Penaeoidea) in Southern Brazil 

during the commercial double-rig trawl fishery season. Nauplius 16(2): 83-94. 

 

Dumont, L. F. C., Machado, I. F. D’Incao, F. 2011. Reproductive pattern, size at first maturity 

and stock-recruitment relationships of the argentine stiletto shrimp (Artemesia longinaris, 

Decapoda: Penaeidae) in southern Brazil. Atlântica, Rio Grande, 33(2) 183-199. 

 
Feller, J. M. 2011. Até quando vamos aguentar? Sindipi, Santa Catarina, n 46, p. 14-18, 2011. 

 

Fischbach, C. 2012a. Pesqueria de langostino. Estadística pesquera del ano 2011 y primer 

semestre del ano 2012. Informe Técnico Oficial. INIDEP. 18p. 

 

Fischbach, C. 2012b. Pesqueria de langostino, ano 2012. Desarrollo de La pesca y estadística 

pesquera parcial al mes de octubre. Informe Técnico Oficial. INIDEP. 18p. 

 

Fundação Getúlio Vargas, 2012. Índice de Preços por Atacado do Mercado - IPA-M. Disponível 

em: http://www.portalbrasil.net/ipa_m.htm, acessado em: 06 de julho de 2012. 

 
Franco, A. C. N. P.; Schwarz Junior, R.; Pierri N.; Santos, G. C. dos. 2009. Levantamento, 

sistematização e análise da legislação aplicada ao defeso da pesca de camarões para as regiões 

sudeste e sul do Brasil. B. Inst. Pesca, São Paulo, 35(4): 687 – 699. 

 

Gamba, M. R. 1994. Guia prático de tecnologia de pesca. IBAMA/CEPSUL, Itajaí, 50p. 

 

Haimovici, M. & Mendonça, J.T. 1996a. Descartes da fauna acompanhante na pesca de arrasto e 

tangones dirigida a linguados e camarões na plataforma  continental do sul do Brasil. Atlântida, 

18: 161-177, 1996. 

 

Haimovici, M. & Mendonça, J.T. 1996b. Análise da pesca de arrasto de tangones de peixes e 

camarões no sul do Brasil: período 1989-1994. Atlântica, 18:143-160 p. 

 

Haimovici, M.; Vasconcellos, M.; Kalikoski, D. C.; Abdallah, P.; Castello, J. P. & Hellebrandt, 

D. 2006. Diagnóstico da pesca no litoral do Estado do Rio Grande do Sul. In: Isaac, V. J.; 

Martins, A. S.; Haimovici, M. & Andriguetto, J. M. (Ed). A pesca marinha e estuarine do Brasil 

no início do século XXI: recursos, tecnologias, aspectos socioeconômicos e institucionais. 

Belém: UFPA, 157-180pp. 

 

http://www.portalbrasil.net/ipa_m.htm


84 
 

IBAMA/CEPERG. 2007. Boletim de Desembarque de Pescado no Rio Grande do Sul no ano de 

2006. Rio Grande – RS. 44p. 

 

IBAMA/CEPERG. 2008. Boletim de Desembarque de Pescado no Rio Grande do Sul no ano de 

2006. Rio Grande – RS. 39p. 
 

IBAMA/CEPERG. 2009. Boletim de Desembarque de Pescado no Rio Grande do Sul no ano de 

2006. Rio Grande – RS. 41p. 

 

IBAMA/CEPERG. 2010. Boletim de Desembarque de Pescado no Rio Grande do Sul no ano de 

2006. Rio Grande – RS. 37p. 

 

IBAMA/CEPERG. 2007. Boletim de Desembarque de Pescado no Rio Grande do Sul no ano de 

2006. Rio Grande – RS. 41p. 

 

Kotas, J.E. 1998. Fauna acompanhante nas pescarias de camarão em Santa Catarina. Itajaí: 

Instituto Brasileiro do meio ambiente e dos recursos renováveis. Centro de pesquisa e extensão 

pesqueira do Sudeste-Sul 1997. Coleção meio ambiente. Série estudos de pesca, n°24, 76 p. 

 

Krebs, C. J. 1972. Ecology: the experimental analysis of distribuition and abundance. New York: 

Harper and Row, 694p. 

 

Leite Jr., N. O., Petrere Jr., M. Stock assessment and fishery management of the pink shrimp 

Farfantepenaeus brasiliensis Latreille, 1970 and F. paulensis Pérez-Farfante, 1967 in 

Southeastern Brazil (23° to 28° S). Braz. J. Biol., Feb 2006, vol.66, no.1b, p.263-277. ISSN 

1519-6984 

 

Ludwig, J. A. & Reynolds, J. F. 1988. Statistical Ecology: a primer on methods and computing. 

New York: John Wiley & Sons, 337p. 

 

Mendonça, S. A. T. de  e Valencio, N. F. L. da S. 2008. O papel da modernidade no rompimento 

da tradição: as políticas da seap como dissolução do modo de vida da pesca artesanal. B. Inst. 

Pesca, São Paulo, 34(1): 107 – 116. 

 

Milazzo, M. 1998. Subsidies in World Fisheries: a reexamination. World Bank Technical Papar, 

n
o
 406. 99p. 

 

Ministério do Meio Ambiente, 2004. Lista Nacional das espécies de invertebrados aquáticos e 

peixes ameaçados de extinção. Diário Oficial da União. 

 

Ministério da Pesca e Aquicultura. 2010. Boletim estatístico da pesca e aquicultura – Brasil 2008 

– 2009. 99p. 

 

Ministério da Pesca e Aquicultura. 2012. Boletim estatístico da pesca e aquicultura – Brasil 2010. 

129p. 



85 
 

 

Ministério da Pesca e Aquicultura. 2011. Programa de Subvenção ao Óleo Diesel. Disponível em: 

http://www.mpa.gov.br/index.php/pescampa/oleo-diesel, acessado em 10 de março de 2013. 

Odum, E. 1988 . Fundamentos de Ecologia. 4ª Edição Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

Paiva, M. P. 1997. Recursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil. Fortaleza: UFC, 286p. 

 

Paiva, M. P. 2004. Administração Pesqueira no Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 177p. 

 

Pereira, N. & D’Incao, F. 2012. Precipitação pluvial na bacia hidrográfica da lagoa dos patos, no 

período de 1964 a 2007 e suas associações com as safras de camarão-rosa. Atlântica, Rio Grande, 

34(2) 173-187. 

 

Perez, J.A.A.; Pezzuto, P.R. 1998. Valuable shelfish species on the by-catch of shrimp fishery in 

southern Brazil: spatial and temporal patterns. J. Shellfish Research, 17(1): 303-309. 

 

Perez, J. A. A.; Lucato, S.H.B.; Andrade, A.H.; Pezzuto, P.R. & M. Rodrigues-Ribeiro. 1998.   

Programa de Amostragem da Pesca Industrial Desenvolvida para o Porto de Itajaí, SC. Notas 

Técnicas da Facimar. 2:93-108. 

 

Perez, J. A. A.; Pezzuto, P.R.; Rodrigues, L. F.; Valentini, H. & Vooren, C. M. 2001. Relatório 

da reunião técnica de ordenamento da pesca de arrasto nas regiões sudeste e sul do Brasil. Notas. 

Téc. Facimar. 5:1-34.  

 

Perez, J. A. A.; Wahrlich, R.; Pezzuto, P. R.; Schwingel, P. R.; Lopes, F. R. A. & Rodrigues-

Ribeiro, M. 2003. Deep-sea fishery off southern Brazil: recents trends of the brazilian fishing 

industry. Northwest Atlantic Fish. Sci. 31:1-18. 

 

Perez, J.A.A.; Pezzuto, P.R. 2006. A pesca de arrasto de talude do sudeste e sul do Brasil: 

Tendências da frota nacional entre 2001 e 2003. B. Inst. Pesca, São Paulo, 32(2): 127 – 150. 

 

Perez, J.A.A.; Pezzuto, P.R.; Lucato, S.H.; Vale, W.G. 2007. Frota de arrasto de Santa Catarina. 

In: CERGOLE, M.C. e ROSSIWOGTSCHOWSKI, C.L.D.B. (Ed.). Dinâmica das frotas 

pesqueiras. Análise das principais pescarias comerciais do sudeste-sul do Brasil. São Paulo: 

Evoluir. p.104-164. 

 

Perez, J.A.A., R. Wahrlich & P.R. Pezzuto. 2009. Chartered trawling on the slope off Brazilian 

coast. Mar. Fish. Rev., 71(2): 24-36. 

 

Pezzuto, P. R. 2002. Estatística Pesqueira de Santa Catarina. Meta 01. Itajaí: Convênio Ministério 

da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Universidade do Vale do Itajaí, 

MAPA/SARC/DPA. In: Relatório Final: Ações Prioritárias ao Desenvolvimento da Pesca e 

Aquicultura no Sul do Brasil, N 003/2001, 61p. 

 

http://www.mpa.gov.br/index.php/pescampa/oleo-diesel


86 
 

Pezzuto, P R.; Borzone, C. A. 2004. The collapse of the scallop Euvola ziczac (Linnaeus, 1758) 

(Bivalvia: Pectinidae) fishery in Brazil: changes in distribution and relative abundance after 23 

years of exploitation. Brazilian Journal of Oceanography, 52(3/4): 225-236. 

 

Peruzzo, A. 2006. As políticas federais de ordenamento e fomento das pescarias e sua influência 

no desenvolvimento da pesca industrial de Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Dissertação de Mestrado. 

Univali. 88p. 

 

Pianka, E. R. 1973. The struture of lizard communities. Annual Review of Ecology and 

Systematics, 4: 53-74. 

 

Pio, V. M. 2011. A Pesca Industrial de Emalhe de Fundo em Santa Catarina-Brasil: Dinâmica, 

Tecnologia e Gestão. Dissertação de Mestrado. Univali. 117 p. 

 

Ribemboim, J. 2010. Economia da pesca sustentável no Brasil. Bagaço. Recife, 261p. 

 

Robert, R. , Borzone, C. A. e Natividade, C. D. da. 2007. Os camarões da fauna acompanhante na 

pesca dirigida ao camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) no litoral do Paraná. B. Inst. 

Pesca, São Paulo, 33(2): 237-246. 

 

Roux, A. M., De La Garza, J. Pinero, R. A., Bertuche, D. A. 2012. La ruta de migración del 

langostino patagônico. Informe Técnico Oficial. INIDEP. 24p. 

 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 2008. Aquicultura e 

pesca:  camarões. Estudos de Mercado Sebrae/Espm. Relatório Completo. 136p. 

 

Souza, M. A. A. de. 2001. Política e Evolução da Atividade Pesqueira no Rio Grande do Sul: 

1960 a 1997. Dissertação de Mestrado. UFRGS. 109 p. 

 

Souza, M. R de. 2007. Avaliação do impacto das pescarias multifrotas sobre os estoques 

pesqueiros de importância para o estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Pesca. 109p. 

 

Spautz, D. 2013. Santa Catarina reage contra Argentina. Disponível em: 

http://www.clickrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,180,4016849,21231, acessado em 10 de março de 

2013. 

 

Tomás, A. R. G. e Cordeiro, R. de A. 2007. Dinâmica da frota de arrasto de portas do estado do 

Rio de Janeiro. In: CERGOLE, M.C. e ROSSIWOGTSCHOWSKI, C.L.D.B. (Ed.). Dinâmica 

das frotas pesqueiras. Análise das principais pescarias comerciais do sudeste-sul do Brasil. São 

Paulo: Evoluir. p.17-59.. 

 

UNIVALI/CTTMar. 2007. Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina - ano 2007: 

programa de apoio técnico e científico ao desenvolvimento da pesca no sudeste e sul do Brasil/ 

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – 

(CTTMAR). Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 80p.  

http://www.clickrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,180,4016849,21231


87 
 

UNIVALI/CTTMar. 2008. Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina - ano 2007: 

programa de apoio técnico e científico ao desenvolvimento da pesca no sudeste e sul do Brasil/ 

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – 

(CTTMAR). Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 71p.  

 

UNIVALI/CTTMar. 2009. Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina - ano 2008: 

programa de apoio técnico e científico ao desenvolvimento da pesca no sudeste e sul do Brasil/ 

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – 

(CTTMAR). Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 73p.  

 

UNIVALI/CTTMar, 2010. Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina – Ano 2009 e 

panorama 2000 - 2009. Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra 

e do Mar, Itajaí, SC. 97 p. 

UNIVALI/CTTMar, 2011. Boletim estatístico da pesca industrial de Santa Catarina – Ano 2010. 

Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Itajaí, SC. 

59 p. 

 

Valentini, H. F.; D'Incao, L. F.; Rodrigues, J. E.; Rebelo Neto, J. E. & Rahn, E. 1991a. Análise 

da pesca do camarão-rosa (P. brasiliensis e P. paulensis) nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

Atlântica, Rio Grande, 13(1):143-157. 

 

Valentini, H. F.; D'Incao, L. F.; Rodrigues, J. E.; Rebelo Neto, J. E. & Domit, L.G. 1991b. 

Análise da pesca do camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) nas regiões Sudeste e Sul do 

Brasil. Atlântica, Rio Grande, 13 (1):143-157. 

 

Valentini, H. & Pezzuto, P. R. 2006. Análise das principais pescarias comerciais da região 

Sudeste-Sul do Brasil com base na produção controlada do período 1986-2004. Série 

Documentos REVIZEE-Score Sul. Instituto Oceanográfico-USP. São Paulo, 56p.  

 

Valentini, V., D’Incao, F., Rodrigues, L. F. e Dumont, L. F. 2012. Evolução da pescaria 

industrial de camarão-rosa (Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis) na costa Sudeste e Sul 

do Brasil – 1968-1989. Atlântica, Rio Grande, 34(2) 157-171. 

  

Zar, J. H. 1996. Biostatistical Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 3rd ed., 662 p. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 
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Nome Nome científico Família Sinonímia 

Abrótea  Urophycis brasiliensis; U. cirrata.  Phycidae  Bacalhau  

Abrótea-de- fundo  Urophycis cirrata  Phycidae  Brota; brota olhuda  

Baiacu-arara  Lagocephalus laevigatus  Tetraodontidae  

Bagre   Ariidae   

Batata  Lopholatilus villarii  Branchiostegidae  Batata do alto  

Betara  Menticirrhus spp.  Sciaenidae  Papa-terra  

Cabra  Prionotus punctatus  Triglidae  Cabrinha  

Cação-anjo  Squatina spp.  Squatinidae  Anjo  

Cação-bagre  Squalus spp.  Squalidae  Cação-gato; ratinho  

Cação-cabeça-chata  Carcharhinus spp.  Carcharhinidae  Cação-baia  

Cação-cola-fina  Mustelus spp.  Triakidae  Cação-roliço  

Cação-gato  Squalus ssp.  Squalidae  Cação-bagre  

Cação-martelo  Sphyrna spp.  Carcharhinidae  Cambeva  

Cações    

Caçonetes    

Caranguejo-de-

profundidade  

Chaceon ssp.  Geryonidae  Caranguejo real e 

vermelho  

Calamar-argentino  Illex argentinus  Ommastrephidae Lula-saco-de-boi 

Camarão-barba-ruça Artemesia longinaris  Penaeidae  Camarão-ferrinho 

Camarão-branco Litopenaeus schimitti  Penaeidae  Camarão-legítimo 

Camarão-cristalino Plesionika longirostris   

Camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis; F. 

brasiliensis  

Penaeidae  Perereca 

Camarão-santana  Pleoticus muelleri  Penaeidae  Camarão-vermelho 

Camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri  Penaeidae  

Cangoa  Stellifer rastrifer  Sciaenidae  Cangua 

Castanha  Umbrina canosai  Sciaenidae  Chora-chora  

Cherne   Polyprionidae e 

Serranidae  

 

Cioba  Lutjanus spp.  Lutjanidae  Chiova  

Congro   Congridae e 

Ophidiidae  

 

Congro-rosa  Genypterus brasiliensis  Ophidiidae   

Corcoroca  Haemulon aurolineatum  Haemulidae   

Corvina  Micropogonias furnieri  Sciaenidae  Cascote  

Emplastro  Rajidae  Raia-emplastro   

Enchova  Pomatomus saltatrix  Pomatomidae  Anchova  

Enguia  Conger orbignyanus  Congridae  Congro-preto  

Espada  Trichiurus lepturus  Trichiuridae   

Ferrinho  Polymixia lowei  Polymixiidae  Barbudo  

Galo  Selene spp.  Carangidae  Galo-prata  

Galo de 

profundidade  

Zenopsis conchifer  Zeidae  São-pedro  

Garoupa  Epinephelus marginatus  Serranidae  Garoupa-verdadeira  

Goete  Cynoscion jamaicensis  Sciaenidae  Pescadinha-goete  

Gordinho  Peprilus paru  Stromateidae   

Guaivira  Oligoplites saurus  Carangidae  Salteira  

Linguado  Paralichthys spp.  Paralichthydae  Linguado-branco  

Linguado-areia  Paralichthys isosceles; P. 

triocellatus  

Paralichthydae  Linguado-transparente  

Linguado-vermelho  Paralichthys orbignyanus, P. 

brasiliensis  

Paralichthydae   

Lula Loligo plei; L. sanpaulensis  Loliginida  

Continua...    
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Continuação...    

Machote  Carcharhinus spp.  Carcharhinidae  Cação-galha-preta  

Mangangá Porichthys porosissimus  Batrachoididae  Cabosa 

Maria-luiza  Paralonchurus brasiliensis  Sciaenidae   

Maria-mole  Cynoscion striatus  Sciaenidae  Pescada-olhuda  

Merluza  Merluccius hubbsi  Phycidae  Marmota  

Miracéu  Astroscopus sexspinosus  Uranoscopidae  Tanduju  

Mistura    

Namorado  Pseudopercis numida  Mugiloididae   

Não discriminado    

Olho de boi  Seriola dumerili  Carangidae  Pitangola  

Olho de cão  Priacanthus arenatus  Priacantidae  Alfonsino  

Palombeta  Chloroscombrus chrysurus  Carangidae   

Pampo  Trachinotus carolinus  Carangidae   

Papa-moscas Nemadactylus bergi  Cheilodactylidae  Besugo 

Pargo-rosa  Pagrus pagrus  Sparidae  Pargo  

Paru  Chaetodipterus faber  Ephippidae  Enxada  

Peixe-lua Masturus lanceolatus  Molidae  Mambo 

Peixe-porco  Balistes capriscus  Balistidae  Cangulo  

Peixe-sapo  Lophius gastrophysus  Lophiidae  Rape  

Pescada  Cynoscion spp.  Sciaenidae   

Pescada-amarela  Cynoscion acoupa  Sciaenidae  Pescada-jaguara  

Pescada-branca  Cynoscion leiarchus  Sciaenidae   

Pescada-cambucu  Cynoscion virescens  Sciaenidae   

Pescadinha-real  Macrodon ancylodon  Sciaenidae  Pescadinha  

Pitu Metanephrops rubellus  Nephropidae  Lagostim 

Polvo  Octopus vulgaris  Octopodidae   

Raia  Atlantoraja cyclophora; 

A.castelnaui;  

Rajidae   

 A.platana; Rioraja agasizi  Rajidae   

Raia-viola  Rhinobatos horkelli; R.percellens;  Rhinobatidae  Arraia-viola  

Ratinho    

Robalo Centropomus spp.  Centropomidae  Robalo-peba 

Roncador Conodon nobilis  Haemulidae  

Resíduo     

Sapateira Scyllarides deceptor  Scyllaridae  Cavaquinho 

Sarrão  Helicolenus dactylopterus 

dactylopterus  

Sebastidae  Cabrilia  

Tira-vira  Percophis brasiliensis  Percophidae  Vira-vira  

Trilha  Mullus argentinae  Mullidae   

Trombeta  Fistularia ssp.  Fistularidae  Peixe cachimbo  

Vieira Euvola ziczac  Pectinidae   
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Apêndice IIa. Participações relativas, em volume desembarcado, das três espécies-alvo, previstas na INI 
10/2011, que mais contribuíram para a receita da frota de Peixes Demersais ao longo do estudo. 
 

 
Apêndice IIb. Participações relativas, em volume desembarcado, das três espécies-alvo, previstas na INI 
10/2011, para a frota de Camarão-rosa gelo ao longo do estudo. 
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Apêndice IIc. Participações relativas, em volume desembarcado, das três espécies-alvo, previstas na INI 
10/2011, para a frota de Camarão-rosa frigorificada ao longo do estudo. 
 

 
Apêndice IId. Participações relativas, em volume desembarcado, das três espécies-alvo, previstas na INI 
10/2011, para a frota de Camarão-sete-barbas ao longo do estudo.  


