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RESUMO 

 

A pesca de emalhe é um método passivo e é utilizado para capturar várias espécies de peixes e 

crustáceos. Na pesca industrial de emalhe do Estado de Santa Catarina, a modalidade 

predominante é o emalhe de fundo, sendo direcionada principalmente à captura de peixes 

demersais, como peixe-sapo, corvina e castanha. O presente trabalho apresenta um estudo 

sobre a dinâmica, tecnologia e microeconomia das distintas pescarias de emalhe de fundo, na 

década de 2000, subsidiando informações para a reformulação do manejo. Os dados 

pesqueiros analisados foram coletados entre 2001 e 2008 pelo Programa de Estatística 

Pesqueira Industrial de Santa Catarina, através de entrevistas, fichas de produção e mapas de 

bordo, que totalizaram 7.021 viagens de pesca, e do Programa de Observador de Bordo e 

Científico da Frota Pesqueira. As distintas pescarias foram identificadas através da análise de 

agrupamento e do MDS, e suas respectivas espécies-alvo e capturas incidentais foram 

identificadas através da análise de direcionamento de Biseau, e posteriormente suas capturas e 

esforços foram alocados em quadrantes estatísticos de 30’x 30’. Com as distintas pescarias 

identificadas foram construídas as plantas das redes das principais espécies-alvo. Desta forma, 

foram identificadas 5 distintas pescarias de emalhe de fundo em Santa Catarina, sendo uma 

praticada por embarcações estrangeiras e quatro por nacionais. As embarcações estrangeiras 

capturaram o peixe-sapo (Lophius gastrophysus) e atuaram na plataforma externa e talude. 

Entre as pescarias nacionais, a mais abundante em número de viagens e embarcações foi a 

direcionada à captura de corvina (Micropogonias furnieri) na plataforma interna, tamanho de 

malha de 130 mm e com viabilidade econômica positiva. A pesca da castanha (Umbrina 

canosai) ocorreu na plataforma interna e externa, e utilizou tamanho de malha de 100 mm e 

foi a segunda em número de embarcações e viagens de pesca. No talude, ocorreu a pescaria 

do peixe-sapo, sendo que esta adaptou as características tecnológicas da rede da frota 

estrangeira, apresentando assim, tamanho de malha de 280 mm. Sua viabilidade econômica 

foi positiva. A pesca da abrótea-de-fundo (Urophysis mystacea) utilizou tamanho de malha de 

110 mm e possui viabilidade econômica positiva. Com relação à legislação, a pesca de emalhe 

de fundo não possui normas que contemplem as distintas pescarias existentes na frota 

industrial do Estado de Santa Catarina, assim como não faz distinção entre emalhe de 

superfície e fundo. 
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ABSTRACT 

 

 

The gillnet fishery is a passive gear used to catch fish and crustacean species. Among the 

industrial fleet within the State of Santa Catarina which applies this technique, the main 

target-species are demersal fishes such as monkfish, whitemouth croaker and argentine 

croaker. The current work presents a study focused on the dynamic, economical and 

technological aspects of the different gillnet fisheries on the 2000 decade providing 

substantial information for the development of a management plan of that activity. The 

analyzed data were provided by the Industrial Fisheries Statistics Program of Santa Catarina 

for years 2001 to 2008. These data included production reports, log books and questionnaires 

totalizing 7.021 fishing trips, and information collected during both Scientific and Boarding 

Observer Programs for the studied fleet. The distinct fisheries were identified through cluster 

and MDS analysis. Their respective target-species and incidental catch were identified using 

the methodology developed by Biseau. Only then the total captures and effort were distributed 

at a statistical grid of 30’x30’ of resolution. From the results the technological specifications 

of the net could be reproduced. A total of 5 distinct gillnet fisheries were conducted by 1 

foreign and 4 national fleets. The former captured monkfish (Lophius gastrophysus) and 

operated mostly on the offshore continental shelf and slope. The national fleet concentrated 

effort in fishing whitemouth croaker (Micropogonias furnieri) on the inner continental shelf 

using mesh sizes of 130 mm. Its economical viability was found to be positive. Also, the 

argentine croaker (Umbrina canosai) fishery was classified as second in number of vessels 

and fish trips and occurred on both offshore and shallow continental shelf using mesh sizes of 

100 mm. The fisheries on the slope captured mainly monkfish and gulf-hake (Urophysis 

mystacea). The monkfish fishery was adapted to match the foreign fleet specifications using 

280 mm of mesh size. Its economical viability was found to be positive. The gulf-hake fishery 

used 110 mm of mesh size and also had positive economical viability. In spite of the 

relevance and differences between the various industrial gillnet fisheries existent in the State 

of Santa Catarina, there are no specific legislation separating them, as well as, an unclear 

distinction between driftnet and gillnet operations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A rede de emalhe é considerada uma das artes de pesca mais primitivas do mundo, 

havendo registros do seu uso desde o Período Neolítico e, dependendo da sua forma, recebe a 

denominação de rede de espera, caçoeiras, malhões e feiticeira (tresmalho) (Diegues, 1983). 

A rede de emalhe é uma arte de pesca passiva e é utilizada para capturar várias espécies de 

peixes e crustáceos. O seu princípio é a captura de peixes através do emalhe na cabeça, ou 

atrás das brânquias, ou na porção anterior do corpo pela nadadeira abdominal e dorsal, ou 

simplesmente pelo embolamento dos dentes, opérculo serrilhado, ou outras projeções (Figura 

1) (Karlsen & Bjarnasson, 1987). A rede de emalhar é retangular, constituída de um ou três 

panos com diferentes tamanhos de malha, sendo mantida em posição vertical por meio de 

flutuadores na tralha superior e lastros na tralha inferior. As redes podem ser colocadas 

próximas ao fundo (emalhe de fundo) ou na superfície (emalhe de superfície), podem ser fixas 

em arinques ou deixadas à deriva, e podem ser colocadas isoladas ou em conjuntos de redes 

ligadas entre si (Klippel et al., 2005). 

 

Figura 1. Princípios de captura: (A) Diferentes regiões do corpo em que os peixes podem ficar emalhados numa 

rede (adaptado de Potter & Pawson, 1991); (B) Peixe capturado pelo princípio do embolamento (adaptado de 

Karlsen & Bjarnasson, 1987). 
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 Segundo Huppert & Mittleman (1993), a pesca industrial de emalhe de superfície 

começou na década de 1950 com atuação de frotas japonesas próximo ao Alasca e ao nordeste 

asiático com a captura direcionada ao salmão. Frotas do Japão, Coréia do Sul e Taiwan 

operaram entre 1970 e 1980 no sul e norte do Oceano Pacífico, também buscando capturas de 

salmão. Uma pescaria de emalhar direcionada a lulas foi desenvolvida pelos pescadores 

japoneses no final da década de 1970, no norte do Oceano Pacífico, e rapidamente tornou-se a 

pescaria mais significativa atingindo 300.000 toneladas/ano de lula. Uma pescaria direcionada 

a albacoras e agulhões também teve origem em águas costeiras japonesas, sendo expandida 

pelo Japão e Taiwan no norte do Pacífico em 1970, com capturas acima de 50.000 

toneladas/ano.  

 Conforme Potter & Pawson (1991), simultaneamente ao surgimento da pesca 

industrial de emalhe de superfície ocorreu a introdução das fibras sintéticas na década de 

1950. Esse novo material é mais barato e de fácil manuseio, com maior durabilidade e requer 

menos manutenção que as fibras naturais. As redes de emalhe eram confeccionadas 

principalmente de poliamida, comumente chamada de “nylon”. Tais redes foram inicialmente 

introduzidas na pesca de arenque no final da década de 1950 e início da década de 1960 na 

pesca de salmão, ambas no Reino Unido.                               

 No Brasil, a pesca de emalhe ocorre predominantemente em escala artesanal na região 

Norte (SUDAM, 2008) e industrial na região Sudeste/Sul (Klippel et al., 2005). O processo de 

desenvolvimento da pesca industrial de emalhe na região Sul começou em Itajaí em 1983, 

quando uma companhia japonesa testou uma rede de emalhar pelágica para capturar tunídeos 

e cações oceânicos (Ogawa & Koike, 1987). No entanto, tomou impulso a partir de outubro 

de 1989, quando arrasteiros simples passaram a operar exclusivamente com redes de emalhar 

de fundo (Barcellos et al., 1991; Haimovici, 1997). As embarcações foram adaptadas com a 

instalação de um guincho hidráulico, próximo a proa, para o recolhimento das redes e na popa 

foi montado um “curral” para o acondicionamento dos panos, de onde são lançados ao mar 

(Barcellos et al., 1991). Historicamente, duas frotas industriais trabalham com a rede de 

emalhe, uma com origem ligada à pesca artesanal e outra que surgiu das modificações dos 

arrasteiros ou traineiras (Klippel et al., 2005). 

 Na pesca industrial do Sudeste/Sul, observa-se redes de emalhe de superfície e de 

fundo, conhecidas internacionalmente como driftnet e gillnet, respectivamente, sendo esta 

última a modalidade predominante nos desembarques realizados em Santa Catarina (Kotas et 

al., 2008; UNIVALI/CTTMar, 2008). Klippel et al., (2005), descrevem que no Sul do Brasil, 

as rede de emalhe são confeccionadas em poliamida monofilamento ou multifilamento com 
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tamanho de malha variável, de acordo com a espécie-alvo. Em geral, nos barcos industriais, a 

altura das redes de superfície é superior a 10m, enquanto nas redes de emalhar de fundo a 

altura é inferior a 5m. As redes permanecem entre 8 e 12h na água. 

 A pesca de emalhe de superfície é direcionada principalmente para a captura de 

espécies de elasmobrânquios, em especial, os tubarões-martelo (Sphyrna lewini e Sphyrna 

zygaena). Em média os elasmobrânquios representam 98% das capturas dessa pescaria (Kotas 

et al., 2005; UNIVALI/CTTMar, 2008). Kotas et al. (2008), detectaram que as maiores 

capturas de tubarões-martelo ocorrem principalmente nos meses de primavera a outono e em 

praticamente todos os estratos de tamanho da população, ou seja, capturando indivíduos 

juvenis até adultos. O tubarão-martelo é considerado a espécie-alvo, principalmente, devido 

ao preço elevado que suas barbatanas alcançam no mercado asiático (Taiwan, Hong Kong, 

Coréia do Sul e Japão) (Kotas et al., 2005).  

 Embora a captura do emalhe de superfície seja direcionada para os tubarões-martelo 

(Família Sphyrnidae), também ocorrem capturas acidentais de teleósteos, cetáceos, aves 

marinhas, tartarugas marinhas e de outras espécies de elasmobrânquios, representados por 

duas famílias: Carcharhinidae e Lamnidae (Kotas et al., 2005). Segundo Zerbini & Kotas 

(1998), os cetáceos, aves e tartarugas marinhas capturados nessa pescaria compõem a 

categoria de espécies “sem importância comercial” ou “protegidas”, as quais, depois de 

capturadas, são devolvidas ao mar. Elas fazem parte do bycatch, espécies não-alvo retidas na 

captura mais a parcela que é descartada ao mar (Alverson et al., 1994). Devido às elevadas 

taxas de capturas dos grupos supracitados, a pescaria de emalhe de superfície passou a 

despertar a atenção de ambientalistas e da opinião pública ao redor do mundo. 

Consequentemente, a partir de 1980 buscou-se um aumento de informações científicas a 

respeito dessas capturas acidentais (Tudela et al., 2005) através de programas de observador 

de bordo. Em 1989, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou um programa de 

observadores de bordo para coletar informações científicas sobre os possíveis efeitos 

ecológicos dessa pescaria, especialmente quanto à captura de aves marinhas, mamíferos 

marinhos e salmões (Huppert & Mittleman, 1993).  

 Com base nessas informações científicas, em julho de 1992, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas decretou a moratória internacional do uso da rede de emalhe de superfície 

(Tudela et al., 2005). Apesar de no Brasil esta pescaria não ter sido proibida, buscou-se 

ordená-la e também evitar a atividade de finning, publicando, em 24 de agosto de 1998, a 

Portaria IBAMA N° 121de 24 de agosto de 1998 (BRASIL, 1998), que determina em seu Art. 

1º que: “fica proibido, nas águas sob jurisdição nacional, a utilização e/ou transporte de redes 
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de emalhar, de superfície e de fundo, cujo comprimento seja superior a 2,5 km”, e no seu Art. 

2° que “fica proibido a rejeição ao mar de carcaças de tubarões dos quais tenham sido 

removidas as barbatanas”. Além disso, entrou em vigor a Instrução Normativa IBAMA N° 

166 de 18 de julho de 2007 (BRASIL, 2007), que limita a concessão de novas permissões 

para embarcações trabalharem com o emalhe de superfície e ainda estabelece um prazo de 

dois anos para os barcos já permissionados mudarem oficialmente de modalidade de pesca, 

sendo que, após este período, o uso deste petrecho não seria mais permitido.  

 No que se refere à pescaria de emalhe de fundo, esta é direcionada principalmente para 

captura de peixes demersais, como os cações (Squatina guggenhein, Squatina occulta e 

Squatina argentina), corvina (Micropogonias furnieri) e castanha (Umbrina conosai) (Klippel 

et al., 2005). No entanto, há uma carência de informações que apontem as características da 

captura incidental, esforço e áreas de pesca dessas diversas pescarias de emalhe. Inicialmente, 

esta atividade ocorria nos meses de inverno mas, a partir de 1992, estendeu-se a todo o ano 

(Haimovici, 1997). De acordo com um estudo realizado entre 2005 e 2006 por Kotas et al. 

(2008), essa pescaria ocorre mais intensamente entre os meses do outono e da primavera, 

principalmente de maio a outubro, época em que ocorre a safra da corvina. De fato, essa 

espécie constitui o principal recurso explotado por essa frota, atingindo 13.084 toneladas em 

2009, e representando sozinha mais da metade (64%) da produção desembarcada pelo emalhe 

de fundo no Estado de Santa Catarina (UNIVALI/CTTMar, 2010). A corvina possui duas 

populações distintas, uma situada entre as latitudes 23°S e 29°S (estoque sudeste) e outra 

entre 29°S e 33°S (estoque sul) (Vazzoler, 1991; Carneiro, 2007). Em termos de diagnóstico, 

ambos os estoques têm apresentado altos níveis de explotação, e/ou indicado sinais de sobre-

explotação (Haimovici & Ignácio, 2005; Carneiro, 2007). 
 <!ID893095-0> 

 Assim como a corvina, diversos recursos demersais e pelágicos explotados na 

plataforma continental do Sudeste/Sul têm apresentado sinais de sobrepesca (Haimocivi, 

1997). Cabe destacar que apesar da sobre-explotação dos estoques, os aspectos biológicos das 

espécies não serão analisados no presente estudo. Em virtude da sobrepesca e juntamente a 

outros fatores, iniciou-se uma expansão das pescarias da região para áreas mais profundas 

(Perez et al., 2003). Em 1998, o Ministério da Agricultura lançou um programa de expansão 

da pesca demersal para ocupação da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, através do 

arrendamento de embarcações estrangeiras por empresas nacionais (Decreto 2.840/98), com o 

intuito de: a) aumentar o conhecimento sobre potenciais recursos demersais de grande 

profundidade; b) avaliar a rentabilidade e o potencial de sustentabilidade de operações de 

pesca profunda; e c) absorver a tecnologia adequada à captura, manuseio e processamento a 
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bordo (Perez et al., 2003). A partir da implementação desta política, as primeiras espécies que 

possibilitaram o desenvolvimento das pescarias de profundidade com rentabilidade foram o 

peixe-sapo (Perez et al., 2002), e os caranguejos-de-profundidade  (Pezzuto et al., 2002). No 

caso da primeira espécie, sua explotação se desenvolveu com uma “nova” rede de emalhe 

utilizada em outras regiões do mundo para a captura de espécies do mesmo gênero (Perez et 

al., 2002). 

 Segundo Wahrlich et al. (2004), no Brasil, a pesca de emalhe de fundo direcionada à 

captura de peixe-sapo iniciou-se em 2000, com duas embarcações espanholas que 

concentraram suas operações ao largo da região Sudeste. Em 2001, mais sete embarcações 

entraram em operação, ampliando a área de pesca até o extremo sul do Brasil e utilizando os 

portos de Santos/SP, Itajaí/SC e Rio Grande/RS, como base das suas operações. O Programa 

de Observadores de Bordo na Frota Arrendada (PROA), coordenado pelo Grupo de Estudos 

Pesqueiros (GEP/UNIVALI), foi responsável pelo acompanhamento integral das nove 

embarcações de emalhe de fundo estrangeira arrendadas até o final de suas operações na ZEE 

brasileira (Wahrlich et al., 2004). Através desse acompanhamento, foi possível avaliar 

aspectos tecnológicos, biológicos e pesqueiros da pescaria de emalhe de fundo (Perez et al., 

2002; Perez, et al., 2005; Wahrlich et al., 2004). Esta frota foi proibida de operar na região 

Sudeste/Sul a partir de 1° de outubro de 2002 e, apesar das embarcações estarem autorizadas a 

operar nas regiões norte e nordeste, todas deixaram a ZEE brasileira até o final de 2002 

(Wahrlich et al., 2004). 

 As redes de emalhe empregadas na pesca industrial do Sudeste/Sul não são 

tecnicamente homogêneas, podendo operar sobre diferentes espécies, como por exemplo: 

corvina (Tomás, 2007; Kotas et al., 2008), peixe-sapo (Wahrlich et al., 2004), cação (Tomás, 

2007) e abrótea-de-fundo (UNIVALI/CTTMar, 2008), indicando assim uma diversificação 

desta pescaria. A rede utilizada para captura de corvina possui malha medindo entre 110-130 

mm entre nós-opostos, é confeccionada com fio monofilamento, possui comprimento 

entralhado de 50 metros e altura entre 33-35 malhas (IBAMA/CEPSUL, 2006). Já na rede de 

peixe-sapo da frota estrangeira arrendada, a captura acontece por embolamento. A malha 

possui 280 mm entre nós-opostos, é confeccionada com fio monofilamento, poliamida (PA), 

diâmetro de 0,60 mm, apresentando panagem com comprimento de 150 metros e 13,5 malhas 

de altura (Wahrlich et al., 2004). Apesar desse conhecimento sobre a tecnologia da pesca de 

emalhe, principalmente da frota estrangeira arrendada, faltam informações tecnológicas 

recentes e aprofundadas sobre os indícios da diversificação nacional da pesca de emalhe, a 
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fim de possibilitar a compreensão dos seus aspectos tecnológicos, similar ao entendimento da 

pescaria do peixe-sapo pela frota estrangeira arrendada.  

 Além disso, cabe ressaltar a escassez de pesquisas com enfoque na economia 

pesqueira das pescarias de emalhe de fundo para auxiliar nas medidas de manejo dessa frota 

no Estado. Segundo Souza et al. (2009), no Brasil são poucos os trabalhos referentes à 

viabilidade econômica das pescarias. A economia divide-se em dois ramos principais: a 

macroeconomia e a microeconomia (Pindyck & Rubinfeld, 1994). A macroeconomia 

pesqueira abrange o setor como um todo, enquanto a microeconomia pesqueira investiga as 

unidades que compõem o todo econômico (Ribemboim, 2010). Sendo assim, a 

macroeconomia aborda o produto agregado, o emprego, o comércio exterior de pescado (p. 

e.). Já a microeconomia pesqueira visa compreender como funciona o comportamento do 

pescador, da firma, do consumidor de peixe, custos e esforços de pesca, entre outros 

(Ribemboim, 2010), a fim de mensurar a viabilidade ou rentabilidade econômica de uma 

determinada pescaria.  

O conhecimento sobre os custos totais de produção e a receita das operações 

pesqueiras é fundamental para averiguação da viabilidade econômica (FAO, 2010). A receita 

advém da venda do pescado, e os custos totais de produção referem-se aos gastos em 

contratação e remuneração do pessoal, manutenção e depreciação de equipamentos, reposição 

de material de consumo, utensílios de pesca, entre outros (Ribemboim, 2010). Contudo, a 

viabilidade econômica pode ser influenciada pelos subsídios pesqueiros. De maneira geral, o 

impacto dos subsídios tem sido objeto frequente de debate na comunidade científica, 

principalmente com o intuito de saber se esta ferramenta econômica tem contribuído 

nocivamente para o manejo e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros (Abdallah & 

Sumaila, 2007). Segundo Abdallah & Sumaila (2007), as políticas de incentivo pesqueiro no 

Brasil não consideram o estado de sobre-explotação dos estoques pesqueiros. Destaca-se, que 

atualmente, no sentido de diminuir os custos totais de produção e aumentar a viabilidade 

econômica das atividades pesqueiras, o Governo Federal criou a Subvenção Econômica ao 

Preço do Óleo Diesel consumido pelas embarcações de pesca, cujo propósito é a equiparação 

do preço do óleo diesel nacional ao preço do óleo diesel internacional (MPA, 2010). O 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) subvenciona esse combustível ressarcindo os 

armadores (proprietários) das embarcações devidamente cadastradas, em até 25% do custo do 

óleo diesel. Estas mesmas embarcações cadastradas ainda possuem a isenção referente ao 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) concedida pelo Governo 

Estadual, diretamente na bomba de combustível, que somam em média mais R$ 0,25 por litro 
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(MPA, 2010). O conhecimento e a compreensão, sob o ponto de vista da viabilidade 

econômica da pescaria, são fundamentais para contribuir com a administração do setor 

pesqueiro na tomada de decisões mais realistas (Cardoso et al., 2004).      

 Considerando esses aspectos e a diversidade de espécies capturadas pela frota de 

emalhe e o fato de muitos estoques estarem sobre-explotados (Haimovici & Ignácio, 2005; 

Carneiro, 2007; Perez et al., 2002), surgiu a necessidade urgente de implementar medidas de 

ordenamento específicas para essas pescarias. Nesse sentido, em agosto de 2006, a Diretoria 

de Fauna e Recursos Pesqueiros (DIFAP) do IBAMA (Instituto Nacional do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis) realizou uma reunião de trabalho sobre a pesca de emalhe 

no litoral brasileiro, que tinha por objetivo redefinir a legislação que ordena esta pescaria 

(IBAMA/CEPSUL, 2006). Na ocasião, constatou-se o crescimento da frota de emalhe, 

principalmente na região Sudeste/Sul do Brasil (IBAMA/CEPSUL, 2006), sendo que entre os 

anos de 2005 e 2006 foram registradas 245 embarcações operando nessa modalidade nos 

portos catarinenses (Kotas et al., 2008). Além do crescimento da frota, houve um aumento do 

esforço de pesca pelo incremento do comprimento médio das redes utilizadas para corvina. 

Tais redes passaram de 4,5 km de extensão em 1994 para 8,5 km em 2000 e, 16 a 18 km em 

2004 (Klippel  et al., 2005). Além de significar um aumento de quatro vezes em 10 anos, isso 

mostra que as embarcações não estão operando dentro das limitações exigidas pela Portaria 

IBAMA N° 121.  

Neste contexto, foi aprovada a Portaria Conjunta IBAMA/ICMBIO N° 7 de 1° de 

fevereiro de 2008 (BRASIL, 2008), que criou o Grupo Técnico de Trabalho (GTT) de emalhe, 

que tinha como objetivo discutir e elaborar propostas para a gestão da pesca de emalhar, nas 

águas jurisdicionais brasileiras. Os resultados obtidos pelo GTT deveriam ter sido entregues 

no prazo de 120 dias. Contudo, após o término do prazo para entrega do relatório final, 

nenhum resultado foi apresentado. Com a mesma finalidade, foi promulgada a Portaria 

Interministerial Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)/Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) N°8 de 15 de setembro de 2010 que novamente criou outro GTT de emalhe (MPA, 

2010). Em ambas as portarias, foi declarado que durante o período de trabalho do GTT, a IN 

IBAMA N° 166 ficaria suspensa.  

 Apesar da suspensão da IN N° 166 que previa a desativação das permissões para o 

emalhe pelágico no Brasil, a atuação da frota catarinense de emalhe de superfície vem 

diminuindo significativamente ao longo do tempo, enquanto a pescaria de emalhe de fundo 

encontra-se em ascensão (Valentini & Pezzuto, 2006). Ao traçar um panorama das respectivas 

pescarias nos portos de Santa Catarina entre os anos de 2002 e 2008, observa-se que em 2002 
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a frota de emalhe de superfície possuía 36 embarcações que realizaram 52 desembarques e 

capturaram 286 t (UNIVALI/CTTMar, 2003). Enquanto, em 2008, essa frota resumiu-se a 

apenas 4 embarcações que efetuaram 5 desembarques e capturaram 42 t (UNIVALI/CTTMar, 

2009). Já o emalhe de fundo, que em 2002 operava com 183 embarcações realizando 1.006 

viagens e capturando 14.558t (UNIVALI/CTTMar, 2003), passou em 2008, a operar com 151 

embarcações, 902 desembarques e 18.582 t desembarcadas (UNIVALI/CTTMar, 2009). 

 Paralelamente a este crescimento da frota de emalhe de fundo surgiram os problemas 

quanto à falta de restrições tecnológicas adequadas para a pescaria. Em outubro de 2010, o 

IBAMA realizou uma operação de fiscalização denominada “Rebojo” na qual apreendeu 4 

embarcações e 47 mil metros de rede de emalhe na cidade de Rio Grande (RS) (Ziebell, 

2010a), pois as mesmas não estavam operando dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 

IBAMA Nº 121. Tal medida de fiscalização gerou muita polêmica por meio do setor 

produtivo que alega a inconstitucionalidade e a inaplicabilidade do artigo 1º desta Portaria 

(Ziebell, 2010b). Em virtude da pressão do setor produtivo e dos sindicatos dos Estados de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul o artigo 1º da Portaria IBAMA Nº 121 foi suspenso 

através da promulgação do ato normativo Portaria IBAMA Nº 25 de 20 de outubro de 2010 

(BRASIL, 2010). Atualmente, em consequência da suspensão deste artigo e a suspensão da 

IN IBAMA Nº 166, a pescaria de emalhe encontra-se sem nenhuma medida que estabeleça o 

seu ordenamento.  

 Além disso, outro problema é o fato da legislação atingir o emalhe como um todo, ou 

seja, as mesmas restrições valem para o emalhe de superfície e de fundo, com exceção da 

pescaria do peixe-sapo que engloba somente o emalhe de fundo. Em se tratando do 

ordenamento da pescaria de emalhe, cabe destacar que foi elaborado pelo MPA um novo 

modelo de permissionamento em vias de ser implementado, que divide a pescaria de emalhe 

de fundo em oceânico e costeiro (BRASIL, 2008). Embora exista um novo modelo de 

ordenamento não se sabe se este está compatível com a realidade da pescaria desta atividade.  

 Em virtude desta problemática, da lacuna dos aspectos econômicos e o crescimento da 

frota de emalhe de fundo no Estado de Santa Catarina, o presente projeto questiona: qual a 

composição da captura da frota de emalhe de fundo? Houve variações significativas nessa 

composição ao longo da década de 2000? Em caso afirmativo, tais variações seriam reflexos 

de mudanças na tecnologia, na distribuição do esforço direcionado às diferentes espécies ou 

ambos? A rentabilidade dessa pescaria é positiva ou negativa? Qual a rentabilidade dessa 

pescaria com e sem a subvenção do óleo diesel? A estrutura e a dinâmica dessa pescaria está 

em acordo com a legislação vigente? Em caso negativo, quais alterações poderiam ser 
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recomendadas na legislação ou nos próprios padrões de pesca visando a sustentabilidade dos 

recursos pesqueiros na próxima década?  

 Apesar da importância crescente do emalhe de fundo industrial no Sudeste/Sul, a 

carência de estudos sobre essa frota limita a capacidade de entendimento e ordenamento dessa 

pescaria. Nesse sentido, surge a necessidade de descrever e analisar aspectos essenciais sobre 

as mesmas, incluindo sua dinâmica, a tecnologia, a economia, níveis de captura por espécie e 

a distribuição espacial e temporal das operações da pesca voltadas às diversas espécies-alvo. 

Tais informações poderão constituir a base para a elaboração futura de planos de gestão sobre 

a pesca de emalhe industrial sediada na região Sudeste/Sul do Brasil.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Descrever e analisar a dinâmica, a tecnologia e a microeconomia da pesca industrial de 

emalhe de fundo em Santa Catarina na década de 2000, confrontando-as com as medidas de 

manejo em vigor de modo a subsidiar o aprimoramento da gestão desta pescaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

A) Verificar a composição da captura desembarcada pela frota industrial de emalhe de 

fundo em Santa Catarina e suas variações temporais durante a década de 2000; 

B) Caracterizar as distintas pescarias de emalhe de fundo mediante a identificação das 

suas diferentes espécies-alvo e respectivas capturas incidentais; 

C) Descrever as variações espaço-temporais da captura e do esforço direcionado a essas 

espécies-alvo; 

D) Descrever os petrechos de pesca empregados na captura de cada espécie-alvo e sua 

forma de utilização; 

E) Descrever os diferentes custos das distintas pescarias de emalhe de fundo;  

F) Estimar o custo total e a lucratividade de produção de um barco padrão da frota de 

emalhe de fundo com e sem subvenção ao óleo diesel para servir de ponto de 

referência para subsidiar políticas públicas futuras; 

G) Inventariar a legislação pesqueira incidente sobre a pesca industrial de emalhe de 

fundo em Santa Catarina e confrontá-la com a dinâmica e tecnologia identificada nas 

distintas pescarias; 

H) Avaliar a adequação do modelo vigente de gestão da pesca de emalhe e da nova 

proposta governamental de permissionamento à realidade dessa pescaria propondo 

eventuais adequações para o seu futuro aprimoramento. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Fonte de dados 

 

 Os dados pesqueiros da frota nacional de emalhe de fundo utilizados neste trabalho 

foram provenientes de duas fontes principais de informação: o Programa de Estatística 

Pesqueira Industrial de Santa Catarina e o Programa de Observadores de Bordo da Frota 

Pesqueira. Esses programas são desenvolvidos pelo Grupo de Estudos Pesqueiros da 

Universidade do Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI) no âmbito dos convênios técnico-científicos 

celebrados entre a UNIVALI e o Governo Federal através do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) (MA/SARC/03/2000; MAPA/SARC/DPA/003/2001 e 

MAPA/SARC/DENACOOP/176/2002), da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 

Presidência da República (SEAP-PR) (SEAP/PR/001/2003; SEAP/PR/078/2004; 

SEAP/PR/064/2005 e SEAP/PR/027/2007), e do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA/039/2009).  

 O Programa de Estatística Pesqueira Industrial levanta informações de forma 

censitária sobre os desembarques da frota industrial nos portos pesqueiros de Itajaí e 

Navegantes, Porto Belo e Laguna (Pezzuto, 2002). Os dados pesqueiros analisados da frota 

industrial de emalhe de fundo nacional foram coletados desde janeiro de 2001 até dezembro 

de 2008, e os dados da frota estrangeira arrendada foram coletados em 2001 e 2002, gerando, 

desta forma, um cenário de 8 anos desta pescaria. 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, e 

processadas pelo Sistema Integrado de Estatística Pesqueira (SIESPE) (Perez et al.,1998; 

Pezzuto, 2002). No SIESPE essas informações sofrem uma análise prévia quanto à sua 

confiabilidade e posteriormente são armazenadas no sistema (Pezzuto, 2002).  

 As fichas de produção discriminam o volume desembarcado de todas as espécies no 

final de cada viagem de pesca e contêm o nome da empresa e da embarcação. Estas são 

entregues pelas empresas e/ou armadores, na maioria das vezes, diretamente para a equipe de 

campo do GEP. As entrevistas de cais seguem a metodologia descrita por Perez et al. (1998) 

onde, durante os desembarques, os mestres das embarcações são entrevistados por uma equipe 

de campo para obtenção de informações sobre a captura, esforço, áreas de pesca e 
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características do petrecho. Os mapas de bordo, ao contrário das entrevistas de cais, 

apresentam as informações sofre o esforço de pesca lance a lance, além da captura, áreas de 

pesca e características do petrecho. Após a inserção das informações no SIESPE, os dados 

provenientes das entrevistas e mapa de bordo sofrem um processo de geoespacialização. 

 Esta compreende um processo de geocodificação através das definições das posições 

(latitude/longitude) onde acontecem as pescarias, relativas a um sistema de coordenadas 

padrão (UNIVALI/CTTMar, 2008). Quando os locais de pesca estavam identificados apenas 

através da descrição da área foram utilizados pontos de referência e linhas de profundidade 

para definir os quadrantes geográficos adequados para representar tal área. A 

geoespacialização trabalha de forma interativa e integrada ao SIESPE e utiliza como base 

gráfica mapas digitais contendo a costa brasileira, linhas batimétricas e a área marinha 

dividida em quadrantes (polígonos) formando grids.  

 Os embarques de observadores científicos ou de bordo ocorreram em dois momentos 

distintos na pesca industrial brasileira. Um primeiro momento foi marcado pela 

implementação do Programa de Observadores de Bordo da Frota Arrendada (PROA). Esse 

programa tinha o intuito de atender a exigência legal do embarque de observadores em barcos 

estrangeiros arrendados que vieram operar em águas profundas da ZEE brasileira. No caso da 

pesca de emalhe este operou nas embarcações de peixe-sapo (Lophius gastrophysus) entre 

janeiro de 2001 a outubro de 2002. Posteriormente, os embarques continuaram na frota 

nacional do peixe-sapo através do Programa de Observadores de Bordo (PROBORDO). O 

segundo momento aconteceu em 2008 quando iniciaram os embarques na frota nacional, 

através do Programa de Observadores Científicos da Frota Pesqueira. Estes embarques 

tornaram-se mais frequentes mediante um termo de cooperação técnica entre a UNIVALI e o 

Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (SINDIPI), fortalecendo assim o convênio 

entre a UNIVALI e a SEAP-PR, atual Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Os 

observadores de ambos os programas coletam, após cada lance realizado, dados de 

posicionamento e duração dos lances, profundidade, esforço, composição da captura e rejeito. 

Os dados ainda incluem informação sobre a tecnologia, tais como a forma de operação e as 

características físicas das redes utilizadas. Ao final de cada viagem os observadores entregam 

planilhas preenchidas e um relatório padronizado contendo as informações registradas durante 

o embarque (Wahrlich et al., 2004).  

 Em virtude dessas diferentes fontes de informação os anos de cada análise diferem 

conforme a disponibilidade dos dados e podem ser consultados na Tabela 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Tabela 1. Cronologia das análises da frota de emalhe de fundo. 

Análises 
Anos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Caracterização da composição da captura 

das distintas pescarias 
X X X X X X X X 

  

Análise espaço-temporal das distintas 

pescarias      
X X X 

  

Características físicas da frota de emalhe 

de fundo          
X 

Aspectos tecnológicos das redes da frota 

de emalhe de fundo          
X 

Microeconomia das distintas pescarias da 

frota de emalhe de fundo 
                X   

 

3.2 Análise dos dados 

 

3.2.1 Composição da captura desembarcada 

 

 Os dados foram extraídos do SIESPE através de consultas específicas para a frota de 

emalhe de fundo que realizou desembarques nos portos do Estado de Santa Catarina entre 

2001 e 2008. Essas consultas forneceram informações sobre a data de desembarque, 

características do petrecho, biomassa total desembarcada e a biomassa por categoria de 

pescado discriminada em quilograma. Os dados foram provenientes de entrevistas, mapa de 

bordo da frota nacional e estrangeira. 

 Inicialmente, os dados de cada viagem extraídos do sistema passaram por uma 

auditoria visando verificar a sua qualidade e compatibilidade com as informações originais 

coletadas. Após esta verificação, as viagens provenientes das entrevistas e dos mapas de 

bordo foram agrupadas de acordo com o(s) tamanho(s) de malha(s) utilizado(s) visando 

identificar as diferentes pescarias, segundo suas respectivas espécies-alvo e capturas 

incidentais. A seguir, foi efetuada a totalização da produção desembarcada por espécie e ano 

para cada tamanho de malha identificado. 

 

3.2.2 Características das distintas pescarias 

 

 Identificadas as diversas malhas empregadas ao longo do período de estudo, foi 

aplicada uma análise de agrupamento hierárquico (Cluster Analysis) e de escalonamento 
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multi-dimensional não-métrico (MDS: Non-Metric Multi-Dimensional Scaling) para detectar 

grupos de malhas caracterizados de acordo com o nível de similaridade nas suas capturas 

desembarcadas. Uma matriz contendo o volume total de captura desembarcada entre 2001 e 

2008 de cada espécie em cada tamanho de malha foi padronizada e transformada (raiz 

quadrada), permitindo explorar as similaridades entre os objetos – malhas - (modo Q) e os 

descritores – espécies - (modo R). O coeficiente de dissimilaridade de Bray-Curtis foi 

empregado sobre esta matriz de dados para verificar a proximidade entre os objetos e o seu 

agrupamento foi executado com base na média não-ponderada entre grupos (UPGMA) 

(Clarke & Warwick, 1994). O coeficiente de similaridade (ou dissimilaridade) representa o 

grau de semelhança (ou diferença) entre os pares de objetos. Estes são hierarquicamente 

arranjados de acordo com os respectivos graus de semelhança (ou de diferença) entre suas 

capturas. A análise de escalonamento multi-dimensional é um método de ordenação também 

baseado na similaridade entre os objetos e seus descritores, posicionando os objetos num 

espaço bi-dimensional onde as distâncias entre os objetos estão relacionadas ao seu grau de 

similaridade (ou dissimilaridade) (Clarke & Warwick, 1994). A seguir, foi aplicada a análise 

SIMPER (Similarity Percentage) que identificou a contribuição das espécies na similaridade 

dentro dos grupos e na dissimilaridade entre os grupos identificados nas análises de 

agrupamento e MDS (Clarke & Warwick, 1994). As análises foram realizadas através do 

programa estatístico Primer (Clarke & Warwick, 1994). 

 Realizada a identificação das diversas pescarias através do modo Q e modo R, dentro 

de cada uma, as espécies que contribuíram com mais de 1% na respectiva captura total foram 

classificadas de acordo com a técnica proposta por Biseau (1998). A técnica de Biseau 

permite averiguar o grau de direcionamento da frota a cada uma das espécies componentes da 

sua captura (Tabela 1). Para tanto, a condição de cada espécie foi testada em relação a sua 

proporção nos desembarques. O método se baseia na frequência de desembarques em que as 

espécies representam um determinado percentual da captura. 

 O método inclui alguns estágios de cálculos. O primeiro deles é a determinação da 

participação percentual de cada espécie s estudada na biomassa total de cada desembarque i 

(Ci,s) calculada como: 

                                                                   (1)                    

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

desembarque i. A seguir, Ci,s é agrupada em classes truncadas j de 1 a 100%, cada uma 

chamada de Nível de Qualificação (NQ) e, para cada j-ésimo NQ, calcula-se o somatório da 
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biomassa desembarcada de cada espécie s (TCj,s). Finalmente, calcula-se a contribuição 

relativa (P) acumulada dos desembarques por nível de qualificação para o desembarque total 

da espécie Ts: 

                                                              (2) 

 Por fim, essas contribuições são apresentadas sob a forma de distribuições de 

frequência acumulada. Desta maneira, é possível identificar a direcionalidade da pescaria de 

acordo com os critérios de classificação descritos na Tabela 2. 

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

Espécie         Definição                       Critério   

  Espécie de captura não  Mais de 40% da biomassa capturada   

Incidental intencional, que apresenta  proveio de viagens em que a espécie   

  valor comercial e  representou menos de 20% da    

  compõe o desembarque biomassa total retida na viagem  (NQ).   

        

    Alvo Espécie que faz parte dos  Entre 30 e 60% da biomassa capturada   

integrante alvos da pescaria proveio de viagens em que a espécie   

    representou mais de 40% da    

    biomassa total retida na viagem (NQ).   

        

    Alvo Espécies-alvo que apresentam Mais de 60% da biomassa capturada   

massivo composição extremamente proveio de viagens em que a espécie    

  gregária e são capturadas com representou mais de 40% da    

  pouca captura incidental biomassa total retida na viagem  (NQ).   

 

3.2.3 Variações espaço-temporais das espécies-alvos 

 

 Para descrição das variações espaço-temporais foram identificadas as espécies que, 

juntas, contribuíram com mais de 90% da captura total desembarcada das distintas pescarias. 

Identificadas as espécies foi realizada a alocação geográfica da captura e do esforço, em 

número de viagens, através da sua geoespacialização em quadrantes de meio grau (30’ x 30’) 

de resolução. Este procedimento foi realizado utilizando um Sistema de Informação 

Geográfica (ArcGis 9.2
®

) e os dados foram provenientes das entrevistas entre os anos 2006 a 

2008. 

 A alocação da captura foi realizada para cada viagem dividindo aritmeticamente seu 

valor em quilos nos diversos quadrantes visitados pela embarcação. Posteriormente, os 

valores de produção de cada quadrante foram somados para todas as viagens registradas e 
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alocados graficamente à coordenada geográfica do seu centróide, permitindo a geração dos 

mapas de distribuição das capturas desembarcadas. A alocação do esforço foi efetuada de 

modo semelhante, porém totalizando-se, em cada quadrante, o número de viagens em que 

foram realizadas operações de pesca nos mesmos.  

  

3.2.4 Descrição das embarcações, dos petrechos e dos métodos de 
utilização  

 

 Nesta etapa foi efetuada a caracterização tecnológica atual das distintas pescarias de 

emalhe de fundo com base em dados coletados em 2010. As informações tecnológicas das 

embarcações de emalhe de fundo foram provenientes dos Programas de Observadores de 

Bordo e Científicos da Frota Pesqueira, assim como de visitas aos armadores da região e 

consultas específicas ao SIESPE. O Programa de Observadores de Bordo foi responsável pelo 

acompanhamento das viagens realizadas pela frota cuja espécie-alvo foi o peixe-sapo e o 

Programa de Observadores Científicos monitorou as pescarias de corvina e abrótea-de-fundo. 

Os relatórios desses Programas foram a base para descrição das embarcações e dos métodos 

de utilização dos petrechos. Ainda para a descrição das embarcações, as características físicas 

foram levantadas por meio de entrevistas no cais, realizadas com os mestres das embarcações, 

entre junho e setembro de 2010. Foram obtidos dados estruturais de 64 embarcações, 

correspondentes a 40,76% da frota industrial atuante em Santa Catarina, que em 2009 foi de 

157 unidades (UNIVALI/CTTMar, 2010).   

 Para as principais pescarias identificadas nas etapas anteriores, foram examinadas as 

características tecnológicas dos respectivos petrechos (p.ex. material da rede, número e 

comprimento das redes, encalas etc.), com base nos dados provenientes do Programa de 

Observadores de Bordo e Científicos da Frota Pesqueira, e de visitas/consultas aos redeiros e 

armadores da região.  

As plantas destas redes foram confeccionadas seguindo o guia prático de tecnologia da 

pesca desenvolvido por Gamba (1994), do guia da FAO (Karlsen & Bjarnasson, 1987) e a 

metodologia utilizada por Wahrlich et al. (2004), na avaliação dos aspectos tecnológicos da 

rede de emalhar voltada à captura do peixe-sapo no SE/S do Brasil. As redes foram descritas 

com base em 20 viagens realizadas pelos observadores de bordo e 26 pelos observadores 

científicos. 
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3.2.5 Análise econômica 

 

 O levantamento dos dados econômicos das principais pescarias foi efetuado através da 

aplicação de questionários específicos aos armadores (proprietários) das embarcações de 

emalhe de fundo da região. Ao todo foram aplicados 15 questionários referentes à operação de 

30 embarcações de emalhe de fundo, uma vez que, geralmente, cada armador possuía mais de 

uma embarcação. Obtiveram-se dados sobre as características físicas das embarcações, 

características tecnológicas dos petrechos, custos de aquisição/implementação, custos de 

manutenção, custos de operação, custos com a tripulação, custos externos, número de 

tripulantes, divisão da receita e produção total. 

 Para análise do custo de produção foram considerados os dispêndios de um barco 

padrão, ou seja, que fosse representativo da parcela da frota de emalhe de fundo entrevistada. 

Desta forma, o barco padrão adotado foi obtido através da distribuição de frequência dos 

comprimentos das embarcações, tendo sido escolhida uma unidade pertencente ao 

comprimento modal da distribuição.  

       Para caracterização dos custos envolvidos estes foram divididos em custos variáveis 

(CV) e custos fixos (CF) (Tabela 3). Destaca-se que, apesar da manutenção das embarcações 

variar entre custos fixos e variáveis, no presente trabalho esta foi caracterizada apenas como 

custo fixo, uma vez que considerando a operação de pesca, somente os CV (combustível e 

lubrificante) podem ser modificados conforme o volume produzido (Pindyck & Rubinfeld, 

1994; Varian, 2006). Sendo assim, os custos fixos compõem todos os custos definidos em 

terra, uma vez que permanecem inalterados independentemente do volume produzido 

(Pindyck & Rubinfeld, 1994; Varian, 2006).  

 

Tabela 3. Custos anuais fixos e variáveis da frota industrial de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina. 

Fixos 

Patrimônio 
Manutenção da embarcação, motor, equipamentos eletrônicos e de 

navegação, parte elétrica, reparo do petrecho, estaleiro, guincho e 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 e INSS. 

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

equipamentos (luvas, roupa de oleado). 

   
Variáveis   Combustível e lubrificante. 
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Neste contexto, o custo total (CT) de produção é a soma dos custos fixos totais e dos 

custos variáveis totais. Para este estudo foram considerados apenas os custos econômicos da 

frota de emalhe de fundo, uma vez que não foram considerados os custos com depreciação 

(custo contábil) das embarcações. Desta forma, apesar da sua grande importância nas análises 

de viabilidade econômica, os encargos financeiros foram desconsiderados, devido à maior 

parte dos barcos já estarem depreciados. 

A partir da multiplicação da produção total anual (em quilos) (PT), das respectivas 

espécies-alvo, pelo preço (R$/kg) (p) do pescado obteve-se a Receita Total (RT). Ao deduzir 

da RT o valor dos CT foi possível calcular o Lucro Total (LT) (Ribemboim, 2010). Calculou-

se ainda o lucro da embarcação adicionada da subvenção estadual e federal do óleo diesel. 

Para tanto, utilizou-se a quantidade total de litros de óleo diesel gastos por ano, o qual foi 

fornecido pelo armador do barco padrão. Todas as análises foram efetuadas com base nos 

valores gastos em 2009, assim como no preço de venda do pescado naquele ano.  

Destaca-se que os gastos com o INSS não foram levantados para todas as embarcações 

entrevistadas, mas posteriormente a informação foi coletada e entrou no cálculo do barco 

padrão. 

   

3.2.6 Inventário da legislação pesqueira incidente na pesca 
industrial de emalhe de fundo 
 

 Para esta etapa, um levantamento bibliográfico sobre as normas incidentes sobre a 

pesca de emalhe industrial foi realizado em instituições de pesquisa pesqueiras e em órgãos 

públicos responsáveis pela gestão (IBAMA/ICMBIO, MMA e MPA). Essas normas foram 

classificadas de acordo com suas finalidades, como por exemplo: a) limitações de esforço; b) 

restrições tecnológicas do petrecho; c) limitação da captura; d) limitações de acesso a áreas de 

pesca; e) limites de comprimento do indivíduo; f) mecanismos de monitoramento/controle; g) 

Grupos Técnicos de Trabalho. Sendo assim, essas normas possibilitaram realizar uma 

comparação das leis incidentes sobre a pesca de emalhe com base na dinâmica e tecnologia 

identificadas nas distintas pescarias nas etapas anteriores do presente estudo. 
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4. RESULTADOS 

 

O exame da base de dados do SIESPE permitiu identificar e sistematizar 7.021 viagens 

de pesca (Figura 2) que apresentavam dados compatíveis com os objetivos deste estudo, 

sendo 3.460 provenientes das entrevistas de cais, 3.263 das fichas de produção, 217 de mapas 

de bordo da frota nacional e 81 mapas de bordo da frota estrangeira arrendada. O índice de 

dados rejeitados devido à falta ou incompatibilidade de informação foi de 1,34% para as 

entrevistas e 27% para os mapas de bordo. Uma média de 184 barcos por ano foi registrada 

durante o período de estudo (Figura 3) e a captura total desembarcada resultou em 

116.940.142 kg (Figura 4). Os teleósteos constituíram o grupo mais abundante com 93,55% 

do peso total desembarcado, seguido pelos elasmobrânquios e crustáceos com 4,38% e 0,31%, 

respectivamente. Os moluscos (0,000342%) foram ocasionalmente desembarcados. As 

categorias não-discriminado, mistura, diversos e resíduos somaram 1,76%.  A corvina foi a 

espécie melhor representada em peso nos desembarques analisados, correspondendo a 57,7% 

do total. 

Através da análise dos dados das entrevistas e dos mapas de bordo foi possível 

encontrar 44 tipos de redes de tamanhos de malhas diferentes. As redes foram classificadas 

em três categorias: a) redes simples, b) mistas ou conjugadas e c) distintas. As redes simples 

possuíam somente um tamanho de malha, enquanto as redes mistas ou conjugadas possuíam 

dois ou três tamanhos de malhas diferentes no mesmo petrecho. As redes distintas foram 

compostas por dois petrechos diferentes, cada um com um tamanho de malha específico (duas 

redes simples), sendo empregadas na mesma viagem pelas embarcações (Apêndice 1). 

As redes simples apresentaram um total de quatorze tamanhos de malhas diferentes e 

as redes distintas cinco (Tabela 4). Nas redes conjugadas ocorreram trinta combinações 

(Tabela 5). Eventualmente quando nestas combinações umas das malhas esteve presente em 

75% ou mais dos panos foi adotado somente o tamanho da malha predominante, computando-

a na categoria de redes simples. Esta decisão foi utilizada porque aparentemente parecia ser 

um evento oportunista e não uma técnica que foi empregada para capturar diferentes espécies 

ou simplesmente testar o desempenho do petrecho de pesca. 

Apesar da variedade de combinações de tamanhos de malhas nas redes conjugadas, 

somente duas redes foram usadas em mais de dez viagens monitoradas durante o período de 

estudo. Já nas redes simples foram oito os tamanhos de malhas que superaram tal patamar e 

nas redes distintas nenhum. Devido à maior frequência de desembarques, os dados referentes 
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a estas redes foram processados visando identificar possíveis grupos de redes, segundo suas 

respectivas espécies-alvo e capturas incidentais, que poderiam então caracterizar distintas 

pescarias.  

 
Figura 2. Número de desembarques por ano da frota de emalhe de fundo nos portos do Estado de Santa 

Catarina, entre 2001 a 2008. 

 

 
Figura 3. Número de barcos de emalhe de fundo que operaram por ano na frota de emalhe de fundo em Santa 

Catarina, entre 2001 a 2008. 
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Figura 4. Captura total desembarcada (toneladas) por ano pela frota de emalhe de fundo no Estado de Santa 

Catarina, entre 2001 a 2008.  

 

Tabela 4. Tamanhos das malhas (mm) encontrados nas redes simples e distintas da pesca de emalhe de fundo no 

Estado de Santa Catarina. * Tamanhos de malhas mais frequentes. 

  Tamanho da malha 

Redes 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 280 300 320 360 380 400 

Simples X X X* X* X* X* X* X*     X* X X* X X X 

Distintas       X X X X       X           

 

Tabela 5. Tamanhos das malhas (mm) encontrados nas redes conjugadas da pesca de emalhe de fundo no Estado 

de Santa Catarina. * Tamanhos de malhas mais frequentes. 

Código 
Tamanho da 

malha 
Código 

Tamanho da 

malha 
Código 

Tamanho da malha 

Rede A 70 e 110 Rede K 110 e 120 Rede U 280 e 360 

Rede B 70 e 130 Rede L 110 e 130 Rede V 320 e 360 

Rede C 70e 140 Rede M 120 e 130 Rede W 110, 130 e 140 

Rede D 90 e 100 Rede N* 130 e 140 Rede X 120, 130 e 140 

Rede E 90 e 130 Rede O 130 e 280 Rede Y 130, 140 e 360 

Rede F 100 e 110 Rede P 130 e 320 Rede Z 320, 360 e 400 

Rede G 100 e 120 Rede Q 130 e 360 Rede A´ 130 e 150 

Rede H 100 e 130 Rede R 140 e 320 Rede B´ 140 e 150 

Rede I 100 e 140 Rede S 140 e 360 Rede C´ 130, 140 e 150 

Rede J 100 e 280 Rede T* 280 e 320 Rede D´ 140, 150 e 180 
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4.1 Composição da captura desembarcada 

                                                                                                                                                                 

4.1.1 Malhas simples 

 

 Para descrever a composição da captura desembarcada dos oito tamanhos de malhas 

simples mais frequentes utilizou-se as categorias/espécies que contribuíram com mais de 1% 

na frequência relativa da captura desembarcada total de cada tamanho de malha. 

 Na malha de 90 mm, a categoria castanha (Umbrina canosai) foi a espécie-alvo 

durante a maior parte do período em que houve registro de desembarques e representou 38,5% 

do peso desembarcado. A maior abundância de castanha ocorreu em 2003 com 70% do peso 

desembarcado. As categorias corvina (Micropogonias furnieri), cabra (Prionotus punctatus), 

cações, maria-mole (Cynoscion striatus) e enchova (Pomatomus saltatrix) corresponderam a 

captura incidental e somaram mais 40% do peso desembarcado. A exceção ocorreu em 2006 

quando a corvina correspondeu a espécie-alvo e as categorias enchova e maria-mole a captura 

incidental (Figura 5).  

 Assim como a malha 90, a malha de 100 mm também registrou uma grande 

diversidade de espécies desembarcadas. Porém, a castanha foi a espécie-alvo durante todos os 

anos, com 27,5% do peso desembarcado, e as principais categorias na composição da captura 

incidental foram a corvina, abrótea (Urophycis brasiliensis), cabra e maria-mole (Figura 5).   

 A malha de 110 mm apresentou dois momentos distintos na composição da captura. 

Inicialmente a pescaria era voltada para categorias mais costeiras, como a castanha, abrótea e 

a corvina, sendo que estas variaram entre espécie-alvo e a captura incidental. Um segundo 

momento teve início em 2007 quando a pescaria passou a ser direcionada para abrótea-de-

fundo (Urophycis mystacea) e sua captura incidental passou a ser constituída por castanha, 

corvina, merluza (Merluccius hubbsi) e sarrão (Helicolenus dactylopterus) (Figura 5). A 

abrótea-de-fundo contribuiu com 69,5% do peso desembarcado de todo o período. 

Nas malhas de 120, 130 e 140 mm a corvina foi a categoria mais capturada. No 

entanto, a captura incidental das malhas 120 e 140 foi constituída por uma diversidade de 

espécies. Na malha 120 predominaram a castanha, caçonete, cabra e maria-mole, enquanto na 

malha 140 predominou principalmente o grupo dos elasmobrânquios como o cação-bico-doce 

(Galeorhinus galeus), cação-anjo (Squatina spp.), caçonete e cações. Na malha 130 a captura 

incidental foi representada pela cabra, mistura e caçonete em baixas proporções (Figura 5). A 

corvina representou 52%, 92% e 74% do peso desembarcado das malhas 120, 130 e 140, 

respectivamente. 
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A malha de 280 mm foi separada neste trabalho em malha nacional (280N) e 

arrendada (280A) e ambas tiveram o peixe-sapo como a categoria com maior peso 

desembarcado, 36% e 87,5%, respectivamente. Porém, a malha 280A teve apenas o peixe-

sapo (Lophius gastrophysus) como espécie-alvo, enquanto a 280N teve o cação-anjo e o 

peixe-sapo em momentos distintos. Na fase inicial da malha 280N a pescaria era direcionada 

para captura de cação-anjo, enquanto o peixe-sapo, emplastro e raia apareciam como captura 

incidental. A partir de 2006 a pescaria passou a capturar peixe-sapo e a captura incidental 

compreendeu emplastro, abrótea-de-fundo e cação-anjo. Na malha 280A o caranguejo-de-

profundidade (Chaceon ssp.) e o peixe-prego (Lepidocybium flavobrunneum) compuseram a 

fauna acompanhante (Figura 5). 

A malha de 320 mm apresentou um comportamento similar a malha 280N com duas 

pescarias distintas, uma voltada para o cação-anjo e a outra para o peixe-sapo. Porém, a 

pescaria direcionada ao peixe-sapo ocorreu somente a partir de 2007 (Figura 5). O cação-anjo 

contribuiu com 34,5% do peso desembarcado e o peixe-sapo 17%. 

Na Figura 6 é possível acompanhar a proporção de desembarques entre essas malhas 

por ano durante o período de estudo. Observa-se que os tamanhos das malhas podem ser 

divididos entre os que ocorreram durante todo o período e os que foram esporádicos. Sendo 

assim, os tamanhos de malhas 100 e 130 foram os que aconteceram em todos os anos e 

consequentemente foram os mais abundantes em número de registros de desembarques totais, 

725 e 2.478, respectivamente (Figura 7).  

As demais malhas ocorreram de forma esporádica e as que obtiveram os menores 

registros de desembarques foram as malhas 90, 120 e 320. Desta forma, a malha 90 ocorreu 

entre 2001 e 2006, a malha 120 entre 2001 e 2008, porém com ausência de registros em 2005 

e 2007 e a malha 320 ocorreu entre 2003 e 2007 com um registro máximo de desembarques 

em 2003 e 2004, ambos 10 viagens. As malhas, 110, 140, 280A e 280N somaram mais de 50 

desembarques no período. No entanto, até 2007, a malha 110 tinha um registro inferior a 10 

desembarques, mas em 2008 obteve um aumento repentino, atingindo 56 desembarques. A 

malha 140 ocorreu entre 2001 e 2006, sendo 2001 o ano mais expressivo com 21 viagens. A 

malha 280A aconteceu entre 2001 e 2002 e totalizou 81 desembarques. Após o término de 

atuação da frota estrangeira arrendada, a partir de 2003, surgiu a malha 280N (Figura 7;). 
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Figura 5. Composição percentual das capturas desembarcadas, em peso, das malhas simples da frota de emalhe 

de fundo no Estado de Santa Catarina, entre 2001 e 2008. 

 

 
Figura 6. Frequência relativa da proporção dos desembarques das malhas simples da frota de emalhe de fundo 

por ano no Estado de Santa Catarina.
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Figura 7. Número de registros de desembarques das malhas simples da frota de emalhe de fundo no Estado de Santa Catarina durante o período de 2001 a 2008. 
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4.1.2 Malhas conjugadas 

 

 A composição da captura desembarcada dos dois tamanhos de malhas conjugadas 

mais frequentes também foi estudada utilizando as categorias/espécies que contribuíram com 

mais de 1% no desembarque total de cada tamanho de malha. 

 A malha N (malhas 130 e 140) teve como espécie-alvo a corvina que constituiu 87% 

da captura desembarcada. As categorias caçonete, cabra e cação-anjo corresponderam a 

captura incidental, mas com baixa produção (Figura 8). 

 Na malha T (malhas 280 e 320) a pescaria foi direcionada para captura de cação-anjo e 

a captura incidental esteve constituída de emplastro, peixe-sapo e raia. Esta composição foi 

similar à malha simples 320 e aos anos iniciais da malha 280N (Figura 8), diferenciando 

apenas na participação do peso desembarcado do cação-anjo (46%), emplastro (35%) e peixe-

sapo (6%).  

 Com relação a ocorrência das malhas conjugadas, ambas aconteceram de forma 

esporádica. Contudo, a malha N somente não ocorreu em 2007, enquanto a malha T ocorreu 

apenas entre os anos 2003 e 2005. Destaca-se a maior proporção de desembarques para a 

malha N (Figura 9), que somou 71 viagens. Porém, os três anos iniciais foram os que 

apresentaram os maiores registros. A malha T foi menos frequente e totalizou 10 

desembarques durante todo o período (Figura 10). 
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Figura 8. Composição percentual das capturas desembarcadas, em peso, das malhas conjugadas da frota de 

emalhe de fundo no Estado de Santa Catarina, entre 2001 e 2008. 
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Figura 9. Frequência relativa da proporção dos desembarques das malhas conjugadas da frota de emalhe de 

fundo por ano no Estado de Santa Catarina. 

 

 
Figura 10. Número de registros de desembarques das malhas conjugadas da frota de emalhe de fundo no Estado 

de Santa Catarina durante o período de 2001 a 2008. 

 

4.1.3 Malhas Distintas 

 

 Nas redes distintas o tamanho de malha 280 sempre esteve presente em um dos 

petrechos, enquanto o outro petrecho era formado pelas malhas 100, 110, 120 ou 130. Estas 

malhas ocorreram somente no ano 2007 e em janeiro de 2008, totalizando 11 viagens. Quanto 

a composição da captura desembarcada estas seguiram o mesmo padrão das malhas simples. 
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Desta maneira, o peixe-sapo, castanha, abrótea-de-fundo e corvina foram as espécies-alvos 

das malhas 280, 100, 110, 120 e 130, respectivamente. 

4.2 Caracterização das distintas pescarias 

 

Ao todo foram observadas 103 categorias de pescado (Apêndice 2) nos desembarques 

da frota industrial de emalhe de fundo. Contudo, 24 categorias foram selecionadas para 

caracterização das pescarias, uma vez que contribuíram com mais de 1% na proporção da 

captura total desembarcada (Tabela 6).   

 

Tabela 6. Lista das categorias de pescado selecionadas nos desembarques analisados da frota de emalhe de 

fundo do Estado de Santa Catarina. Valores são captura desembarcada em kg. 

Espécies 
Malhas 

90 100 110 120 130 140 280A 280N 320 N T 

Abrótea 13.950 2.422.666 55.983 9.710 98.846 17.650 19.332 1.504 231 7.913 - 

Abrótea-de-

fundo - 78.446 1.671.129 8.000 290 - 3 69.090 460 - - 
Betara 1.050 43.001 914 - 3.588 - - - - 2.000 - 

Cabra 22.400 1.615.631 51.552 10.590 891.267 13.438 10 10.849 3.040 23.875 1.880 
Cação-anjo 538 77.507 2.602 2.363 138.690 37.097 12.169 203.056 139.250 15.423 81.143 

Cação-bagre 
3.180 28.436 1.800 20 7.373 3.780 - 790 2.629 340 200 

Cação-martelo 
1.269 133.459 4.711 8.536 102.945 13.486 - 19.696 14.072 9.677 3.148 

Cações  18.000 107.566 14.463 3.050 223.652 20.470 1.978 22.251 991 6.915 1.491 

Caçonete  9.220 248.682 12.609 26.860 482.189 34.824 - 5.805 60 45.172 - 

Caranguejo-de-

prof. - - - - - - 211.935 20 - - - 
Castanha 104.360 3.484.841 233.801 65.000 350.578 1.600 - 6.380 1.375 7.950 - 

Corvina 34.537 2.762.080 117.701 138.395 42.819.478 610.642 - 11.540 813 963.062 720 

Emplastro 200 12.475 2.732 450 68.924 790 - 152.071 66.607 543 61.100 
Enchova 16.130 158.373 6.227 30 22.922 25 - 790 - 20 - 

Gordinho - 6.461 150 690 220.850 2.310 - - - 4.920 - 

Guaivira 1.000 24.176 680 310 95.856 1.282 - - - 3.240 - 
Maria-mole 17.960 879.216 18.420 10.060 102.129 1.880 - 3.680 49 493 - 

Merluza 850 4.265 75.180 870 18.364 2.090 4.635 2.804 680 530 - 

Mistura  15.280 144.325 37.053 9.040 631.324 10.803 380 21.937 39.189 13.905 2.020 
Peixe-sapo 70 12.672 18.494 1.130 4.822 120 2.280.111 376.375 67.727 848 10.594 

Pescada - 95.981 11.000 - 12.410 40 3.600 50 - 182 - 

Pescada-branca 
80 152.978 - - 180 - - - - - - 

Raia 1.100 7.152 454 320 43.196 1.640 3.074 54.651 39.912 1.350 5.000 
Raia-viola - 5.595 - - 2.806 460 - 41.392 4.455 530 728 

Total 261.174 

 

12.505.984 

 

2.337.655 

 

295.424 

 

46.342.679 

 

774.427 

 

2.537.227 

 

1.004.731 

 

381.540 

 

1.108.888 

 

168.024 

 

                                    

4.2.1 Análise de Agrupamento (Cluster Analysis) e Análise de 

Escalonamento Multidimensional (MDS) 

 

 O dendrograma de classificação (Cluster Analysis) dos tamanhos das malhas (Modo-

Q) (Figura 11) e o diagrama de ordenação (MDS) (Figura 12) revelaram a formação de 5 
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grupos, ou seja, distintas pescarias a um nível de 65% de similaridade. Estes grupos foram 

compostos pelos seguintes tamanhos de malha: grupo 1 ( ) malha 280A; grupo 2 ( ) malhas 

280N, 320 e T; grupo 3 ( ) malha 110; grupo 4 ( ) malhas 130, 140 e N; grupo 5 ( ) 

malhas 90, 100 e 120. O resultado da representação gráfica em duas dimensões do MDS 

revelou um baixo nível de stress = 0,02.  

 Com relação ao número de embarcações desses grupos, o grupo 4 foi o que apresentou 

o maior número, totalizando 283 embarcações diferentes durante o período analisado, seguido 

do grupo 5 com menos da metade, 108 embarcações. O ano que apresentou a maior 

quantidade de embarcações foi 2006 com 176, sendo que sozinho o grupo 4 correspondeu por 

74% do total (Tabela 7).   

 A profundidade de operação desses grupos de malhas revelou que no grupo 1 as 

viagens eram efetuadas em média entre 300 e 400 metros. O grupo 2 ocorreu primeiramente 

em áreas mais costeiras, na isóbata de 100 metros, e a partir de 2005 houve uma tendência de 

aumento na profundidade passando para 400 metros. A profundidade do grupo 3, no primeiro 

momento (2001-2005) indicou uma atuação mais costeira, com profundidades menores que 

100 metros. No segundo momento, em 2007, ocorreu uma ampla variação na profundidade 

desde áreas costeiras até as áreas profundas, predominando em 470 metros. No terceiro 

momento, em 2008, a pescaria atuou somente em regiões mais profundas variando entre 450 e 

500 metros. Para o grupo 4, as pescarias ficaram restritas a plataforma continental interna com 

as operações de pesca predominando entre 50 e 60 metros durante todo o período. No grupo 5 

as pescarias atuaram em áreas da plataforma continental entre 10 e 150 metros. Os grupos 1, 2 

(após 2005) e 3 (após 2007) incluem operações em ambientes mais profundos, caracterizando 

pescarias de talude, enquanto os grupos 4, 5 e o primeiro período dos grupos 2 e 3 abrangem 

as pescarias com características costeiras (Figura 13). 

 No Modo-R, o dendrograma de classificação das espécies (Figura 14) e o diagrama de 

ordenação (Figura 15) permitiram identificar 6 grupos (1 a 6) conforme a similaridade nas 

capturas. A categoria de pescado que formou o grupo 1 foi apenas o caranguejo-de-

profundidade, habitante do talude. O segundo grupo contém as categorias pescada-branca e 

pescada, ambas com características de ambientes costeiros. O grupo 3 foi formado pela 

categoria de abrótea-de-fundo que predomina em ambientes profundos. O quarto grupo 

formado contém as categorias raia-viola, peixe-sapo, raia, cação-anjo e emplastro. O grupo 5 

foi composto pelas categorias merluza, cação-bagre, betara, gordinho e guaivira. O sexto 

grupo foi formado pelas categorias corvina, enchova, castanha, cações, mistura, cação-

martelo, caçonete, maria-mole, abrótea e cabra, todas com características de ambientes 
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costeiros. A representação gráfica em duas dimensões do resultado referente à ordenação das 

espécies teve um stress = 0,15.  

A análise da percentagem das similaridades (SIMPER) revelou uma alta similaridade 

na formação dos grupos, indicando que as espécies são bem características de cada grupo. No 

grupo 2 o cação-anjo (18,2%) apresentou a maior contribuição, seguido da categoria 

emplastro (14,4%) e peixe-sapo (10,9%). Já no grupo 4 foi a corvina (41,1%) e para o grupo 5 

a castanha (15,3%) e a corvina (12,5%). Os grupos 1 e 3 não apresentaram similaridade 

média, uma vez que são formados por apenas um tamanho de manha. No entanto, através da 

dissimilaridade média pode-se observar que quando comparados com os demais grupos o 

peixe-sapo e a abrótea-de-fundo eram as principais categorias que os separavam, devido a 

serem frequentes no grupo 1 e grupo 3, respectivamente. A dissimilaridade entre os grupos 5 e 

4 foi atribuída principalmente a dominância da castanha e da corvina. Entre os grupos 5 e 2, a 

dissimilaridade foi marcada pela dominância da castanha e da corvina no grupo 5 e cação-

anjo e emplastro no grupo 2. A dissimilaridade entre os grupos 4 e 2 foi representada pela 

corvina no grupo 4 e cação-anjo, emplastro e peixe-sapo no grupo 2 (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Quantidade de embarcações que atuaram nos diferentes grupos de pescarias de emalhe de fundo do 

Estado de Santa Catarina entre 2001 e 2008. 

 

 Embarcações 

 Anos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Total 

2001 9 - 1 93 6 109 

2002 10 - - 96 14 120 

2003  10 3 102 19 134 

2004  14 6 91 40 151 

2005  12 6 101 41 160 

2006  8 - 130 38 176 

2007  7 5 105 20 139 

2008  - 14 93 33 141 

Média 9,5 10 6 101 26 

 Total 10 32 26 283 108 
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Figura 11. Dendrograma dos tamanhos de malhas através da análise de agrupamento pelo método da média não 

ponderada entre grupos (UPGMA) e coeficiente de similaridade de Bray-Curtis. 

 

 
Figura 12. Diagrama de ordenação dos tamanhos de malhas da pesca de emalhe de fundo resultante do MDS 

com um nível de stress = 0,02. 
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Figura 13. Amplitude da profundidade (m) da área de atuação por grupo da frota de emalhe de fundo entre 2001 

a 2008. O quadrado central define a mediana da distribuição enquanto as caixas delimitam os valores dentro do 

2° e 3° quartil. Notar diferença de escalas entre os grupos 1-3 e 4-5. 
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Figura 14. Dendrograma das espécies através da análise de agrupamento pelo método da média não ponderada 

entre grupos (UPGMA) e coeficiente de similaridade de Bray-Curtis. 

 

 
Figura 15.  Diagrama de ordenação das espécies da pesca de emalhe de fundo resultante do MDS com um nível 

de stress = 0,15. 

G2 

G1 
G3 

G4 G5 
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Tabela 8. Percentagem de similaridade (SIMPER) para as distintas pescarias indicando quais espécies 

contribuíram para a similaridade e a dissimilaridade entre os grupos. 

 

Similaridade média (%) 

 

Dissimilaridade média (%) 

 

* 73,4 * 85,2 72,6 

 

44,7 41,6 55,3 87,0 83,4 85,6 69,5 68,4 66,4 71,5 

Grupos 1 2 3 4 5 

 

5x3 5x4 3x4 5x1 3x1 4x1 5x2 3x2 4x2 1x2 

Abrótea 

   

2,6 6,2 

 

2,2 3,5 1,3 4,1 1,6 

 

4,4 2,4 1,4 

 Abrótea f. 

      

13,1 1,5 17,4 1,7 20,1 

 

1,8 13,9 1,8 2,1 

Cação-anjo 

 

18,2 

 

3,3 1,7 

  

1,3 1,9 

  

1,8 8,7 10,2 9,3 12,1 

Carang. prof 

         

6,1 6,8 7,7 

   

6,6 

Castanha 

   

2,7 15,3 

 

3,8 8,7 5,0 11,4 7,5 1,9 8,3 5,0 

  Corvina 

   

41,1 12,5 

 

4,8 7,8 14,5 10,7 5,3 24,8 7,3 2,8 17,2 1,6 

Cabra 

 

3,4 

 

6,1 7,0 

 

2,2 2,6 

 

5,8 3,4 3,6 3,0 

  

2,2 

Caçonete 

   

6,0 4,9 

 

2,3 1,4 1,6 4,4 1,7 4,5 3,1 

 

2,8 

 Emplastro 

 

14,4 

          

7,4 8,1 8,9 11,0 

Mª-mole 

    

6,6 

 

2,5 3,6 1,0 5,0 2,1 

 

3,6 

   Merluza 

      

2,3 

 

3,0 

 

3,2 

  

2,7 

  Mistura 

 

4,3 

 

5,1 4,1 

 

1,0 1,2 

 

3,4 2,7 2,7 1,4 1,4 1,6 4,1 

Peixe-sapo 

 

10,9 

    

0,8 

 

1,4 19,2 20,4 24,8 6,4 6,1 8,1 12,3 

Raia 

 

6,9 

          

3,3 4,2 4,1 4,7 

* Grupo formado com menos de duas amostras (malhas). 
 

4.3 Direcionamento da frota 

 

 A análise dos alvos da pesca de emalhe de fundo entre 2001 a 2008 foi realizada a 

partir da identificação das distribuições relativas acumuladas dos desembarques, classificando 

os recursos em espécies incidentais, espécies-alvos integrantes e espécies-alvos massivos. 

Desta forma, os cinco grupos foram testados quanto ao direcionamento da frota e as espécies 

utilizadas foram aquelas que contribuíram com mais de 1% da frequência relativa da captura 

desembarcada pelo grupo. 

 No grupo 1, o peixe-sapo foi o alvo massivo nos dois anos em que houve a atuação da 

frota estrangeira arrendada na costa Sudeste/Sul. Enquanto o caranguejo-de-profunfidade foi 

incidental em 2001 e alvo integrante em 2002, o peixe-prego foi sempre uma espécie 

incidental nesta pescaria (Figura 16) (Tabela 9).  

Inicialmente no grupo 2, o cação-anjo variou entre alvo massivo em 2003 e 2005, e 

alvo integrante em 2004. Nos anos seguintes, 2006 e 2007, a participação do cação-anjo nos 

desembarques diminuiu de modo repentino caracterizando-o como incidental. A partir de 

2005 o peixe-sapo passou de incidental, em 2003, para alvo massivo. A abrótea-de-fundo foi 

o alvo incidental durante o período analisado, exceto em 2007 quando foi o alvo massivo. A 

categoria cações foi alvo incidental desta pescaria, entretanto vale uma ressalva para 2005 

quando não foi possível classificá-la de forma tão precisa, uma vez que houveram poucos 
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desembarques com a presença desta categoria. A categoria mistura no primeiro ano foi 

incidental, passando para alvo integrante em 2004 e alvo massivo em 2005, voltando para 

incidental nos anos seguintes.  Provavelmente o fato da categoria mistura ter sido um alvo 

massivo em 2005 descreve a tendência do período de transição na escolha da espécie alvo, 

que inicialmente era direcionada para o cação-anjo e após 2005 para o peixe-sapo (Figura 17) 

(Tabela 9). 

 No primeiro período da pescaria do grupo 3, 2004 e 2005, a castanha e a corvina 

foram o alvo massivo. A cabra foi o alvo integrante em 2004 e em 2005, incidental. Já a 

abrótea em 2005 foi alvo massivo e em 2004 a espécie incidental. No segundo período da 

pescaria, 2007 e 2008, a castanha e a corvina foram o alvo massivo somente em 2007. A 

partir de 2008 ocorreu uma diminuição na participação do desembarque dessas espécies 

passando assim para alvo integrante. Concomitantemente, a abrótea-de-fundo aumentou sua 

participação no desembarque tornando-se o alvo massivo da pescaria durante esse período. A 

participação das categorias abrótea-de-fundo, merluza e sarrão no segundo período indicam 

uma tendência de atuação para áreas mais profundas (Figura 18) (Tabela 9). 

 Na pescaria do grupo 4, a corvina foi o alvo massivo durante todos os anos. A cabra 

no primeiro ano foi alvo integrante e a partir de 2002 tornou-se incidental. O caçonete e a 

categoria mistura foram incidentais em todo o período estudado (Figura 19) (Tabela 9). 

 No grupo 5 entre 2001 e 2003 e entre 2005 e 2007 a castanha foi o alvo massivo e nos 

anos 2005 e 2008 foi alvo integrante. A corvina variou entre alvo massivo em 2002 e 2007 a 

alvo integrante nos outros períodos. A maria-mole foi alvo massivo apenas em 2005 e depois 

variou em alvo integrante no primeiro e no último ano, e incidental nos outros períodos. A 

pescada-branca também foi alvo massivo em 2005 e alvo integrante em 2008, em 2007 a 

captura não obteve registros significativos e nos demais anos foi incidental. A categoria 

mistura foi o alvo incidental, exceto em 2002 quando foi alvo integrante. A abrótea no início 

do período foi caracterizada como incidental, assim como nos anos de 2003 e 2007, no 

entanto, no restante do período foi alvo integrante (Figura 20) (Tabela 9).  
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Figura 16. Frequência acumulada da participação relativa das espécies no grupo 1, em peso, nos desembarques 

de emalhe de fundo no período de 2001 a 2002.  
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Figura 17. Frequência acumulada da participação relativa das espécies no grupo 2, em peso, nos desembarques 

de emalhe de fundo no período de 2001 a 2008. 
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Figura 18. Frequência acumulada da participação relativa das espécies no grupo 3, em peso, nos desembarques 

de emalhe de fundo no período de 2001 a 2008. 
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Figura 19. Frequência acumulada da participação relativa das espécies no grupo 4, em peso, nos desembarques 

de emalhe de fundo no período de 2001 a 2008. 
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Figura 20. Frequência acumulada da participação relativa das espécies no grupo 5, em peso, nos desembarques 

de emalhe de fundo no período de 2001 a 2008. 
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Tabela 9. Classificação quanto a direcionalidade das principais categorias de pescado desembarcadas por grupos 

da pesca de emalhe de fundo entre 2001 e 2008. A classificação segue a técnica de Biseau (1998). 

-- 
Sem 

ocorrência  

Alvo 

massivo 
 

Alvo 

integrante 
 Incidental 

Categorias de 

pescado 

Anos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Grupo 1                 

Caranguejo-de- prof                 

Peixe-sapo                 

Peixe-prego                 

Grupo 2                 

Abrótea-de-fundo     -- -- --       

Cação-anjo                 

Cação-martelo                 

Cações                 

Emplastro                 

Mistura     --           

Peixe-sapo                 

Raia                 

Raia-viola                 

Grupo 3                 

Abrótea                 

Abrótea-de-fundo     -- --         

Cabra     

  

        

Castanha     

  

        

Corvina     

  

        

Merluza     -- --         

Mistura     

  

        

Sarrão     -- --         

Grupo 4                 

Cabra                 

Caçonete                 

Corvina                 

Mistura                 

Grupo 5                 

Abrótea                 

Cabra                 

Caçonete                 

Castanha                 

Corvina                 

Enchova                 

Maria-mole                 

Mistura                 

Cação-martelo                 

Pescada-branca             --   
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4.4 Descrição das variações espaço-temporais do esforço e 
capturas das espécies-alvo e captura incidental 

 

Para descrição das variações espaço-temporais somente os quatro grupos da frota 

nacional de emalhe de fundo tiveram suas capturas e esforços de pesca alocados no espaço. 

As espécies utilizadas foram aquelas que contribuíram com mais de 90% na frequência 

relativa dos desembarques totais do grupo entre 2006 e 2008. 

A frota de emalhe de fundo do grupo 2 que desembarcou nos portos de Santa Catarina 

operou em áreas que foram desde o Rio Grande do Sul até a divisa do Paraná/Santa Catarina e 

o esforço de pesca foi mais intenso em áreas do talude. O peixe-sapo foi o recurso mais 

abundante na captura desembarcada durante o período analisado e as maiores capturas foram 

registradas além dos 200 metros de profundidade no litoral norte e sul do Rio Grande do Sul. 

A abrótea-de-fundo ocorreu principalmente além da isóbata de 300 metros e as maiores 

capturas foram entre o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. O emplastro, a 

raia-viola e o cação-anjo foram similares quanto às principais áreas de captura, norte e sul do 

Rio Grande do Sul, entretanto, vale ressaltar que a quantidade capturada por espécie foi 

diferente (Figura 21). 

A área de atuação do grupo 3 foi concentrada principalmente na região do talude, onde 

foram registrados os maiores esforços pesqueiros, no entanto, houveram atuações também na 

plataforma continental do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Tais atuações na 

plataforma continental podem estar associadas ao período de transição na espécie-alvo desta 

pescaria, uma vez que a castanha foi o alvo inicial e a partir de 2007 a abrótea-de-fundo. A 

principal espécie-alvo foi a abrótea-de-fundo com intensa captura na região do talude entre o 

norte do Rio Grande do Sul e a divisa de São Paulo/Paraná. A castanha ocorreu tanto na 

plataforma continental dos estados da região sul, quanto no talude do Rio Grande do Sul, e 

suas capturas foram mais abundantes no Estado do Rio Grande do Sul. A merluza também foi 

registrada no talude, entre o norte do Rio Grande do Sul e o litoral do Paraná, provavelmente 

associada a fauna acompanhante da pescaria direcionada a captura de abrótea-de-fundo 

(Figura 22).     

No grupo 4, a atuação da frota de emalhe de fundo ocorreu na plataforma continental 

interna, até a isóbata de 100 metros, entre o sul do Rio de Janeiro até o sul do Rio Grande do 

Sul. A espécie-alvo foi a corvina que sozinha correspondeu a mais de 90% da captura. Os 

maiores esforços pesqueiros e a captura desembarcada ocorreram do litoral de norte de Santa 

Catarina até o litoral centro-norte de São Paulo. Outra área de concentração foi observada em 
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torno da divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Destaca-se, que a corvina foi 

amplamente capturada nos dois estoques que ocorrem na região Sudeste/Sul (Figura 23). 

O grupo 5 operou em áreas que foram desde o litoral sul do Rio de Janeiro até o sul do 

Rio Grande do Sul na plataforma continental interna e externa. Os maiores esforços 

pesqueiros ficaram concentrados entre o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. 

A castanha e a corvina tiveram suas capturas desembarcadas totais muito próximas no período 

2006-2008 e as principais áreas de atuação apresentaram uma tendência similar, variando 

principalmente entre o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nota-se que 

ocorrência da corvina vai além da região sul, atingindo níveis elevados de captura no litoral 

do Paraná e sul de São Paulo. Portanto, a atuação deste grupo também ocorreu sobre os dois 

estoques da corvina, com destaque para as maiores capturas do estoque sul. Com menores 

níveis de captura, a cabra e a maria-mole concentraram-se na região ao sul de Santa Catarina e 

ao norte do Rio Grande do Sul (Figura 24).  
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Figura 21. Distribuição espacial do esforço e da captura por quadrante (30´x30´) do grupo 2 da frota industrial 

de emalhe de fundo, entre 2006 e 2008. 
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Figura 22. Distribuição espacial do esforço e da captura por quadrante (30´x30´) do grupo 3 da frota industrial 

de emalhe de fundo, entre 2006 e 2008. 
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Figura 23. Distribuição espacial do esforço e da captura por quadrante (30´x30´) do grupo 4 da frota industrial 

de emalhe de fundo, entre 2006 e 2008. 
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Figura 24. Distribuição espacial do esforço e da captura por quadrante (30´x30´) do grupo 5 da frota industrial 

de emalhe de fundo, entre 2006 e 2008. 

 



  53 

4.5 Descrição das embarcações, dos petrechos e dos métodos de 
utilização 

 

4.5.1 Características das embarcações 

 

 A partir do levantamento efetuado em 2010, verificou-se que as embarcações de 

emalhe de fundo são semelhantes entre si, apresentando um convés entre a proa e a meia nau, 

a casaria entre a popa e a meia nau (estilo europeu), com a cabine de comando à frente e as 

demais dependências (cozinha, dormitórios, casa de máquinas) entre a meia nau e a popa e, 

nesta última a caixa de armazenamento das redes (curral). No convés, onde está instalado o 

guincho de recolhimento da rede, são realizadas as fainas de despesca. As bóias de 

sinalização, poitas e âncoras ficam armazenadas no convés próximo a proa ou no curral das 

redes. Sob o convés está situado o porão de armazenamento da captura e no mesmo nível, em 

direção à popa, esta localizada a casa de máquinas. A Figura 25 apresenta algumas 

características comuns nas embarcações de emalhe de fundo.  As embarcações são todas 

construídas de madeira com sistema de resfriamento a gelo. O conjunto de equipamentos 

eletrônicos e de navegação das embarcações geralmente é composto por radiotransmissores 

tipos SSB e VHF, radar, navegador por satélite, ecossonda, piloto automático e rastreador por 

satélite.  

 
Figura 25. Características comuns nas embarcações de emalhe de fundo: (A) embarcação de emalhe de fundo; 

(B) cabine de comando; (C) vista do convés; (D) motor principal. 

Fonte: A, B e C: Vanessa Mafra Pio; D: Luciano Cardoso Morais. 
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Quanto às características físicas das embarcações, identificou-se um comprimento 

variando de 14 a 25 metros, com arqueação bruta (AB) entre 30 e 120, motor principal com 

potência de 113 a 470 Hp (Figura 26) e capacidade do porão para 12 a 90 toneladas de 

pescado resfriado. A frota é composta por embarcações de 0 anos, ou seja, construídas em 

2010, chegando até 37 anos. A tripulação é composta por 5 a 12 tripulantes (Tabela 10). 

 

Figura 26. Características físicas do motor, comprimento e arqueação bruta das embarcações de emalhe de 

fundo que operaram no Estado de Santa Catarina em 2010. O risco central define a mediana da distribuição 

enquanto as caixas delimitam os valores dentro do 2° e 3° quartil. 

 

Tabela 10. Descrição das características físicas das embarcações que compunham a frota de emalhe de fundo do 

Estado de Santa Catarina em 2010. 

 

Comprimento 

total (m) 

Capacidade do 

porão (t) 

Potência 

Motor (Hp) 
AB 

Idade 

(anos) 

Número de 

tripulantes 

Média 21,34 50,59 298,98 74,98 13 7,31 

Desvio padrão 2,06 16,33 63,70 23,60 10 1,19 

Mínimo 14 12 113 30 0 5 

Máximo 25 90 470 120 37 12 

N 63 64 64 51 58 64 

 

4.5.2 Petrechos de pesca 

 

 De maneira geral, o petrecho de pesca de emalhe de fundo é constituído por um 

número variável de redes (“panos”) unidas entre si, sendo que o conjunto de redes é chamado 

de “caceia”. Nas extremidades de cada caceia são amarrados os cabos de ancoragem, cabos 

arinques, poitas, âncoras e bóias de sinalização (Figura 27). No entanto, os petrechos possuem 

diferenças tecnológicas conforme a espécie-alvo, tais como: tamanho da malha e material da 
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panagem (Figura 28). Desta forma, foram confeccionadas as principais plantas de redes de 

cada grupo conforme a sua respectiva espécie-alvo: rede de peixe-sapo (grupo 2), abrótea-de-

fundo (grupo 3), corvina (grupo 4) e castanha (grupo 5). O grupo 1 (frota estrangeira 

arrendada) não foi abordado nesta etapa, uma vez que este já foi descrito por Wahrlich et al. 

(2004).  

 

 
Figura 27. Esquema geral da rede de emalhe de fundo empregada pela frota industrial de Santa Catarina. 

 

 

 
Figura 28. Características tecnológicas do petrecho: (A) tralha superior com flutuador; (B) cabo lateral; (C) 

panagem da rede; (D) tralha inferior - fio trançado; (E) tralha inferior - fio torcido; (F) encala. 

 

 No grupo 2, cada rede entralhada apresenta comprimento de 50 metros, com tralhas de 

polietileno (PE) torcido em “Z” com 15 mm de diâmetro. A tralha superior é desprovida de 
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flutuadores, enquanto a inferior contem filamentos de chumbo em seu interior na proporção 

média de 300 g por metro. A panagem apresenta fios de poliamida (PA) monofilamento de 

0,60 mm de diâmetro e com tamanho de malha de 280 mm entre nós opostos, comprimento 

esticado de 150 metros e altura de 13 malhas (Figura 29). As encalas são de polipropileno 

(PP) 0,60 mm, sendo unidas às tralhas com espaçamentos de 500 mm e sustentando entre 5 e 

6 malhas cada uma. O coeficiente de entralhe (E) variou de 0,30 a 0,35, determinando que a 

altura da rede esticada é de 3,6 metros.  

 
Figura 29. Especificações técnicas da rede de emalhe de fundo empregada na pesca dirigida ao peixe-sapo 

(grupo 2). 

 

A cada três panos de rede há um cabo lateral de polietileno torcido de 3,65 metros de 

comprimento e 10 mm de diâmetro, ligando as tralhas superior e inferior. A função deste cabo 

lateral é aumentar a possibilidade recuperação do material/tralhas em caso de rompimento do 

petrecho de pesca, não atuando como um limitante de altura. 

No grupo 3, cada rede montada apresenta um comprimento de 45 metros, sendo a 

tralha superior e inferior de polietileno trançado com diâmetro de 22 mm. A tralha superior é 

desprovida de flutuadores e a inferior possui bastões de chumbo em seu interior, na proporção 

média de 274,5 g por metro. A panagem é confeccionada com fio de poliamida 

monofilamento de 0,60 mm, com tamanho de malha de 110 mm entre nós opostos, 

comprimento esticado de 100 metros e 33 malhas na altura (Figura 30). As encalas são de fio 

torcido, sendo unidas às tralhas com espaçamento de 250 mm e sustentando 5 malhas cada 

uma, resultando no coeficiente de entralhe de 0,45. Nas extremidades das redes é utilizado o 

cabo lateral de polietileno trançado com 3,20 metros de comprimento e 12 mm de diâmetro 

ligando a tralha superior à inferior. A função deste cabo é aumentar a possibilidade de 

recuperação do material/tralhas em caso de rompimento do petrecho de pesca. 
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Figura 30. Especificações técnicas da rede de emalhe de fundo empregada na pesca dirigida a abrótea-de-fundo 

(grupo 3). 

  

No grupo 4, cada rede entralhada apresenta um comprimento variando entre 58 e 60 

metros, sendo a tralha superior de polietileno trançado com diâmetro 16 a 18 mm e com 24 

bóias de plástico, enquanto que a tralha inferior é de polietileno trançado de 18 mm com 

bastões de chumbo em seu interior, na proporção média de 220 g por metro. A panagem das 

redes é confeccionada com fio de poliamida monofilamento de 0,50 e 0,60 mm de diâmetro e 

com tamanho de malha de 130 mm entre nós opostos, comprimento esticado de 100 metros e 

altura de 30 malhas (Figura 31). As encalas são de poliéster (PES) torcido de 1,3 mm, sendo 

unidas às tralhas com espaçamento de 230 mm e sustentando 3 malhas cada uma e o 

coeficiente de entralhe é de 0,59. Nas extremidades das redes é utilizado cabo lateral, cuja 

função também é aumentar a recuperação do material/tralhas. O cabo é de polietileno 

trançado 5,4 mm de diâmetro que liga as tralhas superior e inferior, com comprimento de 3,60 

metros. 

 
Figura 31. Especificações técnicas da rede de emalhe de fundo empregada na pesca dirigida a corvina (grupo 4). 

 

No grupo 5, cada rede montada apresenta um comprimento de 50 metros, com a tralha 

superior e inferior de polietileno trançado de 22 mm de diâmetro. A tralha superior possui 18 

flutuadores de plástico por rede e a tralha inferior possui chumbo no seu interior. A panagem 

é feita de fio poliamida monofilamento de 0,50 mm, com tamanho de malha de 100 mm entre 

nós opostos, comprimento esticado de 100 metros e 32 malhas na altura (Figura 32). As 

encalas são unidas às tralhas com espaçamento de 200 mm e sustentando 4 malhas cada uma. 

O coeficiente de entralhe é de 0,50, determinando a altura da rede esticada de 3,20 metros. 
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Figura 32. Especificações técnicas da rede de emalhe de fundo empregada na pesca dirigida a castanha (grupo 

5). 

 

 Além das diferenças tecnológicas supracitadas, os grupos também apresentaram 

quantidades variáveis de panos nas caceias ao longo do período de estudo. Na Figura 33 

observa-se, uma tendência de aumento na quantidade de panos em todos os grupos da frota 

nacional de emalhe de fundo. O grupo 2 foi o que apresentou a maior quantidade, atingindo 

até 1.600 panos. A variação na quantidade de panos descrita pelos demais grupos mostrou-se 

similar e a maior quantidade de panos atingida foi da ordem de 600.  

 

  

  

Figura 33.  Variação anual da quantidade de panos utilizados por embarcação/viagens nos grupos da frota 

nacional de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina. O quadrado central define a mediana da distribuição 

enquanto as caixas delimitam os valores dentro do 2° e 3° quartil. 
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4.5.3 Operação de pesca 

 

 A operação de pesca tem início com o lançamento manual da bóia de sinalização, cabo 

arinque com comprimento de 2 a 3 vezes a profundidade local, poita, âncora e cabos de 

ancoragem, que são conectados nas redes extremidades das caceias, em quantidades variáveis 

conforme cada pescaria. Nas pescarias do peixe-sapo e da abrótea-de-fundo é utilizado 

parcelas (caceias), por exemplo, 1.000 redes divididas em quatro parcelas de 250 para a 

primeira espécie e 500 redes divididas em duas parcelas de 250 para a segunda. Na pescaria 

da corvina adotou-se somente uma caceia, por exemplo, 400 redes, assim como na pesca da 

castanha. 

 As redes são lançadas pela popa da embarcação (Figura 34) e preferencialmente contra 

a corrente, para a rede esticar melhor e evitar que a mesma embolasse, mantendo uma mesma 

faixa de profundidade em velocidade de seis a sete nós. A duração do lançamento de uma 

caceia varia entre uma e três horas. Após o lançamento das redes, segue o segundo conjunto 

de cabos de ancoragem, poita, cabo arinque e bóias de sinalização. A faina de lançamento 

conta com a participação de cinco tripulantes, onde dois ficam posicionados na parte superior 

da embarcação, próximos do curral e/ou no próprio curral, para observar a saída das redes, o 

terceiro lança a poita, o quarto a âncora e o quinto a bóia de sinalização. Ao final da largada, 

as embarcações que não operam com mais de uma caceia ficam ancoradas e as demais se 

deslocam até a caceia que seria recolhida.  

 O recolhimento do petrecho (Figura 35) é iniciado pela proa sendo que primeiramente 

ocorre o embarque das bóias sinalizadoras, cabo arinque, poita, âncora e cabo de ancoragem. 

As redes são recolhidas através do “carro de borda” e do guincho de tração. O guincho 

geralmente é operado pelo tripulante mais experiente que controla a velocidade e a entrada da 

rede na embarcação. Enquanto a rede é trazida para o convés, a despesca é realizada por dois 

ou três tripulantes nas pescarias da corvina e castanha, e dois a cinco tripulantes, nas pescarias 

do peixe-sapo e abrótea-de-fundo. A captura é deixada sobre o convés enquanto o peixe é 

retirado das redes e selecionado, sendo baixada para o porão somente após concluída a 

operação de recolhimento (Figura 36). Simultaneamente durante a despesca as redes são 

puxadas manualmente ou com o auxílio de um  power-block para dentro  do curral localizado 

na popa da embarcação. A movimentação da rede desde o convés até a popa é facilitada pela 

passagem por dentro de um cano de PVC localizado sobre a casaria da embarcação. O 

procedimento de acondicionamento das redes no curral é efetuado por dois tripulantes que 
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arrumam as redes para o próximo lançamento. O tempo de recolhimento varia entre 5 e 12 

horas, com velocidade de navegação de 1,5 a 2,5 nós. 

O tempo de imersão das redes (tempo na água) no caso da pescaria do peixe-sapo e da 

abrótea-de-fundo, que trabalham com parcelas, é maior, pois as redes são utilizadas de forma 

alternada. O número de parcelas determina o tempo em dias que as redes ficam imersas. Para 

pescaria do peixe-sapo que trabalha em média com quatro parcelas o tempo de imersão é de 

até 96 horas, na pescaria da abrótea-de-fundo 48 horas e na pescaria da corvina e castanha 

entre 3 e 9 horas. 

 

 
Figura 34. Operação de lançamento: (A) bóias de sinalização; (B) lançamento da âncora da rede; (C): saída das 

redes do curral pela popa da embarcação. 

Fonte: A: Luís Rodrigo Maçaneiro Leão; B: Christopher Barrutas Currito de Oliveira; C: Luciano Cardoso 

Morais. 
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Figura 35. Operação de recolhimento: (A) passagem da rede pelo "carro de borda"; (B) guincho de tração; (C) 

despesca no convés; (D) passagem da rede pelo cano de PVC; (E) power-block; (F) acondicionamento das redes 

no curral pelos tripulantes. 

Fonte: A, B, D, E: Luciano Cardoso Morais; C: Luís Rodrigo Maçaneiro Leão; F: Christopher Barrutas Currito 

de Oliveira. 

 

 

 
Figura 36. Armazenamento e conservação do pescado: (A) captura no convés durante a operação de 

recolhimento; (B) captura conservada no gelo. 

Fonte: A: Luis Fernando Raiser Moro; B: Luís Rodrigo Maçaneiro Leão.  

 

4.6 Análise econômica 

 

 Ao todo foram entrevistados 15 armadores da região e obtidos os custos fixos e 

variáveis de 30 embarcações da frota de emalhe de fundo, equivalentes a 19,1% das 

embarcações atuantes na pescaria em 2009. As embarcações direcionadas à captura de corvina 

(malhas de 120 e 130 mm) corresponderam a 93% da parcela amostrada e a média da 
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quantidade de panos por barco foi 450. Na Tabela 11 é possível observar as características 

tecnológicas das embarcações amostradas e dos seus respectivos petrechos de pesca. 

 Com relação aos custos de aquisição/implementação das embarcações de emalhe de 

fundo (Tabela 12), o maior investimento deu-se na obtenção do casco (51,5%), seguido do 

petrecho de pesca (18,7%) e do motor principal (9%). A média do custo total de 

aquisição/implementação de uma embarcação de emalhe de fundo foi de R$ 879.104,00 (± R$ 

177.948,00 DP). A embarcação XXIV apresentou um custo de aquisição inferior a média por 

ser uma embarcação de menor porte (14 metros de comprimento), por possuir uma quantidade 

menor de panos e devido a ausência de motor auxiliar, guincho e power block.  

Quanto aos custos anuais totais do capital fixo (CAT cap fixo) (Tabela 13), a 

manutenção/reparo do petrecho foi responsável por 51% do total. No geral, os armadores da 

pesca da corvina relataram que, em média, trocam entre 20 e 30 panos/viagem e os armadores 

da pesca da abrótea-de-fundo e do peixe-sapo trocam, em média, 100 panos/viagem, uma vez 

que, segundo eles, não é compensatório remendar os panos. O preço de uma unidade de pano 

variou entre R$ 300,00 e R$ 450,00. Em relação aos custos com estaleiro e reparo da 

embarcação, em alguns momentos foi difícil separá-los, por serem pagos conjuntamente ao 

estaleiro. Nestes casos, o reparo da embarcação foi contabilizado junto com o custo do 

estaleiro. Os custos do estaleiro (14,12%) e do reparo da embarcação (8,53%) somaram 

22,65%. O custo com a manutenção da balsa foi similar para todas as embarcações. 

Para os custos anuais totais da tripulação e operacional (CAT trip e op) (Tabela 14), 

observou-se que 73% dos barcos industriais da frota de emalhe de fundo não possuem seguro 

da embarcação. No entanto, o seguro da tripulação é pago por praticamente todos os 

armadores. O custo do rastreador por satélite e do sistema de controle eletrônico de 

abastecimento foi similar para todas as embarcações e o custo da permissão de pesca foi o 

mais barato em relação a todos os custos envolvidos neste estudo. A mão-de-obra em terra foi 

considerada como parte dos custos externos da pescaria, sendo contabilizados os custos com 

vigia, secretária, mergulhador, contador, redeiros, entre outros. 

Entre os custos fixos por operação de terra (CFOt) (Tabela 15) o rancho (40,69%) e o 

gelo (39,32%) totalizaram 80% do total e o material (luvas, roupas de oleado, capas) 

contribuiu com 12,6%. A água, na maioria das embarcações, era paga por meio de uma taxa 

mensal que variou entre R$ 60,00 e R$ 150,00. Para os custos variáveis (CV) (Tabela 15) as 

embarcações gastaram, em média, R$ 118.832,60 por ano com combustível e lubrificante. 

Neste contexto, as embarcações gastaram em média entre R$ 11.000,00 e R$ 16.000,00 por 
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viagem e a pescaria do peixe-sapo foi a que mais gastou óleo diesel. Nota-se que nos valores 

de combustível apresentados está incluso o desconto da subvenção estadual. 

 
 

Tabela 11. Características tecnológicas das embarcações e dos petrechos de pesca da frota de emalhe de fundo 

do Estado de Santa Catarina. Obs.: A embarcação VII tem como alvo abrótea-de-fundo e a embarcação XXII 

peixe-sapo. Todas as demais têm como alvo a corvina. 

Embarcação 
Ano de 

fabricação 

Compri-

mento (m) 

Potência do 

motor 

principal 
(Hp) 

Capacidade do 

porão (t) 
AB  

N° 

tripulantes 

Qnt. de 

panos 

Tamanho 
da malha 

(mm) 

Embarcação I 2005 21,5 290 40 81 7 420 120 

Embarcação II 2003 22,9 360 75 120 7 500 130 

Embarcação III 2000 20 360 50 60 7 400 130 

Embarcação IV 2002 18 300 45 53 7 450 130 

Embarcação V 1984 24 350 50 - 7 480 130 

Embarcação VI 1980 23 350 45 83 7 450 130 

Embarcação VII 2001 23 290 60 84 10 500 110 

Embarcação VIII 1998 19 290 45 - 7 400 130 

Embarcação IX 2003 21 320 50 70 7 400 130 

Embarcação X 1985 16,9 290 30 32 7 400 120 

Embarcação XI 2005 24 360 90 105 9 430 130 

Embarcação XII 2005 20 360 50 60 7 400 130 

Embarcação XIII 1984 21 270 35 48 7 450 130 

Embarcação XIV 1994 21 350 50 85 7 480 130 

Embarcação XV 2005 21,5 290 50 - 7 455 130 

Embarcação XVI 1985 18 260 20 30 6 350 130 

Embarcação XVII 1981 23 370 60 78 8 550 130 

Embarcação XVIII 2001 22 300 70 - 7 570 130 

Embarcação XIX 2004 20 360 50 60 7 400 130 

Embarcação XX 2002 22,8 290 55 - 7 400 130 

Embarcação XXI 2003 22,5 360 65 110 7 450 130 

Embarcação XXII 2002 20,7 290 50 85 10 1.000 280 

Embarcação XXIII 2005 19 267 40 - 7 350 130 

Embarcação XXIV 2006 14 180 12 - 5 100 130 

Embarcação XXV 2002 21,9 320 60 92 7 500 130 

Embarcação XXVI 2004 22,8 290 55 - 7 400 130 

Embarcação XXVII 2000 20,5 167 40 65 7 400 130 

Embarcação XXVIII 1995 21,6 290 50 95 7 500 130 

Embarcação XXIX 2004 22,5 360 60 70 7 450 130 

Embarcação XXX 2002 21,4 360 60 82 7 480 130 

Média 

 

21,0 309,8 50,4 74,9 7,2 450,5 

 Desvio padrão 

 

2,2 51,1 15,2 23,0 1,0 132,1 
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Tabela 12. Custos de aquisição/implementação das embarcações de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina. Todos os valores estão expressos em milhares de reais. 

Obs.: A embarcação VII tem como alvo abrótea-de-fundo e a embarcação XXII peixe-sapo. Todas as demais têm como alvo a corvina. 

Embarcação Casco 
Motor 

principal 

Motor 

auxiliar 
Petrecho 

Mat. 

Salva-
tagem 

Parte 

hidráuli-
ca 

Parte 

elétrica 

Injeta-

mento 
barco 

Guincho 

+ power 
block 

VHF PX Radar SSB 
Navega-

dor 

Rastre

ador 
Custo total 

Embarcação I 300 65 10 159,6 10 20 35 20 25 1 0,8 10 8 8 3,3 675,7 

Embarcação II 600 70 10 190 14 45 30 50 20 1 1,6* 15 8 8 1,6 1.064,2 

Embarcação III 500 100 20 180 10 40 40 50 25 2 1 12 9 8 3,5 1.000,5 

Embarcação IV 350 50 15 180 10 30 50 50 40 3* 1 15 10 10 2,5 816,5 

Embarcação V 500 100 30 201,6 6 80 40 30 30 1,4 0,35 9 - 18* 1,1 1.047,45 

Embarcação VI 300 65 10 171 10 20 35 20 25 1 0,8 10 8 8 3,3 687,1 

Embarcação VII 500 80 20 177 10 50 20 50 30 3* 1 20 8 10 3 982 

Embarcação VIII 550 100 15 152 15 20 20 25 25 1,6* 0,6 12 6 8 2 952,2 

Embarcação IX 500 75 10 160 10 40 30 30 30 1 0,5 11 10 10 2 919,5 

Embarcação X 300 65 10 152 10 20 35 20 25 1 0,8 10 8 8 3,3 668,1 

Embarcação XI 500 100 30 - - - - - - - - - - - - 630 

Embarcação XII 500 100 20 180 10 40 40 50 25 2 1 12 9 8 3,5 1.000,5 

Embarcação XIII 350 50 15 180 10 30 50 50 40 3* 1 15 10 10 2,5 816,5 

Embarcação XIV 500 100 30 201,6 6 80 40 30 30 1,4 0,35 9 - 18* 1,1 1.047,45 

Embarcação XV - - - - - - - - - - - - - - - - 

Embarcação XVI 500 75 10 140 10 40 30 30 30 1 0,5 11 10 10 2 899,5 

Embarcação XVII 300 60 30 165 15 50 20 20 30 0,7 0,2 10 8 12 2,5 723,4 

Embarcação XVIII 350 50 15 228 10 30 50 50 40 3* 1 15 10 10 2,5 864,5 

Embarcação XIX 500 100 20 180 10 40 40 50 25 2 1 12 9 8 3,5 1.000,5 

Embarcação XX 550 100 15 152 15 20 20 25 25 1,6* 0,6 12 6 8 2 952,2 

Embarcação XXI 600 70 10 171 14 45 30 50 20 1 1,6* 15 8 8 1,6 1.045,2 

Embarcação XXII 400 70 8 400 15 30 40 50 50 2* 1 30 7 5 15 1123 

Embarcação XXIII 400 75 10 105 7 18 9 15 15 1,6 1,6* 9 6 6 15 693,2 

Continuação... 
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Continuação... 

                Embarcação XXIV 250 40 - 32 1,5 20 7 8 - 1,5 0,5 - - 2,5 - 363 

Embarcação XXV 500 100 30 - - - - - - - - - - - - 630 

Embarcação XXVI 550 100 15 152 15 20 20 25 25 1,6* 0,6 12 6 8 2 952,2 

Embarcação XXVII 500 75 10 160 10 40 30 30 30 1 0,5 11 10 10 2 919,5 

Embarcação XXVIII 450 70 12 200 10 35 50 60 44,2 2* 0,6 8 3,8 4 - 949,6 

Embarcação XXIX 500 100 20 202,5 10 40 40 50 25 2 1 12 9 8 3,5 1.023 

Embarcação XXX 500 100 30 201,6 6 80 40 30 30 1,4 0,35 9 - 18* 1,1 1047,45 

Média 451 79 17 177 10 38 33 36 29 2 0,8 12 8 9 3 879 

Desvio padrão 98 19 8 58 3 18 12 15 8 1 0,4 4 2 4 4 177 

* Custo total de duas unidades. 
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Tabela 13. Dados econômicos dos custos anuais totais do capital fixo (CAT cap fixo) das embarcações da frota de 

emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina. Todos os valores estão expressos em reais. Obs.: A embarcação 

VII tem como alvo abrótea-de-fundo e a embarcação XXII peixe-sapo. Todas as demais têm como alvo a 

corvina. 

Embarcação 
Reparo da 

embarcação  
Motor  

Equip. eletr. e 
naveg.  

Parte 
elétrica  

Reparo 

petrecho 

 

Estaleiro  Guincho  Balsa  

Embarcação I 30.000 5.000 3.000 5.000 90.000 40.000 6.000 2.300 

Embarcação II 20.000 10.000 2.000 8.000 80.000 20.000 3.000 1.500 

Embarcação III 10.000 10.000 10.000 30.000 126.00000 30.000 20.000 1.500 

Embarcação IV 15.000 3.000 10.000 10.000 80.000 15.000 10.000 1.000 

Embarcação V 22.000 10.000 5.000 15.000 90.000 8.000 40.000 1.200 

Embarcação VI 30.000 5.000 3.000 5.000 90.000 40.000 6.000 2.300 

Embarcação VII 10.000 5.000 5.000 5.000 100.000 - 5.000 1.500 

Embarcação VIII - 20.000 15.000 8.000 60.000 23.000 5.500 1.500 

Embarcação IX - 20.000 5.000 20.000 50.000 40.000 5.000 1.800 

Embarcação X 30.000 5.000 3.000 5.000 90.000 40.000 6.000 2.300 

Embarcação XI 30.000 30.000 10.000 7.000 46.000 10.000 5.000 1.500 

Embarcação XII 10.000 10.000 10.000 30.000 126.000 30.000 20.000 1.500 

Embarcação XIII 15.000 3.000 10.000 10.000 80.000 15.000 10.000 1.000 

Embarcação XIV 22.000 10.000 5.000 15.000 90.000 8.000 40.000 1.200 

Embarcação XV - - - - 120.000 35.000 - 750 

Embarcação XVI - 20.000 5.000 20.000 50.000 40.000 5.000 1.800 

Embarcação XVII 15.000 5.000 6.000 4.000 20.000 3.000 5.000 1.200 

Embarcação XVIII 15.000 3.000 10.000 10.000 80.000 15.000 10.000 1.000 

Embarcação XIX 10.000 10.000 10.000 30.000 126.000 30.000 20.000 1.500 

Embarcação XX - 20.000 15.000 8.000 60.000 10.000 5.000 1.500 

Embarcação XXI 20.000 10.000 2.000 8.000 80.000 20.000 3.000 1.500 

Embarcação XXII 40.000 20.000 15.000 10.000 121.000 30.000 5.000 1.500 

Embarcação XXIII - 6.000 1.000 1.000 45.000 25.000 2.000 1.200 

Embarcação XXIV - - - - 10.000 4.000 - - 

Embarcação XXV 30.000 30.000 10.000 7.000 46.000 10.000 5.000 1.500 

Embarcação XXVI - 20.000 15.000 8.000 60.000 23.000 5.500 1.500 

Embarcação XXVII - 20.000 5.000 20.000 50.000 40.000 5.000 1.800 

Embarcação XXVIII - 10.000 2.000 6.000 100.000 30.000 5.000 1.500 

Embarcação XXIX 10.000 10.000 10.000 30.000 126.000 30.000 20.000 1.500 

Embarcação XXX 22.000 10.000 5.000 15.000 90.000 8.000 40.000 1.200 

Média  20.300 12.142 7.392 12.500 80.733 23.172 11.321 1.484 

Desvio padrão 8.915 7.839 8.758 8.758 33.355 12.432 11.469 375 
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Tabela 14. Custos anuais totais da tripulação e operacional (CAT trip op) das embarcações da frota de emalhe de 

fundo do Estado de Santa Catarina. Todos os valores estão expressos em reais. Obs.: A embarcação VII tem 

como alvo abrótea-de-fundo e a embarcação XXII peixe-sapo. Todas as demais têm como alvo a corvina. 

Embarcação 
Seguro 

tripul.  

Seguro 

embarc.  

Desp. 

Marit.  

Visto. 

capit 

Rastrea-

dor  

Sistema 

abastec.  
Sindicato 

Permis-

são  

Mão-de-obra 

em terra 

Embarcação I 2.040 - 6.000 - 1.188 1.056 600 575 4.000 

Embarcação II 13.340 10.000 5.500 4.000 1.188 - 600 600 9.060 

Embarcação III 4.200 - 24.000 300 1.308 1.440 14.400 900 15.825 

Embarcação IV 3.500 14.000 7.000 - 1.188 1.056 1.500 500 13.000 

Embarcação V 2.160 - 3.600 80 1.188 - 3600 420 15.100 

Embarcação VI 2.040 - 6.000 - 1.188 1.056 600 575 4.000 

Embarcação VII 3.000 - 3.500 1.500 1.188 - 600 500 60.000 

Embarcação VIII 2.400 - 6.120 1.080 1.188 - 600 520 13.000 

Embarcação IX 2.200 - 12.240 1.200 1.680 1.056 1.200 500 21.100 

Embarcação X 2.040 - 6.000 - 1.188 1.056 600 575 4.000 

Embarcação XI 6.180 - 

 

3.000 1.188 1.056 1.800 500 8.520 

Embarcação XII 4.200 - 24.000 300 1.308 1.440 14.400 900 15.825 

Embarcação XIII 3.500 14.000 13.000 - 1.188 1.056 1.500 500 13.000 

Embarcação XIV 2.160 - 3.600 80 1.188 - 3.600 420 15.100 

Embarcação XV 2.160 - - 350 1.188 - 1.380 - 20.400 

Embarcação XVI 2.200 - 12.240 1.200 1.680 1.056 1.200 500 21.100 

Embarcação XVII 3.456 12.000 4.000 500 1.200 1.056 3.000 560 22.800 

Embarcação XVIII 3.500 14.000 7.000 - 1.188 1.056 1.500 500 13.000 

Embarcação XIX 4.200 - 24.000 300 1.308 1.440 14.400 900 15.825 

Embarcação XX 2.400 - 6.120 1.080 1.188 - 600 630 13.000 

Embarcação XXI 13.340 - 5.500 4.000 1.188 - 600 600 9.060 

Embarcação XXII 2.556 15.600 6.120 1.500 1.188 - 600 600 78.120 

Embarcação XXIII - 3.600 1.500 - 1.308 - - 600 - 

Embarcação XXIV - 720 - - - - - 470 12.240 

Embarcação XXV 6.180 - - 3.000 1.188 1.056 1.800 500 8.520 

Embarcação XXVI 2.400 - 6.120 1.080 1.188 - 600 630 13.000 

Embarcação XXVII 2.200 - 12.240 1.200 1.680 1.056 1.200 500 21.100 

Embarcação XXVIII - - 7.200 450 1.188 - - 550 4.800 

Embarcação XXIX 4.200 - 24.000 300 1.308 1.440 14.400 900 15.825 

Embarcação XXX 2.160 - 3.600 80 1.188 - 3.600 420 15.100 

Média 3.848 10.490 9.239 1.208 1.260 1.152 3.351 581 17.083 

Desvio padrão 2.975 5.457 7.045 1.218 152 171 4.792 142 15.515 
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Tabela 15. Custos fixos por operação de terra (CFOt) e custos variáveis (CV) - combustível e lubrificante da 

frota de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina. Todos os valores estão expressos em reais. Obs.: A 

embarcação VII tem como alvo abrótea-de-fundo e a embarcação XXII peixe-sapo. Todas as demais têm como 

alvo a corvina. 

Embarcação Material Rancho  Gelo  Água 
Trapiche/ 
manipul.  

Lubrific./ 
Combust. * 

Embarcação I 10.000 39.000 33.750 1.200 - 118.300 

Embarcação II 15.000 30.000 35.000 3.000 - 120.000 

Embarcação III 10.800 31.500 31.500 1.200 13.500 123.525 

Embarcação IV 7.000 40.000 40.000 1.000 - 120.000 

Embarcação V 9.000 34.000 32.500 800 8.000 125.000 

Embarcação VI 10.000 39.000 33.750 1.200 - 118.300 

Embarcação VII 10.000 60.000 40.000 - - 119.300 

Embarcação VIII 8.000 24.000 34.400 1.200 6.400 120.000 

Embarcação IX 10.000 30.000 35.000 1.000 8.000 120.000 

Embarcação X 10.000 39.000 33.750 1.200 - 118.300 

Embarcação XI 20.000 35.000 24.500 700 9.200 140.000 

Embarcação XII 10.800 31.500 31.500 1.200 13.500 123.525 

Embarcação XIII 7.000 30.647 21.057 1.000 - 89.299 

Embarcação XIV 9.000 34.000 32.500 800 8.000 125.000 

Embarcação XV 12.000 32.000 36.000 1.200 - 135.600 

Embarcação XVI 10.000 30.000 35.000 1.000 8.000 70.000 

Embarcação XVII 6.000 35.000 40.000 3.000 - 136.000 

Embarcação XVIII 7.000 40.000 40.000 1.000 - 120.000 

Embarcação XIX 10.800 31.500 31.500 1.200 13.500 123.525 

Embarcação XX 8.000 24.000 34.400 1.200 6.400 99.300 

Embarcação XXI 15.000 30.000 35.000 3.000 - 120.000 

Embarcação XXII 18.000 70.000 50.000 1.200 - 174.000 

Embarcação XXIII 9.000 22.500 28.800 900 - 108.180 

Embarcação XXIV 20.000 35.000 24.500 700 9.200 30.000** 

Embarcação XXV 20.000 35.000 24.500 700 9.200 140.000 

Embarcação XXVI 8.000 24.000 34.400 1.200 6.400 99.300 

Embarcação XXVII 10.000 30.000 35.000 1.000 8.000 120.000 

Embarcação XXVIII 4.000 35.000 20.000 1.000 5.200 160.000** 

Embarcação XXIX 10.800 31.500 31.500 1.200 13.500 123.525 

Embarcação XXX 9.000 34.000 32.500 800 8.000 125.000 

Média 10.806 34.571 33.076 1.234 9.058 118.832 

Desvio padrão 4.135 9.589 6.094 634 2.758 25.221 

* Valores com subvenção estadual. 

** Não recebem a subvenção do óleo diesel. 
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Para a análise econômica do custo real da pescaria de emalhe de fundo e do impacto 

da subvenção econômica do óleo diesel foram considerados os CAT cap fixo, CAT trip e op, CFOt e 

CV de uma embarcação representativa da parcela da frota de emalhe de fundo entrevistada. 

De acordo com a análise de frequência do comprimento das embarcações, o barco padrão 

possui 21 metros, sendo escolhida, assim, a embarcação XIII como padrão, uma vez que, além 

de pertencer à classe modal de comprimento, ainda forneceu dados econômicos bastante 

detalhados e completos (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Distribuição da frequência de comprimento das embarcações de emalhe de fundo entrevistadas para 

análise econômica. 

 

 Na Tabela 14 verifica-se os custos anuais totais fixos e variáveis do barco padrão para 

a condição sem a subvenção estadual e federal do óleo diesel. Considerou-se um horizonte de 

nove viagens anuais para análise dos custos fixos e variáveis por viagem.  

 A receita total (RT) foi estimada para as distintas pescarias entrevistadas neste estudo, 

sendo elas: abrótea de fundo, corvina e peixe-sapo, conforme as produções totais (PT) das 

respectivas espécies-alvo no ano 2009. Para obtenção do lucro total (LT), os custos fixos (CF) 

foram considerados iguais para as distintas pescarias conforme os cálculos do barco padrão. 

No entanto, devido à pescaria do peixe-sapo ter apresentado um gasto maior com os custos 

variáveis (CV), o cálculo do seu lucro total não levou em consideração o CV do barco padrão 

(Tabela17).  

 Em relação à divisão do lucro total obtido, este sempre foi dividido metade para o 

armador (50%) e a outra metade para a tripulação (50%), representando assim o lucro real da 
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operação, uma vez que os custos totais já foram descontados. O LT com a subvenção estadual 

do óleo também foi dividido entre o armador e a tripulação, pois o benefício já era descontado 

diretamente na bomba. O desconto da subvenção estadual foi de pelo menos R$ 0,25/litro no 

preço do óleo diesel, pois de acordo com uma consulta realizada em um posto náutico da 

região, este foi o valor mínimo concedido, conforme a legislação. O valor final por litro 

depende se o armador paga à vista ou a prazo, da quantidade de óleo diesel utilizada por mês 

(função do número de embarcações do armador) e da credibilidade do armador no posto 

náutico. Já para a subvenção federal, somente o armador era beneficiado, uma vez que esta 

não era descontada na bomba, sendo posteriormente depositado em conta para o próprio 

armador. O desconto da subvenção federal foi em média R$ 0,23/litro. Os lucros auferidos 

pelo armador e pela tripulação sob estas diferentes condições são mostrados na Tabela 18.  

 Considerando os valores do lucro total apresentados, observa-se que todas as pescarias 

tiveram uma rentabilidade positiva em 2009. A pescaria do peixe-sapo, devido ao maior preço 

de venda do pescado e a elevada produção total, apresentou a maior rentabilidade. Com 

relação à subvenção do óleo diesel (estadual e federal) nesta pescaria, houve uma contribuição 

anual de R$ 12.200,00 para a tripulação e R$ 35.068,00 para o armador. Nas pescarias da 

abrótea-de-fundo e da corvina a contribuição foi de R$ 5.840,00 para as tripulações e R$ 

16.911,00 para os armadores. Sendo assim, a subvenção do óleo diesel representou 11,98%, 

9,13% e 10,90% do lucro total dos armadores nas pescarias de peixe-sapo, abrótea-de-fundo e 

corvina, respectivamente. No entanto, cabe destacar que o armador da pescaria do peixe-sapo 

tem um custo adicional de R$ 100,00 referente a diária com observador de bordo. Para o ano 

2009, foi registrado somente uma viagem com observador e o custo foi de R$ 900,00. Porém, 

quando levado em consideração o ano 2010, foram 8 viagens que contabilizaram R$ 

10.800,00, uma vez que neste ano os embarques de observador de bordo foram mais 

regulares. 

 Todavia, para o pagamento da tripulação, o seguro dos tripulantes somado às despesas 

dos custos fixos em terra, custos variáveis, INSS, despachante marítimo, mensalidades do 

sindicato e do sistema eletrônico de abastecimento, e os custos com a manutenção eram 

descontados da receita bruta da embarcação após o término de cada viagem. No entanto, 

como não era possível prever/obter os custos com a manutenção da embarcação, 

primeiramente era descontado 20% para estas despesas.  

 A divisão do lucro entre a tripulação aconteceu na forma de partes e foi calculada a 

partir do lucro com a subvenção estadual. O barco padrão da pescaria de corvina somou 10,95 

partes, o barco da pescaria da abrótea-de-fundo 23,5 e o de peixe-sapo 26 partes (Tabela 19). 
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A quantidade de partes a ser recebida era estipulada pelo armador de acordo com a função e a 

responsabilidade do tripulante na operação de pesca. A única exceção na divisão do lucro na 

forma de partes ocorreu com a embarcação XXIV, nesta o lucro era dividido igualitariamente 

entre os tripulantes. 

 

Tabela 16. Composição dos custos anuais totais fixos e variáveis referentes ao barco padrão da frota de emalhe 

de fundo do Estado de Santa Catarina em 2009. Todos os valores estão expressos em reais. 

Custos Ano  Viagem  

Custos Fixos 

  Custos anuais totais: Capital fixo (patrimônio)  144.000 16.000 

Custos anuais totais - Tripulação e operacional  64.770 7.197 

Custos anuais totais: Custos fixos por operação 59.705 6.634 

Custos Variáveis 

  Combustível e lubrificante  95.149 10.572 

Custo total  363.624 40.403 
 

 

Tabela 17. Cálculos da obtenção do lucro total (LT) das distintas pescarias da frota de emalhe de fundo do 

Estado de Santa Catarina em 2009. Obs.: PT (Produção total), RT (Receita total), CV (Custos variáveis), CF 

(Custos fixos) e CT (Custo total). 

Espécie-

alvo 
PT (Kg) R$/kg RT (R$) CV (R$) CF (R$) CT (R$) LT (R$) 

Abrótea-de-

fundo 250.000 2,80 700.000 95.149 268.475 363.624 336.376 

Corvina  200.000 3,20 640.000 95.149 268.475 363.624 276.376 

Peixe-sapo 280.000 3,50 980.000 196.440 268.475 464.915 515.085 

 

Tabela 18. Divisão dos lucros totais entre armador e tripulação nas condições sem e com subvenção econômica 

do óleo diesel da frota de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina em 2009.  Todos os valores estão 

expressos em reais. 

  

S/ subvenção C/ subvenção estadual 
C/ subvenção estadual + 

federal 

Espécie-

alvo 
LT  Tripulação  Armador  Tripulação  Armador  Tripulação  Armador  

Abrótea-de-

fundo 336.376 168.188 168.188 174.028 174.028 174.028 185.099 

Corvina  276.376 138.188 138.188 144.028 144.028 144.028 155.099 

Peixe-sapo 515.085 257.542 257.542 269.742 269.742 269.742 292.610 
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Tabela 19. Remuneração da tripulação das distintas pescarias da frota de emalhe de fundo do Estado de Santa 

Catarina em 2009 a partir do lucro total com subvenção estadual. 

 
Corvina Peixe-sapo Abrótea-de-fundo 

Função Partes R$ Partes R$ Partes R$ 

Mestre 3,5 46.032 6,0 62.526 6,0 44.400 

Motorista 1,6 21.028 3,5 36.307 4,0 29.592 

Contra-mestre - - 2,5 25.949 2,0 14.782 

Gelador 1,3 17.111 2,5 25.949 2,0 14.782 

Cozinheiro 1,3 17.111 2,5 25.949 2,0 14.782 

Ajudante de gelador 1,25 16.438 2,0 20.770 - - 

Pescador 1 1,0 13.154 1,75 18.073 1,5 11.138 

Pescador 2 1,0 13.154 1,75 18.073 1,5 11.138 

Pescador 3 - - 1,75 18.073 1,5 11.138 

Pescador 4 - - 1,75 18.073 1,5 11.138 

Pescador 5 - - - - 1,5 11.138 

Total 10,95 144.028 26 269.742 23,5 174.028 

 

4.7 Legislação pesqueira incidente na pesca industrial de emalhe 
de fundo e medidas de manejo 

 

 As Portarias e Instruções Normativas (IN) incidentes na pesca industrial de emalhe de 

fundo na região Sudeste/Sul (RJ a RS) e de âmbito nacional foram promulgadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) (IN N° 53 de 22 de novembro de 2005 e IN N° 5 de 28 

de maio de 2004), MMA e Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP-PR) (IN N° 3 

de 4 de setembro de 2009), MMA e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (Portaria 

Interministerial N° 8 de 15 de setembro de 2010), IBAMA (Portaria N° 121 de 24 de agosto 

de 1998 e Portaria N° 25 de 20 de outubro de 2010) e IBAMA/ICMBIO (Portaria Conjunta 

N° 7 de 1° de fevereiro de 2008) (Tabela 20). Cabe ressaltar que a Portaria Conjunta N° 7 

(BRASIL, 2008) não está mais em vigor e a IN N° 166 de 18 de julho de 2007 (BRASIL, 

2007) está provisoriamente suspensa durante a atuação da Portaria Interministerial N° 8 

(BRASIL, 2010).  

A instrução normativa Ministério do Meio Ambiente N° 5 (BRASIL, 2004) refere-se 

ao reconhecimento do estado das espécies em ameaçadas de extinção, sobre-explotadas ou 

ameaçadas de sobre-explotação. As espécies com maior relevância para este estudo, 

enquadradas na categoria ameaçadas de extinção foram as espécies de cação-anjo (Squatina 

guggenhein e S. occulta), caçonete (Mustelus schmitti) e a raia-viola (Rhinobatus horkelli). Na 

categoria sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação foram tubarão-martelo 

(Sphyrna lewini e S. zygaena), peixe-sapo (Lophius gastrophysus), corvina (Micropogonias 
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furnieri), enchova (Polmatomus saltatrix) e castanha (Umbrina canosai). Já a IN N° 53 

(BRASIL, 2005) estabeleceu o tamanho mínimo de captura para o tubarão-martelo, cabra 

(Prionotus punctatus), castanha, corvina, enchova e maria-mole (Cynoscion striatus). 

Considerando os três atos normativos vigentes sobre a pescaria de emalhe de fundo, 

observa-se que a IN N° 3 (BRASIL, 2009) é voltada unicamente para o ordenamento da 

pescaria de emalhe de fundo do peixe-sapo, limitando áreas de pesca, número de embarcações 

permissionadas, tamanho mínimo da malha da rede, número máximo de redes, esforço e 

composição da captura e ainda exige observador de bordo em todas as viagens, assim como a 

presença de rastreador por satélite e a entrega dos mapas de bordo devidamente preenchidos.  

 No entanto, em se tratando das demais pescarias de emalhe de fundo do Estado de 

Santa Catarina (p.ex. abrótea-de-fundo, castanha e corvina) não existe legislação que as 

regulamente de forma tão abrangente. De maneira geral, os dois atos normativos (Portaria N° 

121 e IN N° 166) voltados ao ordenamento destas pescarias estão limitados principalmente as 

restrições tecnológicas da rede: altura e comprimento máximo (BRASIL, 1998; BRASIL, 

2007), e em evitar a atividade de finning, descrito na Portaria IBAMA N° 121 (BRASIL, 

1998). Outro aspecto relevante dessas normas é o fato delas abordarem o emalhe de fundo e o 

de superfície de forma similar e em âmbito nacional. Desta forma, a mesma norma é aplicada, 

indistintamente, em toda a esfera das águas sob jurisdição nacional independentemente das 

espécies-alvo. Destaca-se ainda, que a IN N° 166 (BRASIL, 2007) estabeleceu um prazo de 

dois anos, após a sua publicação, para extinção do emalhe de superfície.  

 Em virtude desta problemática, em 2008 o IBAMA e o ICMBIO instituíram a Portaria 

Conjunta IBAMA/ICMBIO N° 7 (BRASIL, 2008) que criou o primeiro Grupo Técnico de 

Trabalho (GTT) de emalhe com o compromisso de discutir e propor medidas de gestão num 

prazo de quatro meses. Contudo, passado o prazo de vigência deste grupo nenhum relatório 

com novas medidas de ordenamento foi apresentando e a IN IBAMA N° 166 que estava 

revogada passou a valer novamente. Nesse mesmo contexto, em setembro de 2010 o MMA e 

o MPA instituíram a Portaria Interministerial N° 8 (BRASIL, 2010) e novamente criou-se 

outro GTT com o mesmo propósito, porém com um prazo de cinco meses para apresentação 

do relatório final.  

 Uma das metas deste GTT emalhe será apresentar um novo limite máximo permissível 

de extensão das redes na pesca industrial de emalhe de fundo. Tal medida deve-se a 

promulgação da Portaria IBAMA N° 25 (BRASIL, 2010) que suspendeu o artigo 1° da 

Portaria IBAMA N° 121, que proíbe a utilização e/ou transporte de rede de emalhe com 
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comprimento superior a 2,5km.  Vale a ressalva que esta portaria foi instituída devido às 

consequências da operação “Rebojo”, já citada anteriormente. 

 Com relação ao ordenamento da pescaria de emalhe de fundo, em 2008 foi divulgada a 

proposta governamental do novo modelo de permissionamento da pesca no Brasil. Este 

modelo foi dividido em emalhe oceânico e costeiro conforme as espécies-alvo e suas capturas 

incidentais. O emalhe oceânico tem restrição de limitação de área, enquanto o emalhe costeiro 

não apresenta nenhuma restrição (Tabela 21). 

   

Tabela 20. Portarias e Instruções Normativas de regulamentação da pesca de emalhe de fundo. 

Órgão 

Respons. 

Ato 

normativo Nº Ano Ementa A B C D E F G UF 

IBAMA Portaria 121 1998 

Evitar a atividade de finning e proibir a 

utilização e/ou transporte de redes de 

emalhar com comprimento superior a 2,5km 

  X X         BR 

MMA IN 5 2004 

Estabelece as espécies ameaçadas de 

extinção, sobre-explotadas ou ameaçadas de 

sobre-explotação 

    X         BR 

MMA IN 53 2005 
Estabelece o tamanho mínimo (indivíduo) 

de captura no litoral SE/Sul 
          X   SE/S 

IBAMA IN 166 2007 

Estabelece parâmetros tecnológicos da rede 

de emalhe, limita a concessão de novas 

permissões e exige observador de bordo em 

30% das viagens 

X X 

 

    X   BR 

IBAMA/ 

ICMBIO 

Portaria 

Conjunta  

 

7 2008 

Cria o GTT-Emalhe com o objetivo de 

discutir e elaborar propostas para gestão da 

pesca de emalhar e suspende a IN N° 166 

durante o período de atuação do GTT (120 

dias) 

            X BR 

MMA/ 

SEAP-PR 
IN 3 2009 

Regulamenta a pesca do peixe-sapo (área, 

esforço, malha da rede, captura, 

mecanismos de controle) no litoral SE/Sul 

X X X X X X 

  

SE/S 

MPA/ 

MMA 

Portaria 

Intermin.  
8 2010 

Instituí o GTT-Emalhe com a finalidade de 

debater, elaborar e propor medidas para 

gestão da pesca de emalhe e suspende a IN 

N° 166 até a conclusão dos trabalhos do 

GTT no prazo de 150 dias 

            X BR 

IBAMA Portaria 25 2010 

Suspende por 60 dias os efeitos do artigo 1° 

da Portaria IBAMA N° 121, que proibia a 

utilização e/ou transporte de redes de 

emalhar com comprimento superior a 2,5km  

 
X 

     
BR 

 

A – limitação do esforço de pesca (controle da frota) 

B – regulamentação dos petrechos (restrições tecnológicas) 

C – limitação da captura (esforço e composição) 

D – limitações de acesso as áreas de pesca 

E – limites de comprimento do indivíduo (tamanho mínimo) 

F – mecanismos de monitoramento/controle (mapa de bordo, observador de bordo, rastreador) 

G – Grupos Técnicos de Trabalho (ordenamento) 

  

 



  75 

Tabela 21. Nova proposta do modelo de permissionamento da pesca de emalhe de fundo da região Sudeste/Sul. 

Modalidade Espécie-alvo Fauna acompanhante previsível Área de operação Observações 

Emalhe de fundo 

oceânico 
Peixe-sapo 

Abrótea-de-fundo, merluza, 

cherne, batata, namorado, congro-

rosa, caranguejo-real e caranguejo-

vermelho, cações 

Litoral SE/Sul a 

partir dos 250 m 

Captura incidental 

de cherne-poveiro. 

Emalhe de fundo 

costeiro 

Corvina e 

pescada 

Abrótea, cabra, cações, castanha, 

espada, guavira, linguado, maria-

luiza, papa-terra, pescadas, 

pescadinha e raias. 

Mar territorial 

SE/Sul 
 

   



  76 

 DISCUSSÃO 
 

 A pesca industrial de emalhe de fundo é uma das principais modalidades de pesca da 

região Sudeste/Sul do Brasil, atuando sobre diversos recursos demersais e que vem ganhando 

grande importância nos últimos anos (Valentini & Pezzuto, 2006). No Estado de Santa 

Catarina esta pescaria duplicou sua captura desembarcada do início da década de 2000 até o 

seu final, e atualmente é a terceira em volume de produção, contribuindo com 14% em 2008 

(UNIVALI/CTTMar, 2009) e 15% em 2009 (UNIVALI/CTTMar, 2010) da captura 

desembarcada pela frota industrial deste estado. Este fato pode ser explicado pelo crescimento 

da frota de emalhe e principalmente pelo aumento do esforço com o acréscimo do número de 

panos nos petrechos de pesca.  

 A investigação da caracterização desta pescaria demonstrou que os petrechos de pesca 

possuem uma diversidade de tamanhos de malhas, e que estas malhas podem ocorrer na forma 

de três categorias: distintas, conjugada e simples, sendo as duas últimas as mais abundantes 

neste estudo. O uso das malhas conjugadas ocorreu apenas eventualmente, fato também 

observado para o litoral de São Paulo (Alves et al. 2009). Com o tempo, houve uma queda no 

registro dos seus desembarques, o que pode indicar o desuso desta categoria. Assim como nos 

desembarques dos portos catarinenses, a malha simples foi a forma predominante nos estados 

do Rio Grande do Sul (Boffo & Reis, 2003; Moreno et al. 2009) e São Paulo (Alves et al. 

2009). Destaca-se que a queda no uso das malhas conjugadas é um fato relevante do ponto de 

vista do ordenamento, uma vez que medidas técnicas como limitação do tamanho das malhas 

são frequentes nas iniciativas de manejo, mas seriam complicadas de serem adotadas caso um 

grande número de embarcações/viagens as empregassem. Desta forma, a normatização de 

tamanhos de malha, espécies-alvo e áreas de pesca parece ser possível, principalmente quando 

levados em consideração os resultados do presente estudo. 

 Com relação à captura dessas categorias, pode-se considerar que há um padrão 

definido de composição de espécies nos determinados tamanhos ou intervalos de malha. A 

relação entre o tamanho da malha e o tamanho da espécie capturada é reflexo da seletividade 

dos petrechos de pesca (Karlsen & Bjarnason, 1987; Sparre & Venema, 1997). Desta forma, 

cada petrecho de pesca tem características técnicas específicas (Rosman & Maugeri, 1980; 

Gamba, 1994), direcionadas a espécies e áreas de atuação diferentes. Nesse sentido, a frota de 

emalhe de fundo atuou tanto sobre os peixes ósseos demersais (Haimovici, 1997: Tomás, 

2007) como os cações demersais (Kotas et al., 2008) e em diferentes áreas da plataforma 

continental e do talude.  
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 Além disso, através do dendrograma dos tamanhos das malhas complementado com o 

resultado do MDS e do SIMPER, ficou evidente que todas as peculiaridades supracitadas 

contribuíram para a distinção de cinco grupos ou pescarias da frota industrial de emalhe de 

fundo do Estado de Santa Catarina. Estas podem ser resumidas de acordo com as respectivas 

espécies-alvo, capturas incidentais, petrechos e áreas de pesca como segue: 

A. No grupo 5 a castanha foi o principal recurso capturado, seguida da corvina, e sua 

captura incidental foi composta principalmente por abrótea, cabra, maria-mole e o 

grupo das pescadas. A principal área de atuação ocorreu ao sul de Santa Catarina e 

norte do Rio Grande do Sul, entre a plataforma interna e externa, e o principal 

petrecho possui tamanho de malha de 100 mm. 

B. No grupo 4 a corvina foi a espécie-alvo com sua captura incidental constituída de 

cabra e caçonete e com ampla área atuação na plataforma interna da região 

Sudeste/Sul. O principal petrecho possui tamanho de malha 130 mm e o maior esforço 

pesqueiro, em número de viagens, foi registrado pelas embarcações que utilizam este 

tamanho de malha e ainda possuem viabilidade econômica positiva. Além disso, o 

maior número de embarcações também ocorreu neste grupo.  

C. O grupo 3 possuía comportamento similar ao grupo 5, quanto a captura. No entanto, 

atualmente a abrótea-de-fundo é a espécie-alvo, enquanto a merluza e o sarrão 

compõem os principais recursos da sua captura incidental na região do talude dos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre 400 e 600 metros de 

profundidade. As embarcações neste grupo possuem viabilidade econômica positiva e 

o petrecho de pesca com tamanho de malha de 110 mm foi empregado por 14 

embarcações no último ano deste estudo.  

D. O grupo 2 possui o peixe-sapo como espécie-alvo e captura incidental composta de 

abrótea-de-fundo, emplastro e cação-anjo. A área de operação ocorre na plataforma 

externa e talude de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o principal petrecho de pesca 

tem tamanho de malha de 280 mm.  

E. As embarcações estrangeiras arrendadas formaram o grupo 1 e caracterizaram-se por 

uma pescaria direcionada ao peixe-sapo com captura incidental constituída por 

caranguejo-de-profundidade e peixe-prego. Ao todo 10 embarcações atuaram na costa 

Sudeste/Sul, principalmente entre os 400 e 600 metros de profundidade. 

 A pesca com redes de emalhar de fundo realizada pela frota estrangeira arrendada 

marcou o início da exploração do peixe-sapo com esta modalidade no Brasil (Perez et al. 

2002). Considerando a captura desembarcada neste estudo, observou-se que o peixe-sapo 
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representou mais de 80% do total, ou 40,7% quando levados em consideração também os 

dados de bycatch (Perez & Wahrlich, 2005). A atuação das embarcações estrangeiras 

arrendadas ficou restrita a um período de dois anos, devido aos conflitos com as embarcações 

nacionais de arrasto de fundo e as manifestações contrárias ao arrendamento de embarcações 

estrangeiras pelo setor pesqueiro nacional, especialmente para a pesca do peixe-sapo 

(Wahrlich et al. 2004). 

 Após a retirada das embarcações estrangeiras arrendadas surgiu a pescaria nacional 

com a malha 280 mm, inicialmente direcionada ao cação-anjo e não ao peixe-sapo. 

Entretanto, devido a alguns cações terem entrado para a lista de espécies ameaçadas de 

extinção, p. ex. Squatina guggenhein e S.occulta ocorreu a proibição da sua captura, por meio 

da Instrução Normativa MMA N° 5 de 21 de maio de 2004 (BRASIL, 2004). Após a 

publicação deste ato normativo, os índices de captura desembarcada do cação-anjo 

começaram a decair e a partir de 2006 o peixe-sapo tornou-se a espécie-alvo. Além dessa 

mudança de recurso, houve uma transferência nas áreas de operação, passando da plataforma 

interna e externa para o talude, principalmente ao sul de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul, demonstrando que as embarcações nacionais de peixe-sapo que desembarcaram nos 

portos catarinenses não operaram em toda a costa Sudeste/Sul, como acontecia com a frota 

estrangeira arrendada (Perez et al. 2005). Cabe destacar que a mudança na pescaria do cação-

anjo para o peixe-sapo também foi observada para as demais malhas do grupo 2 (malha de 

320 mm e a conjugada T). Como consequência desta proibição, ocorreu uma diminuição na 

participação dos elasmobrânquios nos desembarques da frota de emalhe de fundo. Além 

disso, as malhas menores ganharam preferência pela frota (Tomás, 2007), indicando o desuso 

dos “malhões” (malhas maiores que 300 mm) no Estado de Santa Catarina. 

 Outra mudança de recurso-alvo aconteceu com a malha de 110 mm, que apresentou 

duas pescarias distintas. Num primeiro momento a pescaria era direcionada para recursos da 

plataforma interna, como a corvina e a castanha. Contudo, a partir de 2007, esta frota avançou 

para áreas da plataforma externa e do talude, direcionando seu esforço para outra espécie-

alvo, a abrótea-de-fundo. Esta espécie teve sua captura aumentada substancialmente ao longo 

da década de 2000, pois também se tornou alvo dos arrasteiros duplos e simples de 

profundidade (Andrade et al., 2005; Valentini & Pezzuto, 2006).  

 Aparentemente, o surgimento da pescaria de abrótea-de-fundo com redes de emalhar 

está relacionado com o emprego das malhas distintas, que ocorreu de forma isolada em 2007, 

como um teste pelas embarcações de peixe-sapo (obs. pessoal). Portanto, este período pode 
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ser definido como o momento em que a frota de emalhe de fundo buscava novas alternativas 

de recursos exploráveis e rentáveis economicamente na plataforma externa e no talude. 

 Verifica-se assim, que as pescarias da abrótea-de-fundo e do peixe-sapo tanto 

estrangeira arrendada como nacional foram as três pescarias de emalhe de fundo que 

ocuparam as áreas da plataforma externa e do talude durante a década de 2000. A expansão 

das pescarias para áreas mais profundas foi uma das alternativas encontradas para reduzir o 

esforço nas áreas costeiras e/ou para compensar seus rendimentos decrescentes (Perez et al., 

2003). Entretanto este fato merece atenção, pois os recursos marinhos de profundidade 

apresentam características biológicas que criam desafios específicos para sua utilização e 

exploração, podendo citar: ciclo de vida longo, crescimento lento e maturação tardia (FAO, 

2009). Nesse sentido, salienta-se que a pescaria do peixe-sapo está bastante normatizada, e 

sua pesca, pela frota de emalhe, tem sido praticada por um número menor de embarcações 

autorizadas que aquele permitido, de 9 barcos, pela Instrução Normativa MMA/SEAP-PR N° 

3 de 4 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009). Contudo, suas capturas, inclusive por outras 

frotas, têm atingido ou superado o Rendimento Máximo Sustentável (RMS) estimado. Além 

disso, o uso de malhas conjugadas e distintas pelas embarcações permissionadas de peixe-

sapo está impedido pela IN N° 3, que permite o transporte e uso somente da malha de 280 

mm. Paralelamente, não há hoje qualquer norma que ordene a captura de abrótea-de-fundo 

pelo emalhe, exceto a Instrução Normativa SEAP-PR N° 22 de 1° de dezembro de 2008 

(BRASIL, 2008) do arrasto de talude, que impõe restrição à sua captura dirigida por outras 

modalidades de pesca. Talvez esse seja o motivo da inexistência da previsão de uma 

permissão de pesca de abrótea-de-fundo como espécie-alvo do emalhe na nova matriz de 

permissionamento. 

 Partindo do talude para a plataforma continental, foram caracterizadas duas pescarias 

direcionadas aos cienídeos, especialmente a castanha e a corvina. Contudo, há uma evidente 

sobreposição das capturas da frota de emalhe com aquelas obtidas pelos arrasteiros 

direcionados aos peixes demersais, principalmente na área de pesca da Plataforma Sul (Perez 

et al. 2001). O fato de múltiplas frotas estarem direcionadas à captura da corvina fez desta 

espécie o principal recurso demersal da região Sudeste/Sul (Carneiro, 2007).  

 Neste contexto, a produção de corvina pela frota de emalhe de fundo já superou 50% 

do total desembarcado por esta modalidade nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio 

Grande do Sul (Valentini & Pezzuto, 2006). Esta tendência, para o estado de Santa Catarina, 

pode ser explicada devido ao maior esforço, em número de viagens, ocorrer com a malha de 

130 mm, seguido pela malha de 100 mm. Outro fator que contribuiu para este índice foi o 
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redirecionamento da frota que atuava sobre os cações que, com a queda na sua rentabilidade e 

a proibição da captura do cação-anjo, passou a orientar seu esforço para os cienídeos em áreas 

mais costeiras (Perez et al. 2001; Valentini & Pezzuto, 2006). 

 Com relação às principais pescarias de cienídeos, a pescaria da corvina foi a mais 

costeira da frota industrial de emalhe de fundo e apresentou caráter monoespecífico, com o 

predomínio de uma espécie durante todo o período analisado, conforme evidenciou a análise 

do direcionamento. Por outro lado, a pescaria da castanha apresentou um caráter 

multiespecífico, que apesar da grande diversidade de espécies se manteve similar durante os 

anos. Ainda de acordo com a análise do direcionamento, a castanha e a corvina foram as duas 

principais espécies desta pescaria. Entretanto, a maria-mole, a abrótea e as “pescadas” 

também mereceram destaque pelo elevado volume desembarcado. O caráter multiespecífico 

dessa pescaria agrava o problema da sobreposição das suas capturas com outras frotas (Perez 

et al., 2001; Silva, 2007) e adiciona complexidade a uma eventual proposta de ordenamento 

específico a essa pescaria. 

 Apesar da existência de distintas pescarias de emalhe de fundo, a pesca empregada no 

litoral de Santa Catarina é similar a pesca do litoral do Rio Grande do Sul (Moreno et al., 

2009; Klippel et al., 2005) e São Paulo (Tomás, 2007; Alves et al., 2009), e parece não diferir 

muito em termos tecnológicos (Tomás, 2007). De acordo com a classificação proposta por 

Moreno et al. (2009) a pesca de emalhe industrial se enquadra na categoria de grande porte, 

com embarcações acima de 14 metros de comprimento e dotadas de casaria. As embarcações 

catarinenses são semelhantes entre si quanto ao tipo de construção em madeira, na 

conservação do pescado com gelo, no arranjo geral de convés e no conjunto de equipamentos 

eletrônicos e de navegação. Já o sistema de pesca pode diferir na forma do lançamento da 

rede, uma vez que na pescaria do peixe-sapo e abrótea-de-fundo utiliza-se parcelas (caceias) e 

na pescaria da corvina e castanha há o lançamento total da rede. Ao contrário das 

embarcações estrangeiras arrendadas de emalhe de fundo (Wahrlich et al., 2004), as 

embarcações catarinenses não possuem convés coberto e não realizam beneficiamento e 

congelamento do pescado a bordo, o que limita a autonomia das embarcações e a sua 

operação sob condições de tempo mais adversas. 

 Ao traçar um paralelo da atual frota industrial de emalhe de fundo de Santa Catarina 

em relação àquela que operava no estado em 2002 (UNIVALI/CTTMar, 2003), nota-se que 

houve um incremento tecnológico de 14% no comprimento médio das embarcações, de 17% 

na potência do motor e de 33% na arqueação bruta. Assim como na frota estrangeira 

arrendada de emalhe de fundo as diferenças observadas nas dimensões dos barcos não 
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interferiram no padrão seu operacional, porém determinaram variações na capacidade de 

carga (Wahrlich et al., 2004). Além disso, a frota de 2010 mostrou-se mais nova do que a 

operante em 2002 (UNIVALI/CTTMar, 2003), com uma redução de 26% na idade média das 

embarcações, passando de 17,7 para 13,1 anos. O fato das embarcações serem mais antigas no 

estudo realizado por UNIVALI/CTTMar (2003) se deve a que no início do emprego dessa 

modalidade de pesca, no final da década de 1980, muitas embarcações de outras modalidades 

foram adaptadas para a pesca de emalhe (Klippel et al., 2005; Kotas et al., 2008). Portanto, a 

queda na idade média é consequência do ingresso de embarcações novas na pescaria, as quais 

foram construídas especificamente para esta modalidade a partir de 2002/2003. Esta tendência 

pode estar relacionada com a influência da atuação das embarcações estrangeiras arrendadas 

de emalhe na região, no início da década de 2000.   

 Segundo Wahrlich et al. (2004) as embarcações estrangeiras arrendadas introduziram 

um tipo diferenciado de rede, mais eficiente para a captura de peixe-sapo. Ao comparar a rede 

utilizada pela frota nacional de peixe-sapo com a rede da frota estrangeira arrendada, observa-

se que ambas são tecnologicamente semelhantes, inclusive no diâmetro do fio da panagem. O 

diâmetro de 0,60 mm dessas redes facilita a retenção de organismos por sua maior 

elasticidade e quase invisibilidade na água, no entanto apresentam uma menor resistência ao 

rompimento (Wahrlich et al., 2004). O coeficiente de entralhe entre 0,30 e 0,35 indica uma 

captura por embolamento, desta forma, os peixes ficam retidos pelos dentes, nadadeiras ou 

outras projeções (Karlsen & Bjarnason, 1987; Potter & Pawson, 1991) e consequentemente 

apresentam uma mínima relação entre o tamanho da malha da rede e a forma do corpo dos 

organismos capturados (Karlsen & Bjarnason, 1987). 

 Ao contrário da rede do peixe-sapo, os coeficientes de entralhe 0,45, 0,50 e 0,59 das 

redes da abrótea-de-fundo, castanha e corvina, respectivamente, indicam que o princípio da 

captura ocorreu através do emalhamento dos peixes na região da cabeça, ou atrás das 

brânquias, ou na porção anterior do corpo pelas nadadeiras abdominal e dorsal (Karlsen & 

Bjarnason, 1987; Potter & Pawson, 1991). No entanto, a rede para capturar abrótea-de-fundo 

assemelha-se a rede de peixe-sapo nacional e estrangeira arrendada por não possuir 

flutuadores (bóias) na tralha superior. A ausência dos flutuadores nestas redes somada com 

uma maior quantidade de chumbo na tralha inferior facilita um maior contato entre a 

superfície da panagem e o fundo, o que propicia maior captura de organismos bentônicos 

(Wahrlich et al., 2004). Com relação à rede para capturar castanha, de malha 100 mm, seu uso 

é mais frequente a partir do porto de Laguna, enquanto que a rede de corvina, malha de 130 

mm, é predominante nos municípios de Itajaí e Navegantes. Em ambas as redes se utilizam 
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flutuadores na tralha superior para dar maior flutuabilidade à mesma (Potter & Pawson, 

1991).  

 A pescaria da corvina com o uso da malha de 130 mm já foi descrita para o litoral do 

Rio Grande do Sul (Klippel et al., 2005). Contudo, as redes utilizadas para este recurso no 

litoral sul desse estado possuíam malhas maiores, com 140-160 mm (Boffo & Reis, 2003), 

enquanto no litoral norte, eram empregadas as mesmas malhas de 130 mm (Moreno et al., 

2009) descritas no presente estudo. Quanto à malha de 100 mm utilizada em Santa Catarina 

na pescaria da castanha, esta não coincide com a pescaria do Rio Grande do Sul, onde a malha 

de 100 mm serve para capturar a abrótea costeira e é conhecida como “miudeira” (Moreno et 

al., 2009). No litoral de São Paulo o uso de redes com malhas de 100, 110 e 130 mm também 

foi relatado num estudo realizado por Alves et al. (2009), porém não houve associação do 

tamanho dessas malhas com as respectivas espécies capturadas. Já a pescaria do peixe-sapo 

com o uso da malha 280 mm é amplamente descrita em âmbito internacional, principalmente 

na Espanha, onde é conhecida como “Rasco” (OCEANA, 2006), coincidindo com as 

características da rede empregada pela frota nacional.  

 Analisando os dados de comprimento das redes, observa-se que na frota de emalhe de 

Santa Catarina houve um aumento significativo no seu tamanho médio ao longo do tempo, 

confirmando o que havia sido relatado por Moreno et al. (2009) e Boffo & Reis (2003) na 

pescaria do Rio Grande do Sul. Este aumento no comprimento das redes já havia sido 

evidenciado por Klippel et al. (2005) que ainda averiguou ser uma consequência da 

diminuição dos rendimentos da pescaria. Independentemente desse crescimento, verifica-se 

que as embarcações catarinenses não estavam operando dentro das limitações de comprimento 

máximo das redes exigidas pela Portaria IBAMA Nº 121 de 24 de agosto de 1998 (BRASIL, 

1998), pelo menos desde 2001. 

 Neste contexto, o aumento do número de panos pode estar contribuindo para que as 

pescarias de emalhe de fundo do litoral de Santa Catarina, analisadas no presente estudo, se 

mantenham economicamente viáveis, indicando a impossibilidade prática de atendimento ao 

limite máximo de 2,5 km de redes exigidos pela Portaria IBAMA N° 121.  Um estudo 

realizado pela FAO revelou que a pescaria com redes de emalhar de fundo na França e na 

Espanha também possuem viabilidade positiva, enquanto na China a viabilidade é negativa 

(FAO, 1998). Destaca-se que apesar do retorno positivo desta pescaria e do alto custo na 

implementação/aquisição das embarcações, a maioria dos barcos catarinenses não são 

segurados. Este fato assemelha-se com a descrição reportada por Castro et al. (2001) para a 
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pescaria de parelhas no Estado de São Paulo. Entretanto, em se tratando do seguro da 

tripulação, a maioria dos armadores entrevistados efetua o pagamento.  

 Uma divisão dos lucros (renda líquida) em 50% para o armador e 50% para a 

tripulação, como observada neste estudo, tem sido observada também na pesca do litoral do 

Rio Grande do Sul (Moreno et al., 2009). Já a distribuição da remuneração em partes, 

conforme a função de cada tripulante na embarcação tem sido um sistema muito adotado e 

descrito na literatura para as diversas pescarias do Brasil (Cardoso et al., 2004; Moreno et al., 

2009; Cardoso & Haimovici, 2010).  Com relação à divisão dos lucros de forma igualitária 

entre a tripulação da embarcação de menor porte deste estudo, ela coincide com o sistema 

adotado nas canoas motorizadas do Amazonas (Cardoso & Freitas, 2006).  Um ponto 

relevante era que, no caso desta embarcação específica, a remuneração dos tripulantes podia 

ser adicionada de mais partes, principalmente para o mestre da embarcação, dependendo da 

produtividade da viagem, servindo assim como uma gratificação (bônus) e um incentivo para 

as próximas viagens, por conta dos armadores.  

 Os custos mais onerosos das pescarias de emalhe de fundo foram observados na 

manutenção/reparo do petrecho de pesca e com o combustível. É provável que em alguns 

casos o custo da manutenção/reparo do petrecho esteja superestimado, pois os armadores ao 

relatarem que trocavam uma determinada quantidade de panos por viagem consideravam o 

custo de uma unidade (pano) nova e completa. Porém, através das consultas com os redeiros 

foi observado que na maioria dos casos só a panagem era trocada, sendo que a tralha, o 

chumbo e as bóias eram reaproveitados, reduzindo o custo final. Do mesmo modo, a receita 

total e o lucro total calculados devem ser considerados estimativas conservativas dos valores 

reais, vistos que não incluíram os montantes obtidos com a venda da fauna acompanhante das 

distintas pescarias. Quanto ao combustível, segundo Sumaila et al. (2010) é um componente 

substancial nos custos da pescaria e a proporção varia de acordo com cada tipo de pesca, 

podendo chegar até 60% das despesas, como é o caso da pesca comercial em Hong Kong, ou 

em 25% como no caso do barco padrão do presente estudo. Este valor corrobora as 

estimativas de que o combustível representa entre 10 e 60% do custo total da atividade 

pesqueira (Souza, 2001 apud Haimovici et al., 2006a) Em virtude deste alto índice, é que foi 

instituído o Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel (MPA, 2010).  

 As análises efetuadas a partir do barco padrão revelaram que pelo menos as três 

pescarias catarinenses de emalhe de fundo demonstraram viabilidade positiva, mesmo sem a 

subvenção estadual e federal do óleo diesel. Mundialmente, os subsídios destinados ao 

combustível representam aproximadamente 20% de todos os subsídios pesqueiros (Sumaila et 
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al., 2010).  Uma estimativa recente revelou que no ano 2000 o Brasil designou uma média de 

61 milhões de dólares para o subsídio do óleo diesel, enquanto que a média por litro foi de 

US$ 0,11 (Sumaila et al., 2010). Resta saber qual seria o valor total do subsídio nos dias 

atuais, onde a média da subvenção estadual e federal em Santa Catarina soma R$ 0,48.  

 Conforme Clark et al. (2005), grande parte dos subsídios pesqueiros é prejudicial à 

conservação e ao manejo dos recursos. Sob este aspecto, no Brasil, o agravante é que 

historicamente os programas de subsídios pesqueiros não têm considerado o efeito desses 

incentivos na sustentabilidade dos recursos marinhos (Abdallah & Sumaila, 2007). Quando na 

verdade, os objetivos sociais deveriam ser combinados à preocupação ambiental e à 

sustentabilidade, assegurando a manutenção dos recursos (Ribemboim, 2010). Desta maneira, 

o esgotamento dos recursos aliado a questão dos subsídios tem despertado o debate da 

comunidade científica ao redor do mundo (Mattos, 2004; Sumaila et al. 2010). Nota-se que 

com relação à pesca de emalhe ainda pode ser incorporada a problemática da sua legislação 

pesqueira.  

 No que concerne a legislação da pesca de emalhe de fundo, nota-se que esta não 

apresenta uma regulamentação adequada. Na verdade, no atual cenário, com a suspensão da 

Portaria IBAMA N° 166 (BRASIL, 2007) e do Art. 1° da Instrução Normativa IBAMA 

N°121 (BRASIL, 1998), esta pescaria não apresenta nenhuma restrição específica, exceto a 

pesca de emalhe de fundo direcionada a captura de peixe sapo, normatizada pela Instrução 

Normativa MMA/SEAP-PR N° 3. Esta última abrange medidas que limitam o esforço de 

pesca, caracterização do petrecho, limites de áreas de pesca, entre outros. Diante desta 

precariedade, é de suma importância a adoção de medidas normativas que regulamentem as 

pescarias de emalhe de fundo até visando reduzir os conflitos evidenciados nos últimos anos. 

Afinal, não é de hoje que esta pescaria tem apresentado problemas com a falta de 

ordenamento e nada tem sido feito, embora esteja sendo discutida pelos Grupos de Trabalho. 

 Ao analisar a última matriz de permissionamento do MPA colocada em consulta 

pública em 2008 (BRASIL, 2008), observa-se que esta não condiz totalmente com as 

principais pescarias de emalhe de fundo do Estado de Santa Catarina descritas neste estudo. 

Conforme a matriz, a pesca de emalhe de fundo para região Sudeste/Sul foi dividida em 

oceânica e costeira. No emalhe oceânico constam somente as medidas que regulamentam a 

pescaria do peixe sapo, enquanto a abrótea-de-fundo foi citada apenas como fauna 

acompanhante previsível da pescaria em questão e não como uma espécie-alvo. Situação 

similar acontece com o emalhe costeiro que descreve as pescarias da corvina e pescada e não 
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menciona a castanha como uma espécie-alvo, somente como fauna acompanhante previsível 

das duas últimas pescarias. 

 Neste sentido, fica evidente que caso este permissionamento seja aplicado conforme o 

modelo atual proposto, duas pescarias da frota industrial de emalhe de fundo do Estado de 

Santa Catarina serão excluídas, ou seja, não serão normatizadas, o que culminará com sua 

extinção e/ou operação de modo ilegal. No entanto, verificou-se que a pescaria da castanha é a 

segunda em número de registros de desembarques no estado, e apesar da pescaria dirigida a 

abrótea-de-fundo ser recente, pois os primeiros registros datam de 2007, em 2008 esta já 

ocupava a terceira posição em número de desembarques, ressaltando que, em média, 26 

embarcações operam por ano na pescaria da castanha e 6 na abrótea-de-fundo. Por outro lado, 

no caso de se decidir incluir tais pescarias na matriz de permissionamento, será necessário 

considerar que o fato da pesca de emalhe da castanha ser multiespecífica e desta espécie ser 

capturada por várias outras frotas, o que torna a elaboração de uma proposta eficaz e 

consensual de ordenamento desta espécie uma tarefa bastante complexa. Já no caso do emalhe 

da abrótea-de-fundo, qualquer iniciativa do seu permissionamento está restringida atualmente 

pela IN SEAP-PR N° 22, que exige a elaboração e aprovação prévia de um plano de 

ordenamento específico para a espécie, não cabendo, portanto, o simples permissionamento 

das embarcações atuantes. Como segue: Art. 9º É vedada a inclusão da espécie alvo: abrótea-

de-profundidade (Urophysis mystacea) em Permissões de Pesca de embarcações de frotas 

não permissionadas, independentemente da profundidade de operação e modalidade de 

pesca, a não ser por ato normativo específico do órgão competente e [... somente na condição 

de existência de Plano de Ordenamento prévio para a frota não Permissionada no âmbito 

desta Instrução Normativa, devidamente aprovado pelo Comitê Permanente de Gestão de 

Recursos Demersais de Profundidade, e publicado ato normativo específico do órgão 

competente] (BRASIL, 2008). 

 A combinação de falta de medidas que regulamentem as pescarias de emalhe de fundo 

e o aumento do esforço pesqueiro podem resultar no seu fracasso no futuro. Como visto ao 

longo deste trabalho, o desenvolvimento desta pescaria ocorreu sem nenhuma medida que 

disciplinasse a frota e, apesar do saldo econômico ainda se mostrar positivo, ao menos na 

frota industrial de Santa Catarina, é necessário ter cautela, pois o esforço pesqueiro acentuado 

ou crescente pode propiciar o colapso de muitas populações (Ribemboim, 2010), uma vez que 

os estoques da corvina (Haimovici & Ignácio, 2005), castanha (Haimovici et al., 2006b), 

abrótea-de-fundo (Haimovici et al., 2006c) e peixe-sapo (Perez et al., 2002) encontram-se em 

estado de sobre-explotação.  
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 O fato dos estoques estarem sobre-explotados aliados à morosidade e inconsistência 

do processo de ordenamento da pescaria de emalhe de fundo no Brasil indica que o Governo 

Federal contrariou os princípios da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), por 

permitir a sobre-explotação dos recursos naturais e não preservar os estoques provendo o 

manejo ecológico das espécies. Do mesmo modo, negligenciou os Princípios Gerais do 

Código de Conduta para a Pesca Responsável (FAO, 1995) do qual o Brasil é signatário, uma 

vez que, de acordo com o item 6.3 do Art. 6: Os Estados deveriam evitar a sobre-explotação 

e o excesso de capacidade de pesca e deveriam aplicar medidas de ordenamento com o fim de 

assegurar que o esforço de pesca seja proporcional à capacidade de produção dos recursos 

pesqueiros e ao aproveitamento sustentável dos mesmos [...]. Apesar disso, Marrul Filho 

(2003) aponta como a principal falha por parte do Estado no processo de regulamentação do 

uso dos recursos pesqueiros, a insuficiência de participação democrática no processo de 

formação das medidas de regulamentação, pois em muitos casos são atendidas somente as 

necessidades de grupos lobbistas. 

 Devido aos problemas diagnosticados durante este estudo e em virtude do crescimento 

da frota de emalhe de fundo, é fundamental que se leve em consideração a dinâmica, a 

tecnologia e os aspectos econômicos das distintas pescarias de emalhe de fundo do 

Sudeste/Sul do Brasil, visando o desenvolvimento de medidas de manejo realistas e 

específicas para cada pescaria, conforme o recurso explorado, e que assegurem a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social dessa importante atividade, uma vez que há 

um grande número de pescadores que tem a pesca como única fonte de renda. 

 

 



87 

CONCLUSÕES 

 

 Ao longo da década de 2000 foram caracterizadas cinco distintas pescarias de emalhe 

de fundo, sendo uma praticada por embarcações estrangeiras arrendadas e quatro por 

nacionais. As embarcações estrangeiras atuaram na pescaria direcionada ao peixe-sapo e 

como foi relatado durante este estudo, já foi amplamente estudada em termos tecnológicos, 

composição da captura e bycatch (Perez et. al, 2002; Wahrlich et al., 2004; Perez et al., 2005). 

Com relação à pescaria das embarcações nacionais, as principais espécies-alvo capturadas na 

região costeira foram a castanha (grupo 5), com tamanho de malha de 100 mm, e a corvina 

(grupo 4), com a malha de 130 mm, sendo a segunda a mais abundante em volume 

desembarcado e esforço, em número de viagens, dentre todas as pescarias. Na região do 

talude as espécies foram o peixe-sapo (grupo 2), e assim como a frota estrangeira arrendada, 

empregando malha de 280 mm, e a abrótea-de-fundo (grupo 3), com malha de 110 mm. 

Entretanto, nos grupos 2 e 3, observou-se uma diversificação nas espécies-alvo e uma 

tendência no aumento das profundidades, uma vez que, inicialmente, a atuação nestes grupos 

ocorria na plataforma interna e externa, indicando assim, a busca por recursos mais rentáveis. 

 A distinção destas distintas pescarias, com características peculiares de espécies-alvo, 

fauna acompanhante, petrechos de pesca e áreas de atuação indica a possibilidade de se adotá-

las como unidades de manejo específicas, e que demandariam planos de ordenamento também 

diferenciados.  

 Apesar da diversidade de espécies capturadas, as embarcações da frota industrial de 

emalhe de fundo foram semelhantes entre si e não diferiram tecnologicamente, inclusive em 

relação às embarcações do Rio Grande do Sul. No entanto, os petrechos de pesca 

apresentaram peculiaridades tecnológicas conforme o recurso-alvo, inclusive, apresentando 

uma grande quantidade de tamanhos e combinações de malhas. 

 Cabe destacar que a composição da captura desembarcada foi de suma importância 

para caracterizar as distintas pescarias, no entanto, futuramente serão necessárias análises do 

bycatch, a exemplo da pescaria do peixe-sapo pela frota estrangeira, para realizar avaliações 

mais aprofundadas das pescarias de emalhe de fundo da região Sudeste/Sul.  

 Sob o aspecto da viabilidade econômica das pescarias da abrótea-de-fundo, corvina e 

peixe-sapo, todas possuem rentabilidade positiva. Apesar de o combustível constituir um dos 

custos pesqueiros mais onerosos, a rentabilidade ainda se manteve positiva, mesmo sem a 

subvenção estadual e federal do óleo diesel. Neste sentido, grande parte dos subsídios 
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pesqueiros tem sido apontada como prejudiciais à conservação e ao manejo dos recursos, uma 

vez que não consideram a sustentabilidade dos recursos marinhos.  

 Ao longo deste estudo, notou-se a carência de uma legislação que contemplasse de 

maneira adequada as distintas pescarias existentes na frota industrial de emalhe de fundo do 

Estado de Santa Catarina, a exemplo da normatização da pescaria do peixe-sapo. Um dos 

problemas da legislação atual é abordar conjuntamente a pescaria de emalhe de superfície e de 

fundo, sem fazer distinção entre elas e também entre as diversas pescarias dentro do emalhe 

de fundo. Outro problema constatado foi o caráter irreal dos 2,5 km de comprimento máximo 

das redes exigidos, que demonstraram ser economicamente inviáveis para suprir os dispêndios 

desta pescaria. 
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 A 

 

 

 

 
 B 

 

 

 
 C 

 
Apêndice 1: Tipos de malhas de emalhe de fundo: A) Malhas simples: somente um tamanho de malha em todos 

os panos do petrecho; B) Malhas conjugadas: dois tamanhos de malhas diferentes no mesmo petrecho; C) 

Malhas distintas: compostas por dois petrechos diferentes e cada um com tamanho de malha específico utilizados 

na mesma embarcação.   
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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 
Agulhão  Istiophoridae  

Albacora-lage Thunnus albacares Scombridae 
Kihada; galha-
amarela 

Atum Thunnus  spp. Scombridae  
Bagre  Ariidae  
Bagre-bandeira Bagre marinus Ariidae  
Batata Lopholatilus villarii Branchiostegidae Batata do alto 
Batata da pedra Caulolatilus chrysops Branchiostegidae  
Betara Menticirrhus spp. Sciaenidae Papa-terra 
Bonito-cachorro Auxis thazard Scombridae Bonito-banana 
Bonito-listrado Katsuwonus pelamis Scombridae Gaiado 
Cabra Prionotus punctatus Triglidae Cabrinha 
Cação-anequim Isurus oxyrinchus Lamnidae Marracho 
Cação-anjo Squatina  spp. Squatinidae Anjo 
Cação-azul Prionace glauca Carcharhinidae Azul 
Cação-bagre Squalus  spp. Squalidae Cação-gato; ratinho 

Cação-bico-doce Galeorhinus galeus Triakidae 
Cação-bico-de-
cristal 

Cação-cabeça-chata Carcharhinus spp. Carcharhinidae Cação-baia 
Cação-cola-fina  Mustelus  spp. Triakidae Cação-roliço 
Cação-espada Mitsukurina owstoni Mitsukurinidae Tubarão-duende 
Cação-frango Rhizoprionodon lalandii Carcharhinidae Cortador 
Cação-galhudo Carcharhinus plumbeus Carcharhinidae Barriga d´água 
Cação-gato Squalus ssp. Squalidae Cação-bagre 
Cação-malhado Galeocerdo cuvier Carcharhinidae Tintureiro 
Cação-mangona Carcharias taurus Odontaspididae Cação-macho 
Cação-martelo Sphyrna spp. Carcharhinidae Cambeva 
Cação-tigre Galeocerdo cuvier Carcharhinidae Tintureira 
Cações     
Caçonete     

Caranguejo-de-profundidade Chaceon ssp. Geryonidae 
Caranguejo real e 
vermelho 

Castanha Umbrina canosai Sciaenidae Chora-chora 
Cavalinha Scomber japonicus; S. colias Scombridae Muzundo 
Cherne  Polyprionidae e Serranidae  
Cherne-galha-amarela Epinephelus flavolimbatus Serranidae Cherne-amarelo 
Cherne-poveiro Polyprion americanus Polyprionidae  
Cherne-verdadeiro Epinephelus niveatus Serranidae  
Cioba Lutjanus  spp. Lutjanidae Chiova 
Congro  Congridae e Ophidiidae  
Congro-rosa Genypterus brasiliensis Ophidiidae  
Corcoroca Haemulon aurolineatum Haemulidae  
Corvina Micropogonias furnieri Sciaenidae Cascote 
Diversos    
Dourado Coryphaena hippurus Coryphaenidae  
Emplastro  Rajidae Raia-emplastro 
Enchova Pomatomus saltatrix Pomatomidae Anchova 
Enguia Conger orbignyanus Congridae Congro-preto 
Espada Trichiurus lepturus Trichiuridae  
Ferrinho Polymixia lowei Polymixiidae Barbudo 
Galha de cação     
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  
Machote Carcharhinus  spp. Carcharhinidae Cação-galha-preta 
Maria-luiza Paralonchurus brasiliensis Sciaenidae  
Maria-mole Cynoscion striatus Sciaenidae Pescada-olhuda 
Marimba Diplodus argenteus Sparidae Pargo-branco 
Meca Xiphias gladius Xiphiidae Espadarte 
Merluza Merluccius hubbsi Phycidae Marmota 
Merluza-de-cola Macruronus magellanicus Merlucciidae  
Miracéu Astroscopus sexspinosus Uranoscopidae Tanduju 
Mistura     
Namorado Pseudopercis numida Mugiloididae  
Continuação...    
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Continuação...    
Olhete Seriola lalandi Carangidae Arabaiana 
Olho de boi Seriola dumerili Carangidae Pitangola 
Olho de cão Priacanthus arenatus Priacantidae Alfonsino 
Ovas  Larimus breviceps Sciaenidae  
Palombeta Chloroscombrus chrysurus Carangidae  
Pampo Trachinotus carolinus Carangidae  
Pargo-rosa Pagrus pagrus Sparidae Pargo 
Paru Chaetodipterus faber Ephippidae Enxada 
Peixe-porco Balistes capriscus Balistidae Cangulo 
Peixe-sapo Lophius gastrophysus Lophiidae Rape 
Peixe-tábua Parona signata Carangidae Viúva 
Pescada Cynoscion spp. Sciaenidae  
Pescada-amarela Cynoscion acoupa Sciaenidae Pescada-jaguara 
Pescada-bicuda Cynoscion microlepidotus Sciaenidae Pescada-dentão 
Pescada-branca Cynoscion leiarchus Sciaenidae  
Pescada-cambucu Cynoscion virescens Sciaenidae  
Pescadinha-real Macrodon ancylodon Sciaenidae Pescadinha 
Polvo Octopus vulgaris Octopodidae  
Prego Lepidocybium flavobrunneum Gempylidae Peixe-óleo 
Raia Atlantoraja cyclophora; A.castelnaui; Rajidae  
 A.platana; Rioraja agasizi Rajidae  
Raia-viola Rhinobatos horkelli; R.percellens; Rhinobatidae Arraia-viola 
Raposa Alopias vulpinus; A. supeciliosus Alopiidae Rabudo 
Ratinho Caelorinchus marinii Macroeridae  
Resíduo     
Roncador Conodon nobilis Haemulidae  
Sarrão Helicolenus dactylopterus dactylopterus Sebastidae Cabrilia 
Savelha Brevoortia ssp. Carangidae  
Serrinha Sarda sarda Scombridae Bonito-serrinha 
Sororoca Scomberomorus brasiliensis Scombridae  
Tainha Mugil curema; M. platanus Mugilidae Parati 
Tira-vira Percophis brasiliensis Percophidae Vira-vira 
Trilha Mullus argentinae Mullidae  
Trombeta Fistularia ssp. Fistularidae Peixe cachimbo 
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Glossário 

 

Captura incidental: captura retida que não é alvo da pescaria (Alverson et al., 1994).  

 

Custo: quantia mínima que deve ser paga para fazer alguma coisa (Wessels, 2002). 

 

Custo contábil: incluem as despesas incorridas e as despesas com depreciação dos 

equipamentos de capital (Pindyck & Rubinfeld, 1994).  

 

Custo econômico: incluem as despesas incorridas (Pindyck & Rubinfeld, 1994). 

 

Custo fixo (CF): podem ser controlados a longo prazo, porém não variam no curto prazo 

quando a produção se eleva ou se reduz. Devem ser pagos mesmo que não haja produção 

(Pindyck & Rubinfeld, 1994; Varian, 2006).  

 

Custo variável (CV): incluem os dispêndios alterados no curto prazo para modificar a 

produção (Pindyck & Rubinfeld, 1994; Varian, 2006). 

 

Custo total (CT): o custo total da produção é a soma de dois componentes: o custo fixo e o 

custo variável (Pindyck & Rubinfeld, 1994; Wessels, 2002). 

 

Despesas incorridas: despesas que incidem num determinado período, mês (p. ex.) (Pindyck 

& Rubinfeld, 1994). 

 

Macroeconomia pesqueira: estuda o setor pesqueiro como um todo, assim como o produto 

agregado, o emprego, as comunidades tradicionais de pescadores, a lucratividade do setor, a 

evolução dos índices de preços e quantidades, o comércio exterior de pescado e a influência 

da regulação (Ribemboim, 2010). 

 

Microeconomia pesqueira: estuda o comportamento do pescador, da firma, do consumidor de 

peixe, custos e esforços de pesca, os tipos dominantes de mercado, as barreiras à entrada, etc. 

De maneira geral, investiga as unidades que compõem o todo econômico (Ribemboim, 2010). 


