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Os ambientes costeiros e oceânicos contêm a maior parte da biodiversidade disponível no planeta. Não obstante,
grande parte desses sistemas vem passando por algum tipo de pressão antrópica, levando populações de importantes
recursos pesqueiros, antes numerosas, a níveis reduzidos de abundância e, em alguns casos, à ameaça de extinção.
Observam-se, em conseqüência, ecossistemas em desequilíbrio, com a dominância de espécies de menor valor
comercial, ocupando os nichos liberados pelas espécies sobreexplotadas, o que representa uma séria ameaça ao
desenvolvimento sustentável.

Tal situação levou a comunidade internacional a efetuar esforços e pactuar normas para a conservação e
exploração racional das regiões costeiras, mares e oceanos, plataformas continentais e grandes fundos marinhos,
destacando a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Capítulo 17 da Agenda 21 (Proteção
dos Oceanos, de Todos os Tipos de Mares e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e Desenvolvimento
de seus Recursos Vivos), além da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. O Brasil é parte destes
instrumentos, tendo participado ativamente da elaboração de todos eles, revelando seu grande interesse e
preocupação na matéria.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – CNUDM, ratificada por mais de 100 países, é um dos
maiores empreendimentos da história normativa das relações internacionais, dispondo sobre todos os usos, de todos
os espaços marítimos e oceânicos, que ocupam mais de 70% da superfície da Terra. O Brasil assinou a CNUDM em
1982 e a ratificou em 1988, além de ter incorporado seus conceitos sobre os espaços marítimos à Constituição
Federal de 1988 (Art. 20, incisos V e VI), os quais foram internalizados na legislação ordinária pela Lei No. 8.617, de
4 de janeiro de 1993. A Convenção encontra-se em vigor desde 16/11/1994.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) constitui um novo conceito de espaço marítimo introduzido pela Convenção,
sendo definida como uma área que se estende desde o limite exterior do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até
200 milhas náuticas da costa, no caso do nosso País. O Brasil tem, na sua ZEE de cerca de 3,5 milhões de km2,
direitos exclusivos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais,
vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e seu subsolo, bem como para a produção de
energia a partir da água, marés, correntes e ventos.

Ao lado dos direitos concedidos, a CNUDM também demanda compromissos aos Estados-partes. No caso dos recursos
vivos (englobando os estoques pesqueiros e os demais recursos vivos marinhos, incluindo os biotecnológicos), a
Convenção (Art. 61 e 62) estabelece que deve ser avaliado o potencial sustentável desses recursos, tendo em conta
os melhores dados científicos disponíveis, de modo que fique assegurado, por meio de medidas apropriadas de
conservação e gestão, que tais recursos não sejam ameaçados por um excesso de captura ou coleta. Essas medidas
devem ter, também, a finalidade de restabelecer os estoques das espécies ameaçadas por sobreexploração e promover
a otimização do esforço de captura, de modo que se produza o rendimento máximo sustentável dos recursos vivos
marinhos, sob os pontos de vista econômico, social e ecológico.

Para atender a esses dispositivos da CNUDM e a uma forte motivação interna, a Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar – CIRM aprovou, em 1994, o Programa REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos
Vivos na Zona Econômica Exclusiva), destinado a fornecer dados técnico-científicos consistentes e atualizados, essenciais
para subsidiar o ordenamento do setor pesqueiro nacional.

Iniciado em 1995, o Programa adotou como estratégia básica o envolvimento da comunidade científica nacional,
especializada em pesquisa oceanográfica e pesqueira, atuando de forma multidisciplinar e integrada, por meio de
Subcomitês Regionais de Pesquisa (SCOREs). Em razão dessas características, o REVIZEE pode ser visto como um
dos programas mais amplos e com objetivos mais complexos já desenvolvidos no País, entre aqueles voltados para as
ciências do mar, determinando um esforço sem precedentes, em termos da provisão de recursos materiais e da
contribuição de pessoal especializado.

Essa estratégia está alicerçada na subdivisão da ZEE em quatro grandes regiões, de acordo com suas características
oceanográficas, biológicas e tipo de substrato dominante:

1. Região Norte - da foz do Rio Oiapoque à foz do Rio Parnaíba;
2. Região Nordeste - da foz do Rio Parnaíba até Salvador, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol

das Rocas e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo;
3. Região Central - de Salvador ao Cabo de São Tomé, incluindo as Ilhas de Trindade e Martin Vaz;
4. Região Sul - do Cabo de São Tomé ao Chuí.

APRESENTAÇÃO



Em cada uma dessas regiões, a responsabilidade pela coordenação e execução do Programa ficou a cargo de um
SCORE, formado por representantes das instituições de pesquisa locais, contando, ainda, com a participação de
membros do setor pesqueiro regional.

O processo de supervisão do REVIZEE está orientado para a garantia, em âmbito nacional, da unidade e coerência
do Programa e para alavancagem de meios e recursos, em conformidade com os princípios cooperativos (formação
de parcerias) da CIRM, por meio da Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar – PSRM e do
Comitê Executivo para o Programa. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, esse fórum é composto pelos
seguintes representantes: Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Marinha do Brasil (MB/MD),
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Bahia Pesca S.A. (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma
Agrária do Estado da Bahia) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
coordenador operacional do REVIZEE.

A presente edição integra uma série que traduz, de forma sistematizada, os resultados do Programa REVIZEE, para
as suas diversas áreas temáticas e regiões, obedecendo às seguintes grandes linhas: caracterização ambiental
(climatologia, circulação e massas d’água, produtividade, geologia, e biodiversidade); estoques pesqueiros (abundância,
sazonalidade, biologia e dinâmica); avaliação de estoques e análise das pescarias comerciais; relatórios regionais,
com a síntese do conhecimento sobre os recursos vivos; e, finalmente, o Sumário Executivo Nacional, com a avaliação
integrada do potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva.

A série, contudo, não esgota o conjunto de contribuições do Programa para o conhecimento dos recursos vivos da
ZEE e das suas condições de ocorrência. Com base no esforço de pesquisa realizado, foram, e ainda vêm sendo
produzidos um número significativo de teses, trabalhos científicos, relatórios, apresentações em congresso e
contribuições em reuniões técnicas voltadas para a gestão da atividade pesqueira no país, comprovando a relevância
do Programa na produção e difusão de conhecimento essencial para a ocupação ordenada e o aproveitamento
sustentável dos recursos vivos da ZEE brasileira.

RUDOLF DE NORONHA

Diretor do Programa de Gerenciamento Ambiental Territorial - MMA



PREFÁCIO

Neste volume da Série Documentos REVIZEE, são apresentados os principais resultados técnicos obtidos pelo SCORE
Central do Programa REVIZEE nas áreas temáticas de prospecção, estatística pesqueira, dinâmica e avaliação de
estoques, incluindo informações sobre o estado atual de exploração dos estoques e sobre o potencial pesqueiro
existente na região central da ZEE brasileira, definida, para fins operacionais, entre as latitudes de 11º30’S e 22º00’S.
A região é caracterizada por águas oceânicas oligotróficas e pela biodiversidade associada sobretudo à presença de
extensas formações recifais sobre a plataforma continental. A atividade pesqueira é predominantemente artesanal,
realizada sobre recursos de alto valor comercial (camarões, lagostas e peixes recifais) em áreas tradicionalmente
exploradas pela pesca marítima e estuarina na zona costeira.

A insuficiência de instituições de pesquisa voltadas para as ciências do mar e a carência por infra-estrutura para a
investigação pesqueira e oceanográfica na região constituíram os principais obstáculos e os maiores desafios vencidos
durante a execução do REVIZEE na costa central. A estratégia adotada, delineada na Proposta Regional de Trabalho
(PRT) do SCORE Central, estabeleceu três coordenações das áreas temáticas de pesquisa pesqueira: Bahia (UEFS),
Espírito Santo (UFES) e Rio de Janeiro (UNIRIO). O estabelecimento de parcerias com as colônias, cooperativas e
empresas do setor pesqueiro regional, com a disponibilização de estrutura física nos principais portos de desembarques
e embarcações para a pesquisa, foi fundamental para a concretização da proposta de trabalho. Também a formação
de grupos de pesquisa, com a estruturação de laboratórios, consolidação de competências na área e o intercâmbio
entre pesquisadores, estudantes e colaboradores das diferentes instituições de ensino e pesquisa envolvidas no projeto,
constituiu um salto qualitativo significativo para o desenvolvimento das ciências pesqueiras na costa central.

Dados anteriores sobre o potencial pesqueiro existente na plataforma continental dessa região foram produzidos pela SUDEPE-
PDP através dos grupos de trabalho para avaliação de estoques e durante os levantamentos realizados a bordo do B/P “Riobaldo”
entre 1973 e 1991, os quais foram dirigidos à captura de peixes, camarões e lagosta com arrasto de fundo, linha, covos, corrico
e espinhel de fundo. Os resultados desse esforço de pesquisa estiveram sempre restritos aos recursos da zona costeira.

Entre 1996 e 2001, através dos esforços do Programa REVIZEE, foram dimensionados os recursos existentes e prospectados
novos estoques, utilizando diferentes métodos de pesca, em áreas desconhecidas ou pouco exploradas pelas frotas comerciais
locais. Esses levantamentos foram realizados a bordo de embarcações da frota comercial ou em navios de pesquisa pesqueira
e oceanográfica que procuraram determinar com a maior precisão possível a abundância de recursos alternativos e as
características ambientais associadas à sua ocorrência e distribuição na zona oceânica e sobre o talude continental da região.

Os recursos pesqueiros investigados durante os cruzeiros incluem espécies pelágicas (que vivem na coluna d’água),
demersais (próximas do fundo) e bentônicas (sobre o fundo). Os recursos pelágicos foram prospectados com redes de
meia-água (pequenos pelágicos) e espinhéis de superfície (grandes pelágicos), enquanto os recursos demersais e
bentônicos foram prospectados com espinhel de fundo, arrasto de fundo, armadilhas e pargueiras.

Ao mesmo tempo, foram determinados os níveis de explotação dos principais estoques de peixes recifais explorados pelas
frotas linheiras da Bahia e do Espírito Santo. A avaliação desses recursos recifais foi priorizada na Proposta Regional de
Trabalho (PRT) considerando critérios de relevância socioeconômica regional, ocorrência na ZEE e falta de acompanhamento
por grupos de monitoramento e avaliação do IBAMA, o que já existia para outros recursos de importância sob exploração
comercial na área, como os GPEs da lagosta e do camarão. Nesta etapa, os dados foram obtidos através de entrevistas e
amostragem de desembarques realizadas nos principais portos das frotas linheiras estabelecidas na região, localizados em
Salvador, Valença, Ilhéus e Porto Seguro, no estado da Bahia, e em Vitória e Itaipava, no Espírito Santo. Nesses portos,
entre 1997 e 2000, foram amostrados mais de 3.000 desembarques, registrando os volumes das capturas desembarcadas,
sua composição em espécies e a produtividade das pescarias sobre os peixes associados aos ambientes recifais.

Nos capítulos 1 a 6 do presente volume, são apresentadas a descrição e análises sobre as características das pescarias
recifais e dinâmica das frotas linheiras, assim como a avaliação do comportamento dos principais estoques frente ao
esforço de pesca das frotas da Bahia e do Espírito Santo. Nos capítulos 7 a 10, são apresentadas as densidades,
rendimentos e abundâncias relativas dos recursos investigados através de cruzeiros de prospecção pesqueira e pesca
experimental. Por fim, nos capítulos 11 a 14, são apresentados estudos populacionais (genéticos, reprodutivos e de
crescimento) de alguns recursos-alvo investigados durante o projeto.

PAULO A. S. COSTA

AGNALDO S. MARTINS

GEORGE OLAVO

Editores
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CARACTERIZAÇÃO DA PESCA DE LINHA

E DINÂMICA DAS FROTAS LINHEIRAS DA BAHIA, BRASIL1

GEORGE OLAVO, PAULO A. S. COSTA & AGNALDO S. MARTINS

RESUMO: A caracterização da pesca de linha e da distribuição batimétrica e sazonal do esforço de pesca das frotas linheiras
estabelecidas no estado da Bahia e em operação na costa central, entre Salvador e o norte do Banco de Abrolhos (13-18ºS),
foi estudada com base na amostragem de desembarques monitorados pelo Programa REVIZEE em Salvador, Valença, Ilhéus
e Porto Seguro entre 1997 e 1999. Informação complementar para o ano de 1998 foi resgatada do Programa ESTATPESCA/
IBAMA. A pesca de linha realizada na Bahia foi responsável por parte significativa (11.160 t; 27,3%) da produção pesqueira
marítima do estado em 1998, mobilizando um total de embarcações estimado em 2.596 unidades e mais de 8 mil pescadores
embarcados. Essas embarcações formam pequenas frotas locais, compostas por botes e saveiros de pequeno e médio porte
(2-16 m de comprimento), sendo 80,2% motorizadas (8-260 HP de potência). Anzóis e linhas de mão constituem a principal
arte de pesca utilizada na captura de recursos demersais e pelágicos de alto valor comercial e também na captura de isca viva.
Cinco tipos de linhas de mão foram identificados e descritos. O número de pescadores e o número de dias de pesca efetiva por
viagem foram considerados como os melhores descritores do esforço de pesca. A contribuição dos saveiros e botes para o
esforço total anual estimado foi similar e correspondeu a 54% e 46%, respectivamente. A estimativa do esforço de pesca total
anual para 1998, com base em 1.682 viagens amostradas, indicou um nível de pesca de 1,29x106 pescador.dia. Essa estimativa
é comparável à média anual registrada para a frota de linha que operou no Mar Novo (18-26ºS) na década de 80. Foi
verificada forte sazonalidade na alocação das viagens dirigidas à captura de espécies pelágicas na primavera-verão (setembro
a março) ou demersais no outono-inverno (março a agosto). A distribuição batimétrica do esforço de pesca indicou que a
porção externa da plataforma continental (30-80 m) concentrou 73,2% das viagens monitoradas e 76% do esforço anual. A
plataforma continental no estado da Bahia é consideravelmente estreita, reduzindo a disponibilidade de áreas de pesca. Esse
aspecto é mais evidente entre Salvador e Itacaré (13-14o30’S), onde está concentrado mais da metade do esforço de pesca
anual estimado para a totalidade das embarcações linheiras registradas na Bahia. O uso de estratégias de pesca adaptativas,
a utilização da diversidade dos recursos e o constante redirecionamento do esforço de pesca incluem-se entre as estratégias
para suprir tal limitação. A zona de quebra da plataforma continental concentrou 24,7% das viagens amostradas e 28,6% do
esforço de pesca. Recifes marginais caracterizam esta área e parecem condicionar a existência de pesqueiros e pescarias
importantes na borda da plataforma, determinados por processos locais de agregação de peixes ainda pouco estudados na
área. A alta pressão de pesca a que estão submetidos os pesqueiros tradicionais da região de plataforma estreita leva a
estratégias de pesca que exploram pesqueiros mais fundos (até 200 m) e de mais difícil operação. A proximidade do talude
continental em relação aos portos dessa região pode favorecer estratégias de manejo visando o desenvolvimento da pesca
oceânica de pequena escala, sobre recursos pelágicos ou demersais de zonas ainda mais profundas do talude, como alternativa
para a redução ou exclusão da pesca sobre habitats recifais das áreas tradicionalmente exploradas.

PALAVRAS-CHAVE: pesca de linha, pescarias recifais, esforço de pesca, dinâmica das frotas.

ABSTRACT: Line fisheries and dynamics of hook and line fishing fleets of Bahia.

The structure and dynamics of  hook and line fishing fleet of Bahia state, from Salvador to north of Abrolhos bank (13-18oS),
including a description of bathymetric and seasonal distribution of fishing effort, was studied based upon landings sampled
between 1997-1999 in Salvador, Valença, Ilhéus and Porto Seguro. Additional information relative to 1998 statistics was
obtained from ESTATPESCA Program/IBAMA. Contribution of hook and line to global marine production of Bahia state in
1988 was significant (11,160 t; 27.3%), corresponded to 2,596 boats and engaged more than 8,000 fishers. The hook and line
fleet that is found between 13o-18oS is distributed in small regional fleets, formed by 2-16m long “botes” and “saveiros”, mostly
motorized (80.2%; 8-260 HP). Hand lines are the main gear used, and five different kinds of hand lines are used either in the
capture of demersal and pelagic high valued species or live-bait. Numbers of fishers on board and number of fishing days per
trip were the best indicators of fishing effort. Contribution of “saveiros” and “botes” to estimated yearly total effort were similar,
respectively 54% and 46%. Fishing level for the area in 1998, based on 1,682 monitored trips, was estimated in 1.29x106

fisher.day. This estimate closely resembles annual mean recorded by the hook and line fleet that operated at Mar Novo (18o-
26oS) in the 80’s. There was a clear seasonality in trips, and two fishing seasons were recognized: pelagic offshore species are
targeted during spring-summer (Sep to Feb), while demersals are targeted during autumn-winter (Mar to Aug). Bathymetric
distribution of fishing effort indicates that outer continental shelf (30-80 m) concentrates 73.2% of monitored trips and 76% of
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yearly effort. Continental shelf in Bahia state is remarkably narrow, limiting areas available for fishing. This is particularly
troublesome north of Itacaré (14o30’S), where more than half of the fishing effort estimated for the totality of the registered
hook and line fleet is concentrated. The use of adaptive fishing strategies, the use of multiple resources and the continuous re-
allocation of fishing effort are among the strategies to overcome this limitation. The shelf break concentrated 24.5% of trips and
28.6% of fishing effort. Marginal reefs widespread in the shelf break maintain important fishing grounds and fisheries, by local
fish aggregation process. The limitation of areas available for fishing and the high fishing pressure that traditional fishing
grounds are subjected determine the need for fishing strategies directed towards deeper areas. Due to the proximity of slope
areas in Bahia state, the development of small-scale oceanic fishery targeting pelagic or deeper demersal resources in the slope
might be considered as an alternative to overcome fishing pressure over reef habitats.

Keywords: hook and line fishing, reef fisheries, fishing effort, fleet dynamics.

INTRODUÇÃO

A pesca de linha realizada distante da costa, sobre os
peixes associados aos ambientes recifais da plataforma
continental, é uma atividade econômica secular na Bahia.
Remonta ao período colonial brasileiro e à introdução
do anzol e da navegação à vela pelos colonizadores
europeus. Na região Nordeste do Brasil, a adaptação de
um aparelho vélico às jangadas indígenas e o surgimento
da jangada do alto, nos finais do século XVI ou início do
século XVII, veio atender às “urgências de uma
alimentação multiplicada pela população branca”
(Cascudo, 1964), impulsionando a atividade linheira de
alto mar para fins comerciais. No extremo sul da Bahia,
ainda na primeira metade do século XVI, a pesca de linha
na região dos Abrolhos sustentou uma economia em torno
da exploração da garoupa, baseada na capitania de Porto
Seguro, que exportava o pescado salgado e seco para o
reino e para a capitania da Bahia (Azevedo, 1955; IPAC,
1998; Bueno, 1998), talvez utilizando embarcação
específica, a garoupeira, descrita por Alves-Câmara
(1888). No final do século XIX, registra-se a introdução
de nova estratégia de pesca com a entrada das frotas de
caiqueiros na pesca de linha de Abrolhos (Diegues, 1983;
Paiva, 1997; Ávila-da-Silva, 2003). Sediados inicialmente
no Rio de Janeiro, os caiqueiros também se estabeleceram
posteriormente no porto de Vitória no Espírito Santo
(Martins et al., 2005). A modernização da pesca de linha
nos Abrolhos se desenvolve durante o século XX com o
aumento do poder de pesca das embarcações através da
motorização e da diversificação das artes de pesca, sendo
introduzidos diferentes tipos de espinhéis verticais
(pargueiras, boinhas) e espinhéis de fundo, usados
sobretudo pelas frotas estabelecidas nos estados do
Sudeste e Sul, que passam a expandir suas áreas de pesca
para zonas mais profundas da plataforma continental e
sobre o talude, e da região dos Abrolhos para o sul, na
área de pesca denominada de Mar Novo (Paiva, 1997;
Haimovici, 1997). Porém, as técnicas de linha de mão
foram mantidas como principal arte de pesca empregada

pelas frotas estabelecidas na Bahia por mais de
quatrocentos anos.

Atualmente, a pesca de linha é responsável por parte
significativa da produção pesqueira do estado da Bahia.
No ano de 1998 representou 27,3% de toda a produção
marítima e estuarina desembarcada nos portos baianos,
totalizando o maior volume de produção de pescado entre
as várias artes de pesca, com 11.160 t registradas naquele
ano (IBAMA, 1999). Estatística mais recente indica uma
queda de 37,6% na produção da pesca de linha,
registrando apenas 6.965 t ou 14,7% da produção
estadual para o ano de 2002 (IBAMA, 2002; SEAGRI,
2003). Infelizmente, esta tendência não pode ser
confirmada por séries históricas mais longas, devido à
descontinuidade das estatísticas pesqueiras oficiais e à
inexistência de dados de controle de desembarques
comparáveis para a última década. Pelo mesmo motivo,
inexistência de um controle sistemático da atividade e de
atualização contínua do cadastro das embarcações, não
é possível analisar a evolução das frotas linheiras ao longo
dos anos no estado da Bahia.

A atividade pesqueira marítima da Bahia está
naturalmente limitada pela pouca disponibilidade de área
sobre a plataforma continental, que se apresenta muito
estreita, variando entre 5 e 20 milhas náuticas de largura
ao longo de quase toda a costa. A pesca de linha, em
particular, está limitada também pela ocorrência e
distribuição de ambientes recifais associados aos fundos
de substrato consolidado da plataforma. Apenas no
extremo sul do estado, a plataforma alarga-se
consideravelmente, nas áreas de pesca conhecidas como
Banco Royal Charlotte e Banco dos Abrolhos, onde chega
a alcançar mais de 100 milhas náuticas de largura (Figura
1). Toda esta área, foco do presente estudo, representa o
limite sul da distribuição geográfica dos recifes de coral
do Nordeste brasileiro, reconhecidos como uma
ecorregião (sensu Olson & Dinerstein, 1998) única no
planeta, caracterizada por alta biodiversidade e
complexidade ecossistêmica, riqueza de recursos naturais
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e de grande interesse ecológico, econômico e social,
abrigando estoques pesqueiros valiosos e contribuindo
para a subsistência de várias comunidades tradicionais
de pescadores e marisqueiras (MMA, 2002; Maida &
Ferreira, 1997).

As frotas linheiras estudadas utilizam anzóis e linhas
de mão como petrecho de pesca principal, ar te
empregada na captura de espécies de peixes nobres e
de alto valor comercial como os vermelhos, badejos e
garoupas, olhos-de-boi, dourados e atuns. Durante as
pescarias, o esforço de pesca é continuamente
redirecionado para áreas de pesca e pesqueiros sítio-
específicos, determinados por feições geomorfológicas
do fundo (como paleocanais, formações recifais, bancos
de algas calcárias, entre outras) distribuídas sobre

plataforma continental. A comunidade de peixes
recifais explorada por essas frotas é composta por
espécies que compartilham características biológicas,
ecológicas e compor tamentais que as tornam
particularmente vulneráveis à exploração pesqueira
desordenada (Polunin & Roberts, 1996; Ault et al.,
1998; Coleman et al., 2000).

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a
pesca de linha e as frotas linheiras atualmente
estabelecidas no estado da Bahia, incluindo a descrição
das artes de pesca e principais estratégias de operação
empregadas, além da caracterização do esforço de pesca
e sua distribuição batimétrica e sazonal, visando contribuir
para a avaliação dos recursos-alvo e construção de futuras
estratégias de manejo desta pescaria.

Figura 1. Mapa de localização dos portos de desembarques monitorados pelo Programa REVIZEE no estado da Bahia (BA)
indicando a distribuição dos principais pesqueiros explorados pelas frotas linheiras sediadas em Salvador, Valença, Ilhéus e
Porto Seguro.
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MATERIAL E MÉTODOS

DADOS

A caracterização da pesca de linha e a dinâmica das frotas
linheiras estabelecidas na Bahia, incluindo a descrição das
artes de pesca e principais estratégias de operação
empregadas, assim como a descrição do esforço de pesca
e sua distribuição, tiveram como base as informações
recolhidas durante a amostragem diária de desembarques
do Programa REVIZEE, realizada nos portos de Salvador,
Valença, Ilhéus e Porto Seguro entre 1997 e 1999 (Figura
1). A amostragem foi realizada no momento dos
desembarques nos principais pontos de concentração das
frotas linheiras, nas colônias de pescadores, cooperativas
de pesca e frigoríficos estabelecidos nos portos pesqueiros
mais importantes da região. Cada viagem de pesca
monitorada nos desembarques foi considerada uma
unidade amostral, contendo informação sobre dias de mar,
dias de pesca efetiva, número de pescadores, arte de pesca,
consumo de gelo e de combustível, área de pesca e
pesqueiros visitados, profundidades de operação, capturas
totais e por espécie.  A Tabela 1 mostra as características
básicas da coleta de dados nos municípios amostrados.

A análise da composição das frotas linheiras sediadas na Bahia
e em atividade na pesca de linha que se desenvolve na região
da costa central foi realizada com base nos dados do Programa
ESTATPESCA/IBAMA). Foram selecionadas apenas as
embarcações registradas na arte de pesca “linha de mão”,
constando como arte principal ou secundária no cadastro do
censo estrutural do ESTATPESCA, atualizado para o ano de
1998. O número de embarcações em atividade durante 1998,

por tipo de barco, foi resgatado dos registros do controle
mensal das artes de pesca da frota ativa, que serviu para
atualização do cadastro do censo estrutural. As categorias de
embarcação aqui consideradas seguem a classificação
proposta pelo IBAMA (1999) para estratificação da frota,
especificada na Tabela 2. As frotas de cada município costeiro
que operam na região da costa central foram agrupadas por
sub-região administrativa do estado da Bahia, a saber: (1)
Região Metropolitana de Salvador (RMS, incluindo apenas
os municípios de Salvador, Vera Cruz e Itaparica, situados na
entrada da Baía de Todos os Santos); (2) Região do Baixo
Sul (municípios de Valença, Jaguaripe, Cairu, Camamu,
Ituberá, Nilo Peçanha, Igrapiúna); (3) Região Sul (Itacaré,
Ilhéus, Uruçuca, Una, Canavieiras e Belmonte); e (4) Região
do Extremo Sul (Santa Cruz de Cabrália, Porto Seguro, Prado,
Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri).

PROCESSAMENTO E ANÁLISES

Os padrões de distribuição batimétrica e sazonal do esforço
de pesca foram analisados considerando diferentes
descritores da intensidade de pesca, de forma combinada
ou separadamente, incluindo o número de barcos, número
de viagens de pesca, dias de pesca efetiva e número de
pescadores por viagem. Cada viagem foi classificada
quanto ao tipo de recurso-alvo ou direcionamento do
esforço de pesca para espécies demersais ou pelágicas com
o objetivo de verificar padrões de sazonalidade na alocação
do esforço de pesca e sua distribuição batimétrica. Foi
considerado o critério de proporção da captura total em
peso superior a 60% para a separação de viagens dirigidas
às espécies pelágicas ou às espécies demersais.

Tabela 1. Características da coleta de dados nos municípios amostrados pelo Programa REVIZEE/SCORE Central. Inclui os totais de
embarcações cadastradas na pesca de linha pelo Programa ESTATPESCA/IBAMA, por sub-região do estado da Bahia, e os totais de
embarcações cadastradas das frotas controladas pelo SCORE Central nos municípios amostrados.

REGIÃO MUNICÍPIO 
AMOSTRADO 

PONTOS DE AMOSTRAGEM PERÍODO NO VIAGENS 
AMOSTRADAS 

FROTA 
CONTROLADA 

FROTA REGIONAL 
CADASTRADA 

RMS Salvador Rio Vermelho 
Colônia Z-1 

Out/1997 a 
Set/1999 

(24 meses) 

1.068 1.393 1505 

Baixo Sul Valença COOPESVA e 
Colônia Z-15 

Set/1997 a 
Ago/1999 
(24 meses) 

148 78 182 

Sul Ilhéus COPEX / COOPERI e 
Ilhéus Frutos do Mar Ltda. 

Set/1997 a 
Ago/1999 
(24 meses) 

115 94 234 

Extremo Sul Porto 
Seguro 

COPESSULBA, 
Frig. Rio-Buranhém e 

Colônia Z-22 

Set/1997 a 
Ago/1999 
(24 meses) 

351 349 675 

Total Bahia - - - 1.682 1.914 2.596 
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As viagens também foram classificadas quanto à zona de
pesca, considerando as profundidades mínima e máxima
de operação, reportadas pelos mestres de pescaria durante
a amostragem de desembarques. As matrizes de dados
foram estruturadas agrupando as variáveis analisadas por
categorias de embarcação (estratificação da frota, segundo
critérios do ESTATPESCA / IBAMA), por estratos
batimétricos e por mês.

O esforço de pesca total anual (Fa,e), para o ano padrão
de 1998 (a) e por estrato da frota (e), foi estimado a
par t i r  do número total  de embarcações (Ea,e)
cadastradas e em atividade durante o ano, multiplicado
pelo número médio de pescadores (Pe) e média de dias
de pesca efet iva (De) por viagem amostrada,
extrapolada para o número de viagens (Va,e) de cada
componente da frota durante um ano, sendo expresso
como número total  de pescador-dia de pesca
(pescador.dia) (Sparre & Venema, 1998). A estimativa
do número de viagens por categoria de embarcação
foi realizada a partir de entrevistas com pescadores e
mestres de embarcações nos principais portos de
desembarques da região para obtenção de um número
médio de viagens realizadas por mês, para cada
componente da frota (e).

Fa,e =  De x Pe x Va,e x Ea,e

A repartição do esforço de pesca total anual de cada
categoria de embarcação (e) por estrato de profundidade
(p), Fa,e,p, foi calculada com base na proporção do número
de viagens amostradas (ne,p) provenientes de cada estrato

de profundidade, em relação ao total de viagens
amostradas (N e), por estrato da frota (e). Foram
considerados estratos de profundidade arbitrários, com
10 m de amplitude batimétrica.

Fa,e,p = (ne,p / N e) x Fa,e

RESULTADOS

ARTES DE PESCA

O método de pesca referido genericamente neste
estudo como pesca de linha inclui diversos tipos de
aparelhos de anzóis e linhas de mão verticais, de uso
comum na tradição pesqueira baiana e verificados ao
longo de toda a região da costa central brasileira. Pelo
menos cinco tipos de linhas de mão puderam ser
identificados nos portos de desembarques monitorados
pelo Programa REVIZEE e são descritos a seguir. Os
vários tipos de linhas de mão são utilizados durante as
operações de pesca para a captura de iscas e de
recursos-alvo da pescaria, permitindo a exploração de
diferentes ambientes e a otimização do esforço de pesca
em cada viagem. As l inhas de mão podem ser
caracterizadas como sendo um petrecho de pesca de
construção simples, composto por uma linha principal
(madre) de monofilamento de poliamida (PA) e por
uma ou mais l inhas secundárias também de
monofilamento PA. O diâmetro das linhas varia
conforme o recurso que se pretende capturar.

ESTRATO DA FROTA 
CATEGORIAS ESTATPESCA 

ESPECIFICAÇÃO 

Bote a remo (BRE) Embarcação movida a remo, com casco chato, de pequeno porte, conhecida vulgarmente como 
catraia, batera ou bote a remo. 

Bote à vela (BOC) Embarcação de propulsão à vela, casco de madeira e quilha, sem convés, comprimento inferior a 11 
m, vulgarmente conhecida como barco à vela ou bote à vela. Inclui os saveiros de “boca-aberta” 
(sem convés) movidos à vela. 

Bote de alumínio (BAL) Embarcação de pequeno porte, com casco de alumínio e motor de popa, conhecida por lambari, 
catraia de alumínio ou catraia motorizada. 

Bote motorizado (BOM) Embarcação a motor, com casco de madeira e quilha, sem convés, com ou sem casaria, 
denominada de barco a motor. Inclui também os saveiros de “boca-aberta” (sem convés) movidos a 
motor. 

Saveiro pequeno (SAP) Embarcação motorizada, casco de madeira ou fibra, com quilha, com convés e casaria, conhecida 
vulgarmente como saveiro. Comprimento inferior a 10 m. 

Saveiro médio (SAM) Embarcação motorizada, casco de madeira ou fibra, com quilha, com convés e casaria, conhecida 
vulgarmente como saveiro. Comprimento entre 10 e 12 m. 

Saveiro grande (SAG) Embarcação motorizada, casco de madeira ou fibra, com quilha, com convés e casaria, conhecida 
vulgarmente como saveiro. Comprimento superior a 12 m. 

Tabela 2. Especificação das categorias de embarcação de acordo com a classificação proposta pelo Programa ESTATPESCA para
estratificação da frota (IBAMA, 1999).
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As linhas secundárias, geralmente de menor diâmetro que
a linha madre, são ramificações da linha principal,
possuindo um anzol em sua extremidade. Nos diferentes
modelos de linhas de mão, são utilizados variados
tamanhos de monofilamento, destorcedores, chumbadas
e anzóis. No modelo mais simples, o anzol é fixado na
própria linha principal, enquanto em outros modelos mais
específicos o anzol é fixado em uma das extremidades da
linha secundária (regionalmente conhecida como
“cicuabo”), a outra extremidade é conectada à linha
principal por meio de destorcedores, minimizando
problemas de torção nas linhas. Todo material utilizado
na confecção do petrecho é escolhido de acordo com os
hábitos de cada espécie-alvo, o que determinará a eficácia
e seletividade da arte. O aparelho atua nos diversos níveis
de profundidade, controlado por meio da utilização ou
não de chumbada, como também pelo comprimento da
linha lançada na água.

A seguir são apresentados os cinco tipos de linhas de
mão atualmente em uso pelas frotas linheiras
estabelecidas no estado da Bahia, segundo denominação
adotada na região do Baixo Sul, de acordo com descrição
preliminar de Matsui (1999): barandão, bate-puxa,
boiada, pindaça e parada.

O barandão (Figura 2) é um tipo de linha constituído
por um segmento principal de monofilamento com duas
ou três ramificações secundárias (20 a 50 cm de
comprimento), cada uma com um anzol. Ao final da linha
principal, é fixada uma chumbada com peso definido de
acordo com a condição de velocidade das correntes
marinhas. Essa arte é usada para a captura de pequenos
peixes demersais, principalmente para obtenção de isca
viva. Atua próxima ao fundo em profundidades de até
70 m. Captura: jaguaraçá (Holocentrus ascensionis),
biquara (Haemulon plumieri), quatinga (Haemulon
aurolineatum) e chicharro-olho-de-boi (Selar
crumenophthalmus), entre outras espécies.

O bate-puxa (Figura 3) é uma linha de superfície de
simples construção. Sem linha secundária, o único anzol
é fixado no próprio monofilamento da linha principal.
Atua na superfície, sendo empregado principalmente na
captura de pequenos peixes pelágicos utilizados como
isca viva, atraídos pela iluminação da embarcação e isca
artificial. A linha é lançada para fora da embarcação e,
durante o recolhimento, é constantemente sacudida com
as mãos, mantendo a isca sempre em movimento na água
e atraindo a presa. Captura: chicharro-olho-de-boi (Selar
crumenophthalmus) e peixe-voador (família Exocetidae).

A linha boiada (Figura 4) atua na superfície e também

é conhecida como berbulha. É composta por uma linha
principal grossa (1 a 2 mm de diâmetro) unida por
destorcedor a uma linha mais fina (0,70 a 1 mm) na
extremidade, com um só anzol e sem chumbada.
Geralmente, é utilizado um destorcedor unindo o
monofilamento ao estropo do anzol, filamento flexível
de aço, com aproximadamente 1 a 2 m de comprimento
e que amarra o anzol. Dirigida principalmente às
espécies comerciais pelágicas, como as cavalas
(Acanthocybium solandri e Scomberomorus cavalla) e
o dourado (Coryphaena hippurus). Pode ser usada
também na captura da guaiúba (Ocyurus chrysurus).
Atua a pouca profundidade, próxima à superfície,
podendo ser arrastada pela embarcação em movimento
(linha de corso). Conforme a espécie-alvo, pode-se
utilizar isca viva e engodo quando a linha é lançada
durante  o fundeio a favor das correntes de superfície.
Outras espécies-alvo: albacoras (Thunnus spp.), bonitos
(Euthynnus alletteratus e Auxis thazard) e barracuda
(Sphyraena barracuda).

Figura 2. Barandão (modificado de Matsui, 1999).

 BARANDÃO
a. carr etel
b. monofilam ento
c. des torce dor
d. monofilam ento

e . anzol
f. chumbada
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A pindaça (Figura 5) é uma linha de fundo composta por
linha principal de monofilamento e uma linha secundária,
que apresenta um arco metálico rígido de 4 a 6 mm de
diâmetro e aproximadamente 80 cm de comprimento, onde
é fixada a chumbada. O arco metálico é a junção entre
linha principal e linha secundária, por meio de
destorcedores, servindo para evitar que as linhas se
enrolem. Parece funcionar também como mecanismo
amplificador do sinal da fisgada do peixe no anzol fixado
na extremidade da linha secundária. O termo pindaça pode
referir-se apenas à linha que leva o anzol (“cicuabo”),
originalmente feita de cipó verdadeiro, e ainda é usado
em algumas localidades (R. C. Pantaleão, com. pess.). A
pindaça é empregada na captura de peixes demersais de
maior porte, atuando próximo ao fundo sobre a plataforma
continental e talude superior, até mais de 100 m de
profundidade. Espécies-alvo: olhos-de-boi (Seriola spp.),
badejos (Mycteroperca spp.), garoupas (Epinephelus
spp.), mero-canapu (E. itajara), cioba (Lutjanus analis),

dentão (Lutjanus jocu) e caranhas (Lutjanus cyanopterus),
entre outras.
A parada (Figura 6) apresenta configuração semelhante
à pindaça, composta por um monofilamento principal e
um arco metálico onde é fixada a chumbada. Apresenta,
porém, duas linhas secundárias e um par de anzóis, um
anzol para cada linha secundária. Geralmente, os anzóis
são de menor tamanho e as linhas secundárias de menor
diâmetro que os utilizados na pindaça (Tabela 3). É usada
sobretudo na captura de espécies demersais de pequeno
e médio porte. Atua próxima ao fundo, sobre a
plataforma continental e talude superior, em
profundidades que podem ultrapassar os 200 m.
Espécies-alvo: vermelho-de-fundo (Lutjanus vivanus),
paramir im (Rhombopl i tes  aurorubens) ,  ar iacó
(Lutjanus synagris), caranha (Lutjanus griseus e L.
cyanopterus), pargo-saramunete (Etelis oculatus),
guaiúba (Ocyurus chrysurus), cioba (L. analis) e dentão
(L. jocu), entre outras.

        Figura 3. Bate-puxa (modificado de Matsui, 1999).                     Figura 4. Linha boiada  (modificado de Matsui, 1999).

43
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A Tabela 3 apresenta as características de cada um dos
cinco tipos de linhas de mão descritos anteriormente,
incluindo os diâmetros do monofilamento (mm) da linha
principal e da(s) linha(s) secundária(s), a quantidade e o
tamanho dos anzóis (modelos no.), além dos ambientes
explorados e profundidade de operação de cada arte. Note-
se que o tamanho dos anzóis não é fixo e varia
consideravelmente num mesmo tipo de linha.

A isca usada na pesca de linha de mão pode ser
adquirida previamente pelo armador da pescaria no
mercado local ou diretamente entre os pescadores. A
sardinha congelada é largamente utilizada tanto na
captura das principais espécies-alvo como na captura
de isca viva durante a pescaria. Também são utilizadas
iscas como o camarão e algumas espécies da fauna
acompanhante da pesca de ar ras to,  a lém de
agulhinhas e chicharros (Decapterus spp.) capturados
pela pesca de rede de cerco artesanal. Já a isca viva
costuma ser obtida durante cada viagem de pesca,
capturada previamente por meio da utilização da linha

bate-puxa e do barandão. A linha bate-puxa utiliza
isca ar t i f ic ia l  fe i ta  de pequenos pedaços de
multifilamento trançado desfiado e também couro de
toucinho de porco ou pequenos pedaços de sardinha,
todos cortados em forma de tira para a captura,
pr inc ipalmente,  do peixe-voador ( famí l ia
Exocoetidae), além do chicharro-olho-de-boi (Selar
crumenophthalmus )  e  de lu las ,  gera lmente
aproveitados como isca viva. A isca preferencial para
a captura do chicharro-olho-de-boi é a lula, capturada
também com currupichel. O barandão costuma ser
iscado com sardinha para captura do chicharro-olho-
de-boi, que é pescado principalmente nas “noites
escuras”, no período de lua minguante para crescente,
geralmente entre 40 e 50 m de profundidade. Toda
isca capturada é acomodada viva em cestos vazados
e caícos (viveiros de madeira em forma de pequenos
botes perfurados, com cerca de 1 m de comprimento)
que permanecem amarrados por fora da borda da
embarcação e mantidos semi-submersos, a fim de

5 6

               Figura 5. Pindaça (modificado de Matsui, 1999).                   Figura 6. Parada  (modificado de Matsui, 1999).



CARACTERIZAÇÃO DA PESCA DE LINHA E DINÂMICA DAS FROTAS LINHEIRAS DA BAHIA                                                                         21

conservar viva a isca capturada durante a pescaria e
durante pequenos deslocamentos entre áreas de pesca.
Para captura das principais espécies-alvo comerciais
da pesca com linha de mão são empregadas as linhas
pindaça, parada e boiada, geralmente utilizando isca
viva (chicharro, voador e lula) ou isca congelada
(sardinha, lula, entre outras). É comum o uso de
engodo, feito principalmente de sardinha e também
outras iscas cortadas miúdas e lançadas na água para
atrair as espécies-alvo da pescaria.

COMPOSIÇÃO DAS FROTAS

A pesca de linha estabelecida na costa da Bahia
mobiliza um total de embarcações estimado em
2.596 unidades, das quais 80,2% são motorizadas.
Estas embarcações formam pequenas frotas locais
distribuídas por 199 localidades de 23 municípios
costeiros situados entre Salvador e Mucuri. As frotas
locais são heterogêneas,  compostas por botes
(1.640) e saveiros (956) de pequeno e médio porte
(2-16 m de compr imento) .  De acordo com a
classificação do ESTATPESCA (Tabela 2), os botes
foram agrupados em 4 categorias (BRE, BOC, BAL,
BOM), enquanto os saveiros foram divididos em três
classes de comprimento: pequeno (SAP), médio
(SAM) e grande (SAG), caracterizando os sete
estratos da frota a serem considerados neste estudo
( IBAMA,  1999) .  Os  bo tes  podem apresen ta r
propulsão a remo, vela ou motor, casco de madeira,
fibra ou alumínio e não possuem convés. Os botes
motorizados (BOM e BAL) apresentam potência do
motor variando entre 3 e 33 HP. Já os saveiros
possuem casco de madeira ou fibra, sempre com

convés, quilha e propulsão a motor, com potência
variando entre 8 e 260 HP.

A Tabela 4 apresenta a distribuição das componentes
das frotas linheiras em atividade no total dos 23
municípios baianos considerados na costa central,
detalhando a composição das frotas dos municípios
amostrados pelo SCORE Central. Cabe ressaltar, que
as frotas controladas pelo SCORE Central, nos
municípios amostrados, corresponderam a 73,7% do
total de embarcações da frota linheira cadastrada e
em atividade no ano de 1998. Deve-se considerar
também o grande número de embarcações
motorizadas não registradas na pesca de linha,
sobretudo das frotas camaroneiras cadastradas no
ESTATPESCA como arte de pesca “rede de arrasto”,
mas que atuam freqüentemente na pesca de linha em
toda área, principalmente na região do Extremo Sul
da Bahia, e não apenas no período de defeso do
camarão, quando parte dos arrastões redirecionam o
esforço de pesca para os peixes de linha.

Considerando as frotas regionais, observa-se que o
tamanho dos barcos linheiros tende a aumentar do
norte para o sul da área de estudo. Apesar de os
botes cadastrados na pesca de linha representarem
cerca de 63% de toda a frota, aparecem concentrados
na Região Metropolitana de Salvador, totalizando
cerca de 91% da frota regional da RMS, enquanto
os saveiros representam mais de 70% das frotas do
Baixo Sul, Sul e Extremo Sul da Bahia (Figura 7).
Particularmente interessante é a concentração de
50% e 65% dos saveiros médios (SAM) e grandes
(SAG), respectivamente, na região do Extremo Sul
da Bahia (Tabela 5).

TIPOS DE 
LINHA DE MÃO 

QUANTIDADE 
DE ANZÓIS 

ANZOL 
(MODELO 

NO.) 

LINHA 
SECUNDÁRIA 

(DIÂMETRO MM) 

LINHA PRINCIPAL 
(DIÂMETRO MM) 

AMBIENTE 
EXPLORADO 

PROFUNDIDADE 
DE OPERAÇÃO 

Barandão 2 – 3 12 - 13 0,30 – 0,50 0,30 – 0,50 demersal até 70 m 

Bate-puxa 1 12 - 13 - 0,30 – 0,40 pelágico Superfície 

Boiada 1 2 - 7 0,70 – 1,00 1,00 – 2,00 pelágico Superfície 

Pindaça 1 0 - 8 0,70 – 1,60 1,00 – 2,00 demersal até 100 m 

Parada 2 6 – 7* 0,60 – 1,00 1,20 – 2,00 demersal até 200 m 

* Tamanhos mais freqüentes, mas podendo apresentar maior variação de tamanhos de anzol de no. 5 até no 14.

Tabela 3. Características dos diferentes tipos de linhas de mão identificados na atividade linheira da Bahia. Inclui diâmetro da linha
principal e linha secundária (mm), tamanho do anzol (modelo no.), além dos ambientes explorados (demersal ou pelágico) e
profundidade de operação de cada arte.
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Figura 7. Composição das frotas regionais da Bahia cadastradas na pesca de linha e em atividade na costa central durante o ano de
1998. Proporção entre botes e saveiros (esquerda) e entre barcos motorizados e não motorizados (direita). Dados do Programa
ESTATPESCA 1998. RMS = Região Metropolitana de Salvador.

Tabela 4. Distribuição do número de embarcações das componentes das frotas linheiras estabelecidas no estado da Bahia por tipo de
embarcação (categorias ESTATPESCA) em atividade durante 1998. São apresentados os números de embarcações das frotas controladas
pelo SCORE Central nos municípios amostrados.

Tabela 5. Distribuição percentual do número de embarcações cadastradas na pesca de linha e em atividade durante o ano de
1998 por tipo de embarcação das frotas regionais. Dados e classificação das embarcações do Programa ESTATPESCA. RMS =
Região Metropolitana de Salvador.
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ESTRATO DA FROTA 
CATEGORIAS ESTATPESCA 

RMS BAIXO SUL SUL EXTREMO SUL TOTAL 

Bote a remo (BRE) 83 0 0 17 100 

Bote à vela (BOC) 85 14 0 1 100 

Bote de alumínio (BAL) 100 0 0 0 100 

Bote motorizado (BOM) 86 2 3 9 100 

Saveiro pequeno (SAP) 30 12 16 42 100 

Saveiro médio (SAM) 9 16 25 50 100 

Saveiro grande (SAG) 0 12 23 65 100 

Total 58 7 9 25 100 

ESTRATO DA FROTA 
CATEGORIAS ESTATPESCA 

SALVADOR VALENÇA ILHÉUS P. SEGURO TOTAL FROTA 
CONTROLADA 

TOTAL FROTA 
BAHIA 

Bote a remo (BRE)    62 – – –   62   218 

Bote à vela (BOC) 236 – – – 236   297 

Bote de alumínio (BAL)   92 – – –   92   115 

Bote motorizado (BOM) 896 – – – 896 1.010 

Saveiro pequeno (SAP)   96 11   4   19 130   192 

Saveiro médio (SAM)   11 67 49 304 431   696 

Saveiro grande (SAG) – – 41   26   67     68 

Total 1.393 78 94 349 1.914 2.596 
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DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO DE PESCA

A análise da distribuição do número de viagens por mês
e por estrato de profundidade permitiu evidenciar padrões
de sazonalidade na alocação do esforço de pesca e sua
distribuição batimétrica com base em um total de 1.682
viagens amostradas nos desembarques das frotas linheiras
de Salvador, Valença, Ilhéus e Porto Seguro, que puderam
ser agrupadas por tipo de pescaria (demersal x pelágica),
por estrato batimétrico e por categoria de embarcação.

Na Figura 8, pode ser observada a distribuição mensal e
batimétrica de 1.064 viagens de pesca dirigidas
predominantemente para a captura de recursos pelágicos
(272) ou demersais (792). As demais viagens amostradas
(36,7% do total) foram consideradas viagens não
direcionadas. Foi verificada forte sazonalidade (Figura 8,
à esquerda) na alocação das viagens dirigidas à captura
de espécies pelágicas no período de primavera-verão,
entre setembro e março, quando foram registradas 97,4%
das pescarias classificadas como pelágicas, com um pico
bem definido entre novembro e janeiro (64%). As
pescarias de espécies demersais se desenvolvem durante
todo o ano, mas o esforço de pesca dirigido a esses
recursos é reduzido durante o período de safra dos peixes
pelágicos. A safra dos peixes demersais (referidos como
peixotes no sul da Bahia) tem início geralmente em março,
após a quaresma. Entre março e novembro, foram
registradas 89,3% do total de viagens classificadas como
demersais, sendo que 70,5% foram verificadas no outono-
inverno, entre os meses de março e agosto.

Também na Figura 8 (à direita) pode ser verificada a
concentração das viagens dirigidas aos recursos

pelágicos na zona de borda da plataforma continental,
na faixa entre 50 e 80 m de profundidade, onde foram
observadas 67,1% das pescarias classificadas como
pelágicas. As pescarias predominantemente demersais
distribuem-se por toda a plataforma continental e borda
do talude, mas apresentam maior concentração numa
faixa batimétrica relativamente mais larga e deslocada
para estratos mais rasos sobre a plataforma continental,
entre 30 e 70 m de profundidade, onde foram
registradas 68,2% das viagens.

Considerando todas as viagens amostradas (1.682),
indiscriminadamente quanto aos recursos-alvo das
pescarias, verifica-se que a área da plataforma continental
entre 30 e 80 m de profundidade é a mais procurada
durante o ano, concentrando 73,2% (1.231) das viagens
das frotas monitoradas pelo SCORE Central no estado
da Bahia. Dentro dessa área, foi observada uma notável
concentração de viagens no estrato de profundidades
entre 50 e 60 m, que marca a zona de início da quebra
da plataforma continental caracterizada por recifes
marginais e intensamente freqüentada pelas frotas
linheiras, para onde cerca de um quarto do total de
viagens foram registradas (416 viagens) (Figura 9).

Áreas de pesca mais profundas, sobre o talude superior,
também são exploradas pelas frotas linheiras da região,
principalmente entre as profundidades de 80 e 140 m,
porém com menor freqüência (17,1%) no total de
viagens de toda a frota amostrada (Figura 9, toda a
frota). Menos de 10% das viagens foram observadas nos
demais estratos de profundidade, em zonas rasas da
plataforma média e interna, até 30 m (6,8%), e no
talude, acima dos 140 m (2,9%).
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pelágicas ou demersais na costa da Bahia.
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Figura 9. Distribuição batimétrica do número de viagens amostradas por categoria de embarcação e total das frotas monitoradas pelo
SCORE Central na costa da Bahia. BRE = bote a remo, BOC = bote à vela, BAL = bote de alumínio, BOM = bote motorizado, SAP =
saveiro pequeno, SAM = saveiro médio e SAG = saveiro grande.
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A Figura 9 permite observar a distribuição batimétrica
das v iagens de pesca de cada categor ia de
embarcação das frotas amostradas. Nesta análise
foram consideradas 1.551 viagens cujas embarcações
puderam ser classificadas dentro dos critérios de
estratificação da frota definidos na metodologia (131
viagens foram registradas como embarcações não
identificadas). O total de viagens amostradas por tipo
de barco está especificado na Tabela 6A. Cerca de
80% das viagens amostradas foram de pescarias
realizadas em áreas de pesca distribuídas sobre a

plataforma continental (profundidades inferiores a 80
m). As operações de pesca realizadas sobre o talude
continental, em profundidades superiores a 80 m,
corresponderam a apenas 19,5% (303 viagens). Desse
total, 281 viagens (92,7%) foram realizadas por
embarcações motorizadas (BAL, BOM, SAP, SAM e
SAG), enquanto 73,6% (223) daquele total foram
real izadas por botes (BRE, BOC, BAL, BOM),
destacando-se a participação dos botes motorizados
(BOM), responsáveis por 59,1% das operações sobre
o talude superior (profundidades > 80 m).

(A) 

ESTRATOS DA FROTA (e) CARACTERÍSTICAS DO 
ESFORÇO DE PESCA BRE BOC BAL BOM SAP SAM SAG Total 

No. de viagens amostradas (N) 49 181 75 688 106 392 60 1.551 

Média de dias de pesca por viagem (D) 1,0 1,0 1,0 1,1 2,1 5,8 9,0 - 

Média de pescadores por viagem (P) 2,1 2,2 2,1 2,7 3,0 4,6 7,6 - 

Média de viagens por mês (V) 15,0 15,0 15,0 10,0 7,5 2,1 2,0 - 

No. de embarcações da frota total (E) 218 297 115 1.010 192 696 68 2.596 

Esforço de pesca médio mensal (Fm) 7.257 9.858 3.711 29.016 9.186 39.219 9.265 107.514 

Esforço de pesca total anual (Fa) 87.089 118.297 44.537 348.198 110.235 470.632 111.178 1.290.166 

(B) 

ZONA ESTRATOS DE PROFUNDIDADE (P) BRE BOC BAL BOM SAP SAM SAG Total 

0-10 m 0 1.307 594 3.037 0 0 0 4.938 

10-20 m 5.332 5.229 594 7.592 3.120 1.201 0 23.066 

20-30 m 12.441 8.496 594 9.616 12.479 10.805 1.853 56.285 

 
 
Plataforma Interna 
 

30-40 m 17.773 26.143 1.781 36.945 7.280 54.027 7.412 151.361 

40-50 m 19.551 16.993 1.781 32.390 16.639 76.838 22.236 186.428 

50-60 m 14.219 21.568 6.532 65.793 28.079 189.694 42.618 368.502 

60-70 m 5.332 18.954 5.344 66.805 14.559 55.227 11.118 177.340 

 
Plataforma Externa 
 
Zona de Borda 

70-80 m 1.777 9.150 14.252 35.427 5.200 27.614 3.706 97.126 

80-90 m 1.777 2.614 1.781 11.134 4.160 27.614 16.677 65.757 

90-100 m 0 654 0 5.567 1.040 6.003 1.853 15.117 

100-110 m 0 0 2.969 17.714 3.120 10.805 1.853 36.461 

110-120 m 3.555 1.307 3.563 17.714 1.040 1.201 0 28.379 

120-130 m 1.777 0 1.188 8.604 5.200 4.802 0 21.571 

130-140 m 1.777 3.268 2.375 13.159 4.160 1.201 0 25.940 

140-150 m 0 1.307 0 9.110 1.040 1.201 0 12.658 

150-160 m 1.777 654 0 4.049 1.040 0 0 7.520 

160-170 m 0 654 0 1.012 0 0 0 1.666 

170-180 m 0 0 594 0 0 1.201 1.853 3.647 

Talude Superior 

>180 m 0 0 594 2.531 2.080 1.201 0 6.405 

 Total 87.089 118.297 44.537 348.198 110.235 470.632 111.178 1.290.166 

Tabela 6. (A) Características do esforço de pesca, por estrato da frota, estimadas a partir de 1.551 viagens de pesca amostradas pelo
SCORE Central nos municípios de Salvador, Valença, Ilhéus e Porto Seguro. (B) Esforço total anual (Fa,e,p) estimado por estrato de
profundidade (p) para cada categoria de embarcação (e) das frotas linheiras estabelecidas na Bahia e em operação na costa central.
Unidade de esforço definida como número de pescadores por dia de pesca efetiva (pescador.dia).
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Esses botes em operação em águas mais profundas
pertencem em sua totalidade às frotas sediadas na região
de Salvador, responsáveis por 75,9% das viagens
registradas para profundidades superiores a 80 m. O
restante das operações realizadas sobre o talude
continental foi registrado principalmente para as frotas
de saveiros pequenos e médios (SAP e SAM) de Valença
(5,4%), Ilhéus (0,6%) e Porto Seguro (9,2%) (Figura 10).

ESFORÇO TOTAL ESTIMADO

As principais características do esforço de pesca
consideradas como melhores descritores da intensidade
de pesca para cada tipo de embarcação linheira em
atividade na costa central estão apresentadas na Tabela
6A, junto com o total de viagens amostradas por estrato
da frota. De uma forma geral, o número médio de
pescadores e o número médio de dias de pesca efetiva

por viagem aumentam progressivamente de acordo com
o tamanho da embarcação, enquanto o número de
viagens por mês diminui, apresentando tendência inversa
em relação à duração de cada viagem e ao tempo de
pesca efetiva por viagem (Figura 11).

Os botes realizam viagens curtas, apresentando média de
um dia de pesca efetiva por viagem, caracterizando
pescarias de ir-e-vir no mesmo dia ou pescarias de uma
noite no mar. Levam em média dois pescadores como
tripulação, realizando um número estimado de 15 viagens
por mês, com exceção dos botes motorizados (BOM) que
realizam uma média de 10 viagens por mês, com tripulação
média de 2,7 pescadores por viagem (Tabela 6A). Entre os
saveiros pequenos, médios e grandes, o número médio
de pescadores por viagem e o número médio de dias de
pesca efetiva por viagem aumenta, respectivamente, de
3,0 para 7,6 e de 2,1 para 9,0 (SAP < SAM < SAG).
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Figura 12. Proporção do esforço de pesca total anual exercido por cada categoria de embarcação. (BRE = bote a remo; BOC = bote à vela;
BAL = bote de alumínio; BOM = bote motorizado; SAP = saveiro pequeno; SAM = saveiro médio; SAG = saveiro grande).

Figura 13. Distribuição batimétrica do esforço de pesca anual das frotas linheiras sediadas na Bahia e em operação na costa central brasileira
(esquerda). Perfil batimétrico da borda da plataforma continental da Bahia, entre 50 e 150 m de profundidade (direita). Destaca-se a concentração
do esforço de pesca na zona de quebra da plataforma, a partir de 50 m de profundidade, caracterizada pela presença de recifes marginais.

O esforço de pesca total anual (Fa,e) estimado para o ano
padrão de 1998 (a) e para cada categoria de embarcação
(e) das frotas linheiras estabelecidas na Bahia e em
operação na costa central também é apresentado na Tabela
6A. No cálculo do esforço de pesca total das frotas, foram
considerados o número total de embarcações (Ea,e)
cadastradas e em atividade durante o ano de 1998 e a
estimativa do número total de viagens (Va,e) realizadas por
cada componente da frota ao longo do ano, além do poder
de pesca de cada categoria de embarcação expresso pelo
número médio de pescadores (Pe) e média de dias de pesca
efetiva (De) por viagem, obtidos das viagens amostradas.

Os resultados apresentados na Tabela 6 revelam um esforço
total anual estimado da ordem de 1,29x106 pescador.dia,
sendo os saveiros responsáveis por 54% (0,69x106

pescador.dia) desse total,  e os botes por 46% (0,59x106

pescador.dia). A Figura 12 apresenta a proporção do
esforço de pesca total anual exercido por cada categoria

de embarcação que compõe as frotas linheiras estudadas.
Destaca-se a importância relativa dos saveiros médios
(SAM) e dos botes motorizados (BOM), representando
respectivamente 36% (0,47x106 pescador.dia) e 27%
(0,35x106 pescador.dia) do esforço total anual estimado.

A repartição do esforço de pesca total anual estimado para
cada categoria de embarcação por estrato de profundidade
(Fa,e,p), apresentada na Tabela 6B, confirma a tendência
observada na análise da distribuição batimétrica das
pescarias (freqüências de viagens por profundidade).
Observa-se que 76% (0,98x106 pescador.dia) do esforço total
estimado está concentrado sobre a plataforma continental
externa e zona de borda do talude, para onde convergiram
73,2% das viagens monitoradas. A proporção do esforço
alocado para a estreita faixa de 50 a 60 m foi de 28,6%
(0,37x106 pescador.dia), quase um terço do esforço total
estimado para toda a frota linheira sediada na Bahia e
operando na região da costa central (Figura 13).



28                                                                                                                                                                                                         G.OLAVO, P.A.S.COSTA & A.S.MARTINS

DISCUSSÃO

Apesar de sua relevância social e econômica, a pesca de
linha na região da costa central, em especial na Bahia, ainda
é pouco conhecida e documentada. Os trabalhos de
investigação pesqueira realizados até o momento estiveram
praticamente restritos à realidade da atividade linheira das
frotas do Sudeste em operação no extremo sul da costa
central, na região de Abrolhos e do Mar Novo (Lima et al.,
1985; Paiva et al., 1996; 1998; Paiva, 1997; Paiva &
Andrade-Tubino, 1998). Nesses estudos, por falta de
informação ou disponibilidade de estatísticas de
desembarques, a exploração dos estoques de peixes de linha
em Abrolhos foi reduzida à atividade da frota de caiqueiros
capixabas e linheiros do Rio de Janeiro. A importância da
participação da componente das frotas linheiras artesanais,
de saveiros e botes sediados na Bahia, foi sempre minimizada
nas avaliações de estoques da referida área.

LINHA DE MÃO

A pesca com linha de mão descrita no presente trabalho,
apesar de sua simplicidade aparente, apresenta algumas
vantagens sobre outras artes de pesca mais modernas,
eventualmente receitadas como alternativa tecnológica
para esta pescaria. A linha de mão é extremamente
adaptativa, de baixo impacto ambiental e relativamente
seletiva quando comparada com o uso de armadilhas,
espinhéis de fundo e redes de emalhe. Os vários tipos de
linhas de mão descritos são utilizados durante as operações
de pesca para a captura de diferentes iscas e recursos-alvo
específicos, permitindo a exploração de diversos ambientes
e a otimização do esforço de pesca em cada viagem.
Possibilita o aproveitamento da diversidade de espécies e
o redirecionamento contínuo do esforço de pesca para os
recursos pesqueiros disponíveis durante cada pescaria.

O tipo de linha e até mesmo o tamanho dos anzóis são
substituídos freqüentemente, de acordo com o recurso-alvo
pretendido. Esta característica da pesca de linha de mão
inviabiliza o estudo da seletividade da arte com base nos
dados de desembarques comerciais, devido à dificuldade
de identificar as capturas obtidas separadamente para cada
arte (tipo de linha) e tamanho de anzol. Também inviabiliza
a aplicação de medidas de regulamentação que visem
controlar o padrão de exploração da pescaria (Jennings &
Lock, 1996; Coleman et al., 2000).

Trata-se de uma arte de pesca de baixo impacto sobre as
formações recifais, ao contrário de espinhéis de fundo ou
redes que destroem o substrato coralino e, quando perdidas
ou deixadas no mar, continuam matando peixes e

crustáceos como pesca fantasma. O uso de covos e
principalmente de redes de emalhe para a pesca da lagosta
na plataforma continental tem gerado sérios conflitos com
os pescadores de linha na costa central. O aumento da
pressão de pesca com a introdução de tecnologia de alto
impacto sobre os fundos recifais e menor seletividade na
captura apresenta elevado custo ecológico, podendo
comprometer a sustentabilidade das pescarias já
estabelecidas, como a pesca de linha na plataforma.

ESFORÇO DE PESCA

Os resultados apresentados neste estudo indicaram um
nível de esforço de pesca total anual estimado em 1,29x106

pescador.dia, para as frotas linheiras baianas em atividade
na costa central. Esse esforço foi exercido principalmente
pelos saveiros médios (SAM) e botes motorizados (BOM),
que representaram respectivamente 36% e 27% do esforço
total anual estimado. A magnitude dessa estimativa pode
ser percebida quando comparada com o esforço estimado
para a frota de 33 caiqueiros de Vitória analisada por Lima
et al. (1985), situado entre 0,02x106 e 0,04x106 pescador.dia
no período de 1976 a 1980.

Também se pode tentar uma comparação com a série de
esforço total apresentada por Paiva (1997:156) para as frotas
linheiras do Sudeste e Sul em operação na região do Mar Novo,
entre o sul de Abrolhos e a costa do Paraná (18-26ºS), apesar
de esses resultados estarem disponíveis em unidade de esforço
de número de anzóis por dia de pesca (anzóis.dia). No período
de 1979 a 1989, o esforço médio anual dos linheiros do Mar
Novo foi estimado em 2,49x106 anzóis.dia, alcançando um
máximo de 3,48x106 anzóis.dia em 1985, caindo para 1,58x106

anzóis.dia em 1989. Com base na observação das frotas
controladas pelo SCORE Central, seria razoável supor uma
média de dois anzóis por pescador, para efeitos de conversão
do esforço anual aqui estimado para as frotas linheiras da Bahia
em 1,29x106 pescador.dia, para 2,58x106 anzóis.dia – um valor
comparável e muito próximo ao da média anual apresentada
por Paiva (1997) para os linheiros do Mar Novo.

Os resultados obtidos demonstraram que as diferenças
no número de embarcações e regime de operação,
observadas entre botes e saveiros, compensam o esforço
de pesca efetivo dessas duas componentes das frotas
regionais baianas. Apesar do menor poder de pesca dos
diferentes tipos de botes em relação aos saveiros (com
menor autonomia, realizando viagens de apenas um dia
de pesca efetiva, com tripulação reduzida a 2 ou 3
pescadores por viagem), os botes exercem um esforço de
pesca total anual similar ao dos saveiros. Os botes
apresentam frotas mais numerosas (1.640 embarcações)
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e realizam um grande número de viagens por mês (10 a
15 viagens/mês). Já os 956 saveiros registrados na Bahia
realizam poucas viagens por mês, porém de maior
duração e levando mais pescadores a bordo. Assim, os
saveiros responderam por 54% (0,69x106 pescador.dia)
do esforço total, enquanto os botes foram responsáveis
por 46% (0,59x106 pescador.dia) do total anual estimado
para o ano de 1998.

Esta situação é preocupante, uma vez que as frotas da Bahia
em operação entre Salvador e o norte de Abrolhos (13-
18ºS) dispõem de área de pesca bastante reduzida sobre a
plataforma continental, se comparada com a região do Mar
Novo. Particularmente na área entre a foz do Rio
Jequitinhonha e Salvador (13-16ºS) e, sobretudo, ao norte
da foz do Rio de Contas, entre Salvador e Itacaré, a
plataforma é das mais estreitas no litoral brasileiro. É
justamente na região ao norte de Itacaré (13-14º30´S), numa
área aproximada de apenas 5 mil km2 entre 10 e 200 m de
profundidade, onde se concentra mais da metade do esforço
de pesca anual estimado para a totalidade das frotas linheiras
registrada na Bahia. Nesse trecho, opera a totalidade dos
botes linheiros concentrados na Região Metropolitana de
Salvador, além dos saveiros do Baixo Sul da Bahia e também
da Região Metropolitana, totalizando um esforço anual
estimado em 0,80x106 pescador.dia.

DISTRIBUIÇÃO BATIMÉTRICA E SAZONALIDADE

A situação se agrava quando é considerada a distribuição
batimétrica do esforço de pesca. Ao longo da área
estudada, o esforço está concentrado sobre a plataforma
continental externa, entre 30 e 80 m de profundidade,
onde foram registradas 73,2% das viagens monitoradas
e 76% (0,98x106 pescador.dia) do esforço total estimado.
Esse comportamento reflete a maior abundância relativa
de diferentes espécies pelágicas e demersais associadas
aos ambientes recifais da plataforma externa e borda do
talude, como analisado por Costa et al. (2005). Destacam-
se como principais recursos atualmente em exploração
os lutjanídeos (guaiúba, dentão e cioba), serranídeos
(badejos e chernes), escombrídeos (atuns e cavalas) e
carangídeos (olhos-de-boi, guaricemas, guarajubas e
graçains), além do dourado (Coryphaena hippurus), que
entre outras espécies e em seu conjunto garantem
rendimentos suficientes para manter as pescarias ou a
subsistência dos pescadores.

Observa-se também a forte sazonalidade verificada na
alocação das viagens dirigidas à captura de espécies
pelágicas (principalmente dourados, atuns e afins) no
período de primavera-verão (setembro a março), quando

foram registradas 97,4% das pescarias classificadas como
pelágicas. As pescarias dirigidas às espécies demersais foram
observadas durante todo o ano, mas o esforço de pesca foi
reduzido durante o período de safra dos peixes pelágicos
(Figura 8). A safra dos recursos demersais tem início em
março, estendendo-se até agosto, durante o outono-inverno,
quando foram registradas 70,5% das viagens amostradas
nos portos de Salvador, Valença, Ilhéus e Porto Seguro.

Cabe ressaltar a importância relativa da estreita faixa
batimétrica entre 50 e 60 m de profundidade que marca
o início da zona de quebra da plataforma continental.
Essa faixa é intensamente freqüentada pelas frotas
linheiras da região, para onde convergiram 24,7% das
viagens de pesca amostradas e onde se concentrou 28,6%
(0,37x106 pescador.dia) do esforço total estimado para
toda a frota linheira sediada na Bahia e em atividade na
região da costa central (Figura 13). Esta zona é
caracterizada pela presença de recifes marginais,
classificados por Leão et al. (2003) como recifes oceânicos
de borda de plataforma, descritos por Kikuchi e Leão
(1998) para a costa norte da Bahia como estruturas que
podem atingir 3 km de largura, com relevo de até 35 m e
topo a 50 m de profundidade.

Ao sul da foz do Jequitinhonha (16ºS), observa-se o
alargamento da plataforma continental, formando o
Banco Royal Charlotte e o Banco dos Abrolhos, para onde
convergem as frotas do Sul e Extremo Sul da Bahia, além
dos linheiros de Vitória e do Rio de Janeiro (Martins et
al., 2005). A abundância de fundos consolidados de
origem biogênica, a exuberância das formações recifais,
a maior diversidade e disponibilidade de habitats e de
pesqueiros na grande extensão da plataforma (> 50 km2)
dos bancos do sul da Bahia, além da existência de áreas
protegidas marinhas (como as do Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos, da APA da Ponta das Baleias e da
Reserva Extrativista do Corumbau) (Leão et al., 2003;
MMA, 2002), certamente favorecem os melhores
rendimentos pesqueiros observados nesta área (Costa et
al., 2005), atraindo frotas mais bem equipadas. Isso
explica a concentração de 50% e 65% dos saveiros médios
(SAM) e grandes (SAG), respectivamente, observados na
Região do Extremo Sul da Bahia (Tabela 5). Tais
características sustentam uma atividade pesqueira de base
empresarial capitalista, por vezes articulada à pequena
produção mercantil (sensu Diegues, 1983), como a
organização da pescaria do “peixe de choque”, referida
por Costa et al. (2005).

Estas condições contrastam com os baixos rendimentos e
a precariedade das frotas observados na pesca de linha
da região de plataforma estreita ao norte da costa central
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(Costa et al., 2005), com características artesanais ou
mesmo de subsistência, refletindo as diferenças
geoambientais e também socioeconômicas que
historicamente se estabeleceram de forma diferenciada
nestes dois compartimentos da costa central, identificados
ao norte e ao sul de 16ºS. A pouca disponibilidade de
área, a ocorrência e distribuição dos fundos consolidados
biogênicos e a alta pressão de pesca a que estão submetidos
os pesqueiros da plataforma, na região de plataforma
estreita ao norte de 16ºS, determinam também estratégias
de pesca que exploram pesqueiros por toda a extensão da
plataforma continental e zona de borda do talude, desde
as proximidades da costa até zonas mais profundas e de
mais difícil operação, até cerca de 200 m de profundidade.
Observa-se que 73,6% das operações de pesca amostradas
na Bahia e realizadas em profundidades superiores a 80
m foram realizadas pelos botes (BRE, BOC, BAL, BOM)
da região de Salvador, preferencialmente entre 80 e 140
m de profundidade. Essas pescarias mais profundas tiveram
como alvo não apenas espécies pelágicas (dourados e
atuns) mas também espécies demersais do talude, como o
vermelho-do-olho-amarelo (Lutjanus vivanus) e o pargo-
saramunete (Etelis oculatus).

MANEJO E ORDENAMENTO DA PESCARIA

Resultados da avaliação de estoques das principais espécies
recifais estudadas pelo Programa REVIZEE (Costa et al.,
2002; Klippel et al., 2005) indicam que os principais recursos
explorados pela pesca de linha na costa central estão
plenamente explotados ou já em situação de sobrepesca,
necessitando de medidas urgentes de contenção do esforço
de pesca e políticas de ordenamento, inexistentes para a
pesca de linha na região. Entretanto, sabe-se que boa parte
das embarcações em operação na pesca de linha não está
licenciada ou sequer cadastrada.  É comum o uso de linha
de mão como arte secundária por embarcações licenciadas
apenas para a pesca da lagosta ou arrasto de camarão, por
exemplo, de forma a complementar seus rendimentos. Isto
significa que os níveis de esforço de pesca apresentados
podem estar subestimados. A precariedade do sistema de
controle de desembarques e sua descontinuidade ao longo
dos anos não permitem analisar detalhadamente a evolução
das pescarias.

A facilidade de acesso das pequenas embarcações das frotas
artesanais locais às águas oceânicas, devido à pouca largura
da plataforma e à proximidade do talude continental em
relação aos portos da região, pode favorecer iniciativas de
desenvolvimento da pesca oceânica de pequena escala
sobre recursos pelágicos ou demersais de zonas ainda mais

profundas do talude (> 200 m). A conversão de
embarcações para a pesca oceânica constitui uma
alternativa para o manejo das frotas regionais, visando à
redução e ao redirecionamento de parte do esforço de
pesca das áreas tradicionalmente exploradas na região (<
200 m) para áreas fora da plataforma continental e da
borda do talude, em zonas mais profundas
operacionalmente inviáveis para o emprego das linhas de
mão. Resultados dos trabalhos de prospecção pesqueira
do Programa REVIZEE/SCORE Central apontam para a
disponibilidade de grandes peixes pelágicos, alvo da pesca
com espinhel de superfície, em abundância na zona
oceânica adjacente à borda da plataforma continental da
região (Olavo et al., 2005). Entre esses recursos, destacam-
se o espadarte (Xiphias gladius) e os tubarões oceânicos,
além de atuns, agulhões e outras espécies consideradas
como bycatch desta pescaria. Os autores indicam a
possibilidade de um melhor aproveitamento destes recursos
e, particularmente, da fauna acompanhante pelas
embarcações motorizadas (saveiros) das frotas locais
convertidas para a pesca pelágica.

Independentemente da arte de pesca, a proibição de
espécies e o estabelecimento de medidas de regulamentação
que limitam o tamanho de captura não têm se mostrado
efetivas para o manejo de comunidades de peixes recifais.
Devido à grande diversidade dessas comunidades, espécies
protegidas ou que não são alvo da pescaria são
capturadas e, mesmo se liberadas, estão sujeitas à elevada
mortalidade, resultante dos traumas causados pelo
petrecho de pesca e, sobretudo, causados pela
descompressão, independentemente do tamanho dos
indivíduos (Rogers et al., 1986). O manejo convencional
baseado na proteção de espécies individuais não tem
resolvido o problema das pescarias recifais, uma vez que os
peixes recifais da plataforma e do talude fazem parte de um
complexo de espécies que coexistem nas mesmas áreas de
pesca (Coleman et al., 2000). O desenvolvimento de novos
métodos de monitoramento, avaliação e manejo de pescarias
recifais, baseado num melhor entendimento dos efeitos da
pesca sobre as comunidades recifais e da escala em que
esses efeitos podem ser detectados, tem sido perseguido
pela ciência pesqueira, dada a inadequação dos métodos
convencionais à realidade dessas pescarias (Jennings & Lock,
1996; Appeldoorn, 1996; Lindeman et al., 2000; Recksiek
et al., 2001; Gell & Roberts, no prelo).

Os habitats associados à plataforma externa e, em
especial, aos recifes marginais da zona de borda do talude
parecem condicionar pesqueiros e pescarias importantes
na região da costa central brasileira, como as do olho-
de-boi, da cioba, do dentão e da caranha, entre outras.
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Essas pescarias parecem estar relacionadas a processos
de agregação de peixes ainda pouco estudados na região.
Muitas espécies de peixes recifais realizam migrações
reprodutivas regionais (com duração de alguns dias e até
semanas) para determinados locais que reúnem condições
ambientais favoráveis, onde concentram todo o seu
esforço reprodutivo anual em um único e curto período
do ano (1 a 2 meses), formando grandes concentrações
de indivíduos para acasalamento e desova (Domeier &
Colin, 1997). Entre elas, estão espécies comerciais comuns
na costa central brasileira, para as quais existem registros
de observação de comportamento de agregação
reprodutiva em outras regiões, como para o dentão
Lutjanus jocu (Carter & Perrine, 1994), a cioba Lutjanus
analis (Mueller, 1994), o badejo Mycteroperca bonaci
(Car ter & Perrine, 1994), as caranhas Lutjanus
cyanopterus e Lutjanus griseus (Domeier & Colin, 1997)
e o mero-canapu Epinephelus itajara (Bullock et al., 1992).

Essas espécies normalmente exibem alta sítio-especificidade,
suas agregações reprodutivas são previsíveis e fáceis de
localizar, tornando as populações desovantes muito
vulneráveis à exploração pesqueira intensa durante o
período reprodutivo (Coleman et al., 2000; Domeier & Colin,
1997). A identificação de áreas de agregação reprodutiva
tem sido apontada como prioridade para ações de manejo
de áreas de pesca e conservação de ecossistemas e
comunidades de peixes recifais através da determinação de
áreas e períodos de exclusão da pesca, ou do
estabelecimento de redes de áreas protegidas marinhas e
reservas de pesca (Ault et al., 1998; Polunin & Roberts, 1996;
Coleman et al., 1999; Coleman et al., 2000; Lindeman et
al., 2000; Recksiek et al., 2001; Gell & Roberts, no prelo).

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

As frotas linheiras estabelecidas na Bahia e em operação
na região da costa central brasileira foram responsáveis
por cerca de um terço da produção pesqueira marítima
do estado durante o ano de 1998 (IBAMA, 1999),
mobilizando um total de embarcações estimado em
2.596 unidades ativas. Estas embarcações formam
pequenas frotas locais, compostas por botes e saveiros
de pequeno e médio porte, distribuídas por 199
localidades de 23 municípios costeiros situados entre
Salvador e Mucuri. Considerando o número médio de
pescadores por viagem de pesca, observados por tipo
de embarcação, pode-se estimar que, seguramente, um
número superior a 8 mil pescadores embarcados
encontra na atividade linheira ocupação, emprego e
renda para sustentar suas famílias.

A linha de mão é mantida como principal arte de pesca
utilizada na captura de recursos demersais e pelágicos de
alto valor comercial e também na captura de isca viva,
incluindo pelo menos cinco tipos de linhas identificados
nos portos de desembarques monitorados pelo Programa
REVIZEE. Os pescadores usam estratégias de pesca
extremamente adaptativas, típicas de pescarias artesanais
tropicais e multiespecíficas, explorando a diversidade de
recursos pesqueiros demersais e pelágicos. O esforço de
pesca é redirecionado continuamente, não apenas para
as diferentes espécies disponíveis na época de cada
pescaria, mas também para diferentes áreas de pesca e
pesqueiros sítio-específicos distribuídos principalmente
sobre ambientes recifais da plataforma externa e zona de
borda da plataforma continental.

Foi verificada forte sazonalidade na alocação das viagens
dirigidas à captura de espécies pelágicas na primavera-
verão (setembro a março) ou demersais no outono-
inverno (março a agosto). A distribuição batimétrica do
esforço de pesca indicou que a porção externa da
plataforma continental, entre 30 e 80 m de profundidade,
atraiu cerca de três quartos do esforço total anual
estimado. O estrato batimétrico entre 50 e 60 m de
profundidade, que marca o início da zona de borda da
plataforma continental, concentrou 28,6% do esforço de
pesca total. Recifes marginais caracterizam esta área e
parecem condicionar a existência de pesqueiros e
pescarias específicas importantes na borda da plataforma,
determinados por processos locais de agregação de peixes
recifais ainda pouco conhecidos na área.

O número de pescadores e o de dias de pesca efetiva por
viagem foram considerados como os melhores descritores
do esforço de pesca. Diferenças no número de embarcações
e no regime de operação entre botes e saveiros compensam
o esforço de pesca efetivo dessas duas componentes das
frotas. A estimativa do esforço de pesca total anual para
1998, com base em 1.682 viagens amostradas, indicou
um nível de pesca de 1,29x106 pescador.dia, comparável
à média anual registrada para a frota de linha que operou
no Mar Novo (18-26ºS) na década de 80.

A alta pressão de pesca a que estão submetidos os
pesqueiros tradicionais da região requerem medidas
urgentes de contenção do esforço de pesca e políticas de
manejo e ordenamento da pescaria. A plataforma
continental no estado da Bahia é consideravelmente estreita
ao norte de 16ºS, reduzindo a disponibilidade de áreas de
pesca. Este aspecto é mais grave entre Salvador e Itacaré
(13-14º30’S), onde está concentrado mais da metade do
esforço de pesca anual estimado para a totalidade das
embarcações linheiras registradas na Bahia.
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O aumento do esforço de pesca e o fomento de novas
pescarias costeiras, com a introdução de tecnologia menos
seletiva e de maior impacto sobre os fundos recifais (como
o uso de redes de emalhe para lagosta e armadilhas para
peixes recifais), apresentam elevado custo ecológico,
podendo comprometer a sustentabilidade das pescarias
já estabelecidas na área, como a pesca de linha sobre
recursos da plataforma continental.

A disponibilidade de recursos e a proximidade do talude
em relação aos portos da região favorecem estratégias
de manejo que objetivem o desenvolvimento da pesca
de pequena escala sobre recursos pelágicos oceânicos ou
recursos demersais de zonas mais profundas do talude
como alternativa para a redução, redirecionamento ou
exclusão da pesca sobre habitats recifais das áreas
tradicionalmente exploradas. Considera-se fundamental
que qualquer iniciativa de fomento de novas pescarias
seja acompanhada por planos de manejo que garantam
o controle e o ordenamento da atividade.

Considera-se altamente recomendável investir na construção
participativa de estratégias de gestão comunitária de recursos
pesqueiros recifais, incluindo o desenho e implementação
de planos de manejo que contemplem as pescarias sobre
todo o complexo de peixes recifais, e não apenas recursos
específicos ou pescarias particulares. A garantia de
continuidade do sistema de controle de desembarques,
licenciamento e cadastro de embarcações deve ser prioritária.
Assim como a investigação e o monitoramento pesqueiro
participativo, voltados para a avaliação de recursos e para
o manejo de áreas e períodos de exclusão da pesca, visando
o estabelecimento de redes de áreas protegidas marinhas e
reservas de pesca, incluindo os pescadores como co-
responsáveis pela integridade dos ambientes marinhos e pela
gestão dos recursos naturais, assegurando a continuidade
de sua atividade produtiva.
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A PESCA DE LINHA DE ALTO MAR

REALIZADA POR FROTAS SEDIADAS NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL1

AGNALDO SILVA MARTINS, GEORGE OLAVO & PAULO A. S. COSTA

RESUMO: A estrutura e a dinâmica da frota pesqueira de linha de alto mar do estado do Espírito Santo foram estudadas a partir de
dados levantados em 946 desembarques amostrados no município de Vitória e na localidade de Itaipava, município de Itapemirim,
entre 1997 e 2000. Adicionalmente, foram utilizadas fontes de informação secundárias e bases de dados disponibilizadas pelo
IBAMA-ES. As frotas estudadas representam importante parcela da pesca marítima no estado (23% da frota e 58% dos
desembarques) e parecem estar aumentando em número de embarcações devido ao colapso das pescarias costeiras. Os barcos
que as compõem são motorizados, de madeira, medindo entre 8 e 18 m e com autonomia máxima de 20 dias. Duas frotas foram
determinadas e analisadas separadamente. A frota de linha recifal é mais representativa na Grande Vitória, utiliza a linha de mão
como principal petrecho, dirige-se a pequenos peixes serranídeos e lutjanídeos e opera na região do Banco de Abrolhos. A frota
que captura atuns e afins está localizada, em sua totalidade, em Itaipava, utiliza o currico como arte principal, dirige-se a atuns e
afins e atua na região oceânica da Bacia de Campos. O esforço total de pesca em um ano foi estimado em 271.976 pescadores.x.dia.
As pescarias apresentaram padrões diferenciados de atuação nas escalas temporal e espacial, além disso, mudanças no recurso-
alvo ao final dos anos 80. A frota de Vitória, que capturava espécies recifais de grande porte, passou a pescar espécies recifais de
pequeno porte. A frota de Itaipava, que capturava peixes demersais de talude, passou a capturar atuns e espécies afins. Essas
mudanças são atribuídas à sobrepesca de algumas espécies-alvo e a fatores antrópicos, como o efeito concentrador de cardumes
das plataformas de petróleo na Bacia de Campos. A recente migração de barcos provenientes de frotas de pesca costeira para a
pesca de linha tem levado a um aumento de 50% no esforço de pesca. Adicionalmente, resultados de avaliação de estoques já
indicam sinais de sobreexplotação de alguns recursos. Esses fatores são críticos, recomendando-se iniciativas do poder público
para avaliação, monitoramento e controle do esforço de pesca a fim de evitar colapso nessas pescarias.

PALAVRAS-CHAVE: pescarias de linha, frotas artesanais, pesca recifal, pesca pelágica, Espírito Santo, Brasil.

ABSTRACT: The offshore hook and line fishery of Espírito Santo state, Brazil

The offshore hook and line fishery of Espírito Santo state, Brazil, were studied upon 946 landings sampled in Vitória and
Itaipava between 1997 and 2000. Secondary data sources and databases of landing statistics (IBAMA-ES) were utilized too.
The fleet was important in relation to marine fishing in the state (23% of the state bloats and 58% of total landings). The fishing
boats are motorized, wooden made, measuring between 8 and 18 meters and with autonomy of 20 days. Two fleet were
identified and separately analyzed due its differences in the fishing equipment, fishing areas and target resource. The recifal line
fleet is important in the Grande Vitória Region, utilize hook-line and have small lutjanids and serranid os Abrolhos bank as
target. The tuna fishing fleet is all located in Itaipava, use the drift line to catch pelagic species as tuna and operates in oceanic
areas of Campos basin region.  The fishing effort in one year was estimated in 271,976 fishers,x.day. The Espírito Santo
offshore hook-line fishery showed changes in the target species in the late 80´s: from large to small serranids and lutjanids
fishes for the Vitória fleet and from demersal species inhabiting the continental slope to tuna fish for the Itaipava fleet. These
changes were associated to overfishing and antropic causes as the attraction effect of schools next to oil exploration platforms
in the Bacia de Campos area. The recent migration of fishing boats from coastal fishing to offshore hook and line fishery has
lead to increasing fishing effort to about 50%. Indeed, results from fish stocks evaluation models indicate that some resources
are in over exploitation state.  These facts are critical do future of this fishing and are recommended new tasks do evaluation,
monitoring and fish effort control, to avoid de collapse of hook-line fishery.

KEYWORDS: hook and line fishery, reef fisheries, pelagic fisheries, artisanal fleet, Brazil.

INTRODUÇÃO

O uso de linha e anzol é uma das poucas artes de
pesca que oferecem condições operacionais em
áreas de re levo acidentado do fundo, onde a
presença de recifes coral inos, bancos de algas

calcárias e fundos rochosos limitam ou impedem a
operação  de  redes  de  pesca .  O  ba ixo  cus to
operacional e o alto valor nos mercados nacional e
internacional das espécies capturadas favorecem o
acesso a essa pescaria em comunidades costeiras
com baixo poder aquisitivo.
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Na costa central brasileira, a pesca de linha de alto mar é
responsável por uma parcela considerável do total
desembarcado, dos valores comercializados ou de
pescadores que têm nessa atividade sua principal fonte de
renda. No estado do Espírito Santo, representou em 2002
58% da produção desembarcada, 24% das embarcações
e 41% dos pescadores (Martins & Doxsey, 2004).

No processo de avaliação de estoques pesqueiros com
vistas ao manejo, o conhecimento da estrutura e dinâmica
das frotas pesqueiras constitui-se em elemento
fundamental para entendimento das variações dos dados
de captura e esforço de pesca, variáveis fundamentais
para qualquer modelo de avaliação de estoques utilizado
atualmente (Sparre & Venema, 1997).

Estudos anteriores, envolvendo a dinâmica das pescarias
na região, foram desenvolvidos por Lima et al. (1985), Paiva
e Fontelles-Filho (1995), Paiva et al. (1996) e Paiva (1997).
Nesses trabalhos, as informações provindas da pesca de linha
da frota do Rio de Janeiro, direcionada à captura de peixes
demersais de talude superior, foram analisadas
conjuntamente com as da pesca de linha recifal da região
dos Abrolhos, tornando difícil a distinção das dinâmicas das
frotas locais. Além disso, não existem informações detalhadas
sobre  a composição específica da captura nessas pescarias.

Por se tratar de uma área de transição entre regiões com
domínio de pescarias de maior escala e complexidade
tecnológica, ao sul, e pescarias de pequena escala, ao norte,
o litoral do Espírito Santo possui uma pesca marinha
bastante diversificada (Martins & Doxsey, 2004).  Essa
diversificação é favorecida também pela heterogeneidade
fisiográfica da margem continental e região oceânica
adjacente, onde duas grandes feições geomorfológicas se
destacam: o Banco de Abrolhos na margem continental
norte, com uma plataforma continental larga recoberta por
fundos recifais e águas mornas, e a Bacia de Campos ao
sul, com uma plataforma continental arenosa e presença
de águas frias devido à influencia de ressurgências costeiras
e bancos oceânicos da Cadeia Vitória-Trindade.

Informações sobre a produção total desembarcada no estado
são provenientes de diversas fontes, metodologias de
trabalho e épocas diferentes. O registro de desembarques
da SUDEPE/IBAMA, entre os períodos de 1978 e 1993,
mostrou uma produção de 5.895 a 12.478 t anuais. Nos
registros de desembarques realizados entre 1996 e 1999 pelo
IBAMA-ES, as estimativas variaram de 5.230 a 8.574 t. Numa
terceira estimativa, a partir do diagnóstico da pesca marinha
no Espírito Santo, realizado no âmbito do MGP-RECOS,
em 2002 chegou-se a uma produção total de 22.095 t anuais
(Martins & Doxsey, 2004).

O Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de
Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE)
é um projeto científico coordenado pelo Governo Federal
que visa o levantamento dos potenciais sustentáveis de
capturas de recursos pesqueiros entre 12 e 200 milhas
náuticas da costa brasileira. O Programa encontra-se em
execução desde 1995, quando teve início o trabalho de
coleta de dados. Nesse contexto, a equipe de pesquisadores
da costa central, região compreendida entre Salvador-BA
(12ºS) e o Cabo de São Tomé-RJ (22ºS), incluindo as ilhas
de Trindade e Martin Vaz, tem desenvolvido desde 1996
atividades de prospecção científica de estoques pesqueiros
(onde não há pesca comercial ou esta é irrelevante) e
avaliação de estoques a partir de desembarques comerciais
(para recursos de alto mar explorados). Informações
relativas às capturas, esforço de pesca e dinâmica
populacional dos recursos explorados foram coletadas entre
1997 e 2000 em entrepostos de desembarque espalhados
pela região.

Como parte do conjunto de publicações resultantes do
Programa REVIZEE, este trabalho explora as informações
relativas à dinâmica das frotas de pesca de alto mar (linha
e anzol) no estado do Espírito Santo. Além deste trabalho,
a pesca de linha no estado e na costa central é analisada
por Costa et al. (2005), Olavo et al. (2005), Klippel et al.
(2005a, b, c). Os dados apresentados a seguir dizem
respeito à estrutura da frota pesqueira, incluindo
características de embarcações e petrechos, atividades e
estratégias de exploração dos recursos-alvo, variações
sazonais e geográficas do esforço de pesca, evolução
histórica das frotas e estimativas de esforço total e capturas
por unidade de esforço.

MATERIAL E MÉTODOS

FONTE DE DADOS PRIMÁRIOS

Os dados primários utilizados neste trabalho são provenientes
do programa de amostragem dos desembarques da pesca
na ZEE (Zona Econômica Exclusiva) da costa central do
Brasil realizado entre 1997 e 2000 no âmbito do Programa
REVIZEE. A partir de uma viagem de reconhecimento das
frotas de pesca de alto mar na região, constatou-se a
existência de dois locais de grande concentração de
desembarques no Espírito Santo e, portanto,
representativos do comportamento desse tipo de pescaria:
Grande Vitória (Empresa Alvarenga Com. e Indústria da
Pesca LTDA e Cooperativa de Pesca da Prainha) e Itaipava,
a 100 km ao sul da capital, localizado no município de
Itapemirim (Figura 1).



PESCARIAS DE LINHEIROS NO ESPÍRITO SANTO                                                                                                                37

Equipes de amostragem de no mínimo duas pessoas
foram instaladas em cada localidade a fim de registrar o
maior número possível de desembarques no período. A
coleta de informações consistia basicamente em duas
etapas: 1) entrevistas com mestres das embarcações para
registro de todas as características da viagem de pesca e
da embarcação e 2) registro da composição qualitativa
e quantitativa do desembarque a par tir do
acompanhamento das pesagens.

A composição qualitativa dos desembarques foi
determinada pela identificação ao nível de espécie, sempre
que possível, utilizando os catálogos sistemáticos de
Figueiredo e Menezes (1978), Fischer (1978), Figueiredo e
Menezes (1980), Menezes e Figueiredo (1980) e Menezes
e Figueiredo (1985).

A Tabela 1 apresenta alguns detalhes da coleta de dados
nas duas localidades monitoradas, bem como os atributos
das viagens de pesca e barcos amostrados. No total, foram
registrados 946 desembarques de 226 embarcações
diferentes (média de 4 viagens por barco no período).

FONTE DE DADOS SECUNDÁRIOS

A fim de validar as estimativas de produção pesqueira,
conhecer as características de outras frotas não
abordadas neste trabalho, bem como obter mais
informações sobre o tamanho e as atividades das frotas
de linha que atuam na ZEE e desembarcam em
municípios não monitorados nesta pesquisa, foram
consideradas informações em fase de publicação
(Martins & Doxsey, 2004) ou cedidas (Base de dados
do SYSPESCA, IBAMA).

A composição da frota, estimativas do número de
embarcações e a produção desembarcada por
município no estado do Espírito Santo foram obtidas
do projeto de pesquisa intitulado Modelo Gerencial de
Pesca -  Inst i tuto do Milênio – RECOS (Uso e
Apropriação de Recursos Costeiros), CNPq. Grande
parte das informações dessa fonte foi extraída de um
diagnóstico da pesca no estado (Martins & Doxsey,
2004) baseado em um levantamento de atributos
pesqueiros realizado em outubro de 2002.
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Figura 1. Locais de desembarque da pesca de linha de alto mar que foram alvo da amostragem do Programa REVIZEE entre 1997 e
2000 no estado do Espírito Santo ( ); municípios não amostrados no estado com registros de desembarques na pesca de linha ( ).
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Informações sobre o número de viagens de pesca por
frota, petrecho e município foram obtidos da base de
dados de controle de desembarque do IBAMA para as
regiões Sudeste e Sul (SYSPESCA) no período de 1996
a 1999, cedidas pela gerência do IBAMA-ES. O controle
de desembarque consistia em levantamentos diários da
produção desembarcada na maioria dos municípios
litorâneos a partir de informações fornecidas nos
entrepostos aos coletores de dados contratados. Nesses
levantamentos, era registrada a totalidade das viagens
e produção desembarcada por recurso.

A evolução histórica das frotas e alteração das

espécies-alvo das pescarias é analisada com base em
tabelas de controle de desembarque cedidas pela
gerência do IBAMA-ES, com informações de produção
total por recurso por ano para os períodos: 1978,
1979, 1981, 1985 a 1993.

CÁLCULO DE ESFORÇO DE PESCA E CPUE

As avaliações da variação sazonal nos desembarques dos
principais recursos foram feitas com base na Captura por
Unidade de Esforço (CPUE), sendo as capturas medidas
em quilogramas e o esforço medido em pescadores.x.dia.

Tabela 1. Locais, períodos, número de entrevistas, número de barcos e informações primárias coletadas durante os desembarques da
pesca de linha na ZEE da costa do Espírito Santo entre 1997 e 2000.

 ATRIBUTOS DA AMOSTRAGEM DE DESEMBARQUES 

 VITÓRIA E VILA VELHA ITAPEMIRIM TOTAL 

Locais Alvarenga Com. E Ind. Pescados LTDA e 
Cooperativa de Pesca da Prainha 

Itaipava  

Período 
Set-1997 a Ago-1999 

(24 meses) 

Mar-1998 a 
Jul-2000  

(29 meses) 

Set-1997 a 
Jul-2000 (35 

meses) 

No de Entrevistas 357 586 946 

No de barcos 
amostrados 

90 138 226 

 ATRIBUTOS DAS VIAGENS DE PESCA 

Esforço de pesca  Comprimento do barco (m), potência (HP), número de pescadores, dias de pesca 
efetiva, horas de pesca efetiva por dia, quantidade de gelo utilizado (kg), 
quantidade de isca utilizada (kg) e quantidade de anzóis utilizados. 
 

Atividade da frota  Porto de partida e porto da última descarga. 
 

Petrechos utilizados  Arte de pesca principal, arte de pesca secundária, tipo de anzol da arte principal e 
arte secundária, quantidade de aparelhos de pesca por tipo, número de anzóis por 
aparelho, tipo de isca principal e tipo de isca secundária. 

Localização das 
áreas de pesca  

Nome do pesqueiro principal, nome do pesqueiro secundário, posição geográfica 
do pesqueiro principal, posição geográfica do pesqueiro secundário, profundidade 
média do local de pesca. 
 

Estratégias de pesca  Uso de GPS, uso regular de isca viva e utilização de um ou mais petrechos 
simultâneos. 
 

Composição dos 
desembarques 

Espécies desembarcadas, peso total de cada categoria de espécies desembarcadas 
e peso total desembarcado. 
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A CPUE foi calculada tendo como variáveis de esforço o
número de pescadores e o número de dias de pesca
efetiva em cada viagem. A CPUE (kg/pescador.x.dia) foi
calculada pela fórmula:

CPUE = ∑
∑

Ft
Ct

Onde:

Ct = somatório das capturas num determinado período.
F t  = somató r io  do  e s fo rço  de  pesca  num
determinado período (pescadores.x.dia).

O esforço de pesca total anual foi estimado a partir
das fórmulas:

Ea= ∑ ×× DmPmE      Ea= ∑ ×× HmPmE

Onde:

Ea = número to ta l  de  embarcações  com
desembarques registrados durante o ano.
Pm = número médio de pescadores.
Dm = média de dias de pesca efetiva.
Hm = número de horas efetivas de pesca por viagem
amostrada.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Segundo Martins e Doxsey (2004), a frota de pesca
marinha do Espírito Santo é composta por 2.080
embarcações de 5 categorias diferentes: baiteira,
barco motor izado pequeno, barco motor izado
médio, barco motorizado grande e barco de arrasto
industrial, sendo as duas primeiras consideradas
artesanais (76% do total), as duas seguintes semi-
industr iais  (24%) e a úl t ima industr ia l  (2,4%)
(Tabela 2). A frota de pesca de linha de alto mar,
ob j e to  de s t e  e s t udo,  e s t á  compos t a  po r
embarcações com convés de tamanhos médio e
grande e comprimentos entre 8 e 18 m (barcos de
pesca semi-industriais).

Ainda de acordo com o estudo citado acima, a
pesca marinha no estado pode ser subdividida em
sete categorias de acordo com o tipo de frota,
petrecho utilizado e recurso-alvo: i) pesca de linha
d e  f u n d o,  i i )  p e s c a  d e  a t u m ,  i i i )  c a m a r ã o
artesanal, iv) camarão industrial, v) lagosta, vi)
peixes costeiros e vi i) peroá. As pescarias dos
itens “i” e “ii” atuam na ZEE e as demais atuam
na zona  es tuar ina ,  cos te i ra  e  de  p la ta fo rma
interna (Tabela 3).

TIPO DE BARCO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ESTIMADA 

Baiteira Canoa de madeira a remo ou com pequeno motor de popa, sem 
convés. Geralmente menos de 5 m de comprimento. 350 

Barco motorizado 
pequeno 

Barco de madeira motorizado com convés e pequena cabine na 
parte central. Geralmente com 6 a 8 m de comprimento. 
Autonomia de alguns dias. 

1.228 

Barco motorizado 
médio 

Barco de madeira motorizado com convés e cabine grande na 
parte traseira. Geralmente entre 8 e 12 m de comprimento. 
Autonomia de até duas semanas. 

477 

Barco motorizado 
grande 

Barco de madeira motorizado com convés e cabine grande na 
parte traseira. Geralmente entre 12 e 18 m de comprimento. 
Autonomia de até vinte dias. 

20 

Barco de arrasto 
industrial 

Barco de metal ou madeira, adaptado para arrasto de tangones, 
com convés e cabine grande na parte dianteira. Geralmente entre 
15 e 25 m de comprimento. Autonomia de até vinte dias. 

5 

Tabela 2. Características e quantidades estimadas dos tipos de embarcações da pesca marinha no Espírito Santo em 2002 (Martins &
Doxsey, 2004).
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Dessa forma, fica caracterizada a pesca de linha de alto
mar no Espírito Santo como aquela realizada por barcos
da frota semi-industrial, com utilização predominante
de linha de mão, currico, espinhel de fundo e espinhel
de super fície como petrechos, que captura
principalmente peixes recifais ou atuns e afins e que
corresponde aproximadamente a 24% da frota estadual
e 58% da produção total desembarcada. Esta frota
concentra seus desembarques nos municípios da Grande
Vitória e em Itaipava.

A Tabela 4 mostra atributos descritivos detalhados dos
dois tipos de pesca (linha recifal e atum) em relação à
frota, petrecho e recurso-alvo, bem como atributos de
área e ecossistema de atuação a partir da amostragem
de desembarques. As características diferenciadas das
duas frotas de linheiros de alto mar indicam a
necessidade de uma análise separada de suas dinâmicas.

DESCRIÇÃO COMPARATIVA DAS EMBARCAÇÕES

Grande parte dos barcos da frota linheira é fabricada
em madeira, com a casaria localizada na popa e, em
sua maioria, construída especialmente para a pesca de
linha, fato evidenciado pela baixa potência dos motores

(a maioria com menos de 100 HP). Existem diferenças
notáveis entre as frotas de Itaipava e Vitória, apesar
da semelhança nas características de construção das
embarcações. A Figura 2 mostra as médias e desvios
padrão do comprimento, potência, número de
pescadores, dias de pesca por viagem, horas diárias
de pesca efetiva e quantidade de gelo embarcado para
cada viagem. São evidentes as maiores dispersões dos
valores para a frota de Vitória, bem como uma
tendência de valores inferiores nos atributos para a frota
de Itaipava, sobretudo em relação à potência do motor,
dias de pesca e quantidade de gelo.

Apesar das semelhanças nos valores de tendência
central, a frota de Itaipava é mais homogênea, não
existindo barcos maiores que 14 m. Dessa forma, os
barcos maiores da frota de Vitória contribuem para o
aumento da dispersão dos dados e os maiores valores
dos atributos, geralmente, associados ao tamanho da
embarcação.

Ao contrário de Itaipava, a frota de Vitória está,
em grande parte, sediada numa única empresa, a
qual  opera em vár ias  modal idades de pesca,
inc lu indo  a r ra s to  de  fundo  para  cap tu ra  de
camarões. Devido ao colapso dos estoques desse

 TIPO DE PESCA NA ZEE DO ESPÍRITO SANTO 

CARACTERÍSTICA LINHA RECIFAL ATUM 

Frota 

Heterogênea, com presença de barcos 
motorizados médios e grandes, que 
desembarcam em 8 municípios do norte, 
centro e sul estado. 

Homogênea, composta unicamente de 
barcos motorizados médios, a maioria na 
faixa de comprimento de 11 m e 
desembarques concentrados em um 
único local no sul do estado (Itaipava). 

Petrecho principal 
Linha de mão vertical com anzóis para peixes 
pequenos (Mustad 18) e grandes (Mustad 12). 

Linha de deriva (currico) com anzóis para 
peixes grandes (Mustad 12). 

Espécies 

Cioba (Ocyurus chrysurus), catuá 
(Cephalopholis fulva), realito (Rhomboplites 
aurorubens) e outros peixes recifais. 
Representaram 82% do desembarque 
amostrado. 

Atuns (Thunnus albacares, Thunnus 
obesus e Thunnus alalunga), dourado 
(Coryphaena hippurus) e outras espécies 
pelágicas de grande porte. 
Representaram 93% do desembarque 
amostrado. 

Área de pesca 
Plataforma continental entre 30 e 100 m no 
banco de Abrolhos e bancos oceânicos 
adjacentes, ao norte da latitude 20ºS. 

Área oceânica da Bacia de Campos, ao 
sul da latitude 21º S. 

Ecossistema Recifal (fundos de algas calcáreas e coral). Ambiente epipelágico oceânico. 

Tabela 4. Atributos descritivos das duas modalidades de pesca de linha que atuam na ZEE encontradas no Espírito Santo: Frota,
petrecho principal, principais espécies capturadas, área de pesca e ecossistema.
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crustáceo, parte das embarcações utilizadas nessa modalidade
vem sendo adaptada para a pesca de linha recifal.
Além disso, os barcos maiores empregam sazonalmente
uma estratégia particular de captura denominada “pesca

de botes ou caíques”, comum na região dos Abrolhos.
Nela, os pescadores (18 a 26) espalham-se em volta do
barco mãe em pequenos botes de fibra de vidro de onde
realizam a captura com linha de mão.
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Figura 2. Valores médios (ponto) e desvios padrão (linhas) comparativos de atributos tecnológicos e de esforço de pesca das duas frotas
de pesca de linha na ZEE monitoradas no Espírito Santo, entre 1997 e 2000.
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PETRECHOS UTILIZADOS E ESTRATÉGIAS DE PESCA

Devido à baixa abundância relat iva ou al ta
sazonalidade dos recursos-alvo das pescarias de linha
de alto mar no Espírito Santo, os pescadores se
adaptaram desenvolvendo diversas tecnologias e
estratégias de pesca, que são usadas às vezes de forma
simultânea, visando otimizar a produção. Apesar da
diversidade de estratégias e petrechos, alguns
conjuntos, denominados artes de pesca, foram mais
utilizados em cada categoria de frota.

A Tabela 5 mostra a freqüência de utilização dos
petrechos de pesca, seja como ar te principal ou
secundária, para as frotas de Itaipava e Vitória.  O
currico foi a principal arte de pesca utilizada pela frota
de Itaipava (62,6%), seguido da linha de mão (22,6%)
e espinhel de superfície (11,5%). Na frota de Vitória,
91,5% das viagens utilizaram linha de mão como arte
principal, 6,2% utilizaram espinhel de superfície e 2,3%
espinhel de fundo. Assim, a frota de I taipava
demonstrou ser muito mais diversificada. Além do
currico, que só foi usado nessa frota, registraram-se
ainda viagens com pargueiras e boinhas.

Para ambas as frotas, não houve um padrão sazonal no
uso das artes e petrechos de pesca, com exceção do
espinhel de superfície, que foi mais utilizado entre
outubro e dezembro devido à associação dessa arte de
pesca à captura do dourado (Coryphaena hippurus),
recurso que apresenta abundância muito maior nessa
época (Figura 4).

A seguir, uma descrição dos petrechos e estratégias
de pesca utilizados pela frota linheira de alto mar no
Espírito Santo complementado pelas informações da
Tabela 6.

Figura 3. Distribuição de comprimento de embarcações de Itaipava
(município de Itapemirim) (A) e Vitória (B) monitoradas no Espírito
Santo entre 1997 e 2000.

Tabela 5. Freqüência relativa de utilização dos diferentes petrechos de pesca como arte principal ou secundária na pesca de linha de
atum (Itaipava) e de peixes recifais (Vitória) no Espírito Santo entre 1997 e 2000.

(*) Em 11,3% das viagens amostradas o petrecho era utilizado a partir de caiques (botes).

Pargueira e boinha: muitas vezes registradas como petrechos
distintos, mas consideradas neste trabalho como sinônimas,
consistem em pequenos espinhéis de fundo construídos com
cabo multifilamento e munidos de 60 a 80 anzóis; possuem
uma bóia com bandeira em cada extremidade e uma pedra
para manter o cabo mãe no fundo. Do cabo principal,
que permanece sobre o fundo,  saem cabos
secundários de monofilamento com um ou vários anzóis
(Mustad 12 ou 13, destinado à captura de peixes grandes).

 ITAIPAVA VITÓRIA 

Petrecho Principal Secundário Principal Secundário 
Boinha    0,5 0,0 0,0 0,0 
Currico 62,6 5,1 0,0 0,0 
Espinhel de fundo   0,9 0,2 2,3 0,6 
Espinhel de superfície 11,5 2,1 6,2 0,3 
Linha de mão 22,6 2,9        91,5*            13,9 
Pargueira   1,9 0,5 0,0 0,0 
Número de viagens amostradas 583 353 
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Cada cabo secundário é sustentado por uma pequena bóia
(de onde deriva o nome boinha), que os mantém suspensos
sobre o fundo. A estratégia de pesca consiste em lançar o
espinhel transversalmente à direção da corrente sobre a
plataforma externa ou talude superior. Uma vez que o contato
com o fundo restringe-se às pedras dos cabos de bóia, o
espinhel arrasta-se sobre o fundo aumentando a área de
atuação do petrecho. Essa arte de pesca encontra-se em
desuso pela frota de Itaipava e era empregada para capturar
recursos demersais de plataforma externa e talude, tais como
cherne, batata, namorado, pargo-rosa (que provavelmente
deu origem ao nome “pargueira”), entre outros.

Currico: modalidade de pesca dirigida à captura de peixes
pelágicos de grande porte, principalmente a albacora-
lage (Thunnus albacares). Utilizam-se linhas de
monofilamento, cada uma com um único anzol (Mustad
12 a 14), onde é colocada isca viva (pequenos peixes
capturados com linha de mão durante a viagem) ou,
eventualmente, isca artificial. A operação de pesca consiste
em deixar a embarcação à deriva (“na caída”, segundo
terminologia usada pelos pescadores) aguardando que
algum peixe seja fisgado. Para aumentar a probabilidade
de captura, as embarcações concentram-se próximas a
atratores que, na região onde se realiza a pesca, são as
plataformas de petróleo da Bacia de Campos.

Espinhel de fundo: difere da pargueira ou boinha por usar
um número muito maior de anzóis (geralmente algumas
centenas até 900) e que ficam em contato direto com o
fundo, não existindo as boinhas para sustentação. Dessa
forma, o aparelho é fixo e sua utilização facilita o
lançamento simultâneo de outras artes de pesca. A isca
utilizada pode ser o bonito, a sardinha ou outras espécies
capturadas durante a viagem.

Espinhel de superfície: espinhel de monofilamento com
até 850 anzóis, utilizado para a captura de grandes
pelágicos, principalmente dourado, durante a safra de
final de primavera. Consiste num cabo principal ao qual
são atados bóias e cabos secundários com anzóis tipo
Mustad 12 a 14. Como isca, é utilizado principalmente o
bonito, mas também sardinha e outras espécies.

Linha de mão: conjunto muito diversificado de artes e
estratégias de pesca cuja base consiste na operação manual
de uma linha com um ou vários anzóis a partir do barco
principal ou de um bote. Nessa modalidade de pesca, torna-
se viável a utilização de anzóis para captura de peixes
menores (16 a 18) a partir de uso de aparelhos com número
maior de anzóis (4 nos aparelhos operados a partir do barco
principal e 50 quando operados a partir de um bote). A fim
de aumentar da sensibilidade do pescador para determinar
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Figura 4. Freqüência relativa mensal de utilização dos principais
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entre 1997 e 2000.

o momento exato de puxar a linha para efetuar a captura,
são usados arcos metálicos suspensos.  Duas estratégias
distintas podem ser utilizadas nessa pescaria. A primeira e
mais comum no período amostrado consiste na operação
manual de um aparelho de pesca por cada pescador,
inicialmente com anzóis pequenos (linhas com 4 anzóis). O
pescado pode ser atraído com o “engodo”, que consiste
num saco de estopa com sardinha amassada que é descido
ao fundo para atrair os peixes das áreas próximas. Como
na região a corrente no sentido NE-SW pode ser muito forte
(acima de 2 nós), a área de atração pode se espalhar por
vários quilômetros.  Quando iniciam as capturas de peixes
pequenos (principalmente cioba – Ocyurus chrysusus, catuá
– Cephalopholis fulva, realito – Rhomboplites aurorubens,
boca-de-velho – Haemulon plumieri, peroá-preto – Balistes
vetula, bom-nome – Malacanthus plumieri), alguns são
armazenados e outros são usados como isca viva e fisgados
em outro aparelho de pesca, com um único anzol e de maior
tamanho (12 a 14), para atração de peixes de grande porte.
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A seleção dos exemplares usados para isca viva se dá pelo
tamanho e valor de mercado.  . Inicia-se então a pesca de
peixes como o badejo (Mycteroperca bonaci), a garoupa
(Epinephelus morio), dentão (Lutjanus jocu,), olho-de-boi
(Seriola dumerilli) e cações. Uma outra estratégia de pesca,
própria de viagens com barcos de grande porte, é a pesca
com botes ou caíques. Consiste na operação manual de
dois pequenos espinhéis, sendo cada um com 25 anzóis
(Mustad 16 a 18), a partir de botes (em geral 16 a 22)
espalhados por várias milhas quadradas ao redor do barco
mãe. Os botes são recolhidos ao final do dia e a tripulação
que permanece a bordo realiza pescaria com linha de mão
de acordo com a estratégia descrita anteriormente.

RECURSOS-ALVO DAS PESCARIAS

Ao longo dos 35 meses de amostragem dos
desembarques, um total de 80 espécies foi identificado.
Apesar da grande diversidade nas capturas, a avaliação
da composição quantitativa mostra a clara existência de
direcionamento da pesca sobre alguns tipos de recursos,
seja pelo valor comercial ou pela maior abundância, que
pode ocorrer sazonalmente ou localmente. A partir dessa

constatação, para facilitar a análise das variações sazonais
e por categoria de frota dos recursos, as espécies foram
agrupadas inicialmente em dois grandes grupos: recursos-
alvo e recursos secundários. É considerado recurso-alvo
das pescarias os pequenos e os grandes recifais (peixes
lutjanídeos e serranídeos) para a frota de Vitória e os
atuns para a pesca de Itaipava (Thunnus spp.). O dourado
(Coryphaena hippurus) é considerado um recurso-alvo
sazonal para ambas as frotas. Como recursos secundários,
que podem estar presentes nos desembarques de ambas
as frotas, temos: outros peixes pelágicos, outros peixes
recifais, carangídeos, demersais de plataforma externa e
talude e outros recursos (Tabela 7).

A Tabela 8 mostra as CPUEs totais e percentuais de cada
categoria de recurso para as frotas de Itaipava e Vitória.
Observa-se que 93% da CPUE da frota de Itaipava
corresponde à captura de atuns, dourado e outros peixes
pelágicos. Para a frota de Vitória, 75% da CPUE
corresponde à captura de pequenos e grades recifais.

As variações mensais da CPUE das diversas categorias
de recursos para as frotas de Vitória e Itaipava são
mostradas na Figura 5.

 BOINHA CURRICO 
ESPINHEL DE 

FUNDO 
ESPINHEL DE 

SUPERFÍCIE LINHA DE MÃO PARGUEIRA 

Tipo de anzol 
utilizado 13 12 a 14 12 a 14 12 a 14 12 a 14, 16 a 18 12 

Número de 
aparelhos de 
pesca por 
barco 

3 4 a 6 1 1 5 a 8 5 

Número de 
anzóis por 
aparelho de 
pesca 

60 1 70 a 900 100 a 850 1 e 4 80 

Isca utilizada Bonito 
(100%) 

Bonito (79%) e 
sardinha (10%) 

Bonito (38%), 
sardinha (38%) 
e outros (24%) 

Bonito (59%), 
sardinha (35%) 
e outros (16%) 

Sardinha (72%), 
bonito (24%) e 

outros (4%) 

Bonito 
(100%) 

Peso médio 
embarcado 
das espécies 
utilizadas 
como isca (kg) 

100 124 435 333 423 307 

Utilização de 
isca viva 100% 82% 20% 23% 31% 50% 

Tabela 6. Atributos dos petrechos de pesca de linha utilizados pelas frotas de Vitória e Itaipava e registrados nas entrevistas do
presente trabalho.
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Tabela 7. Composição específica das categorias de recursos-alvo e secundários da pesca de linha na ZEE pelas frotas sediadas no
Espírito Santo.

CATEGORIA DO RECURSO/ESPÉCIE 

Atuns 
 Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)  
 Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)  
 Thunnus obesus (Lowe, 1839) 

Pequenos recifais 
 Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) 
 Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 
 Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) 
 Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829) 

Dourado 

 Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) 

Grandes recifais 
 Dermatolepis inermis (Valenciennes, 1833) 

 Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758) 

 Epinephelus itajara (Lichtenstein,1822) 

 Epinephelus morio (Valenciennes, 1828) 

 Lutjanus analis (Curvier, 1828) 

 Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801) 

 Lutjanus purpureus (Poey, 1875) 

 Lutjanus vivanus (Cuvier, 1828) 

 Mycteroperca microlepis (Goode & Bean, 1879)  

 Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) 

 Mycteroperca interstitialis (Poey,1860) 

 Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 1758) 

Outros pelágicos 

 Acanthocybium solandri (Cuvier,1831) 

 Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) 

 Istiophorus albicans (Latreille, 1804)   

 Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 

 Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) 

 Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1849) 

 Makaira nigricans (Lacepède, 1803) 

 Prionace glauca (Linnaeus, 1758) 

 Ruvettus pretiosus (Cocco, 1829) 

 Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) 

 Seriola dumerili (Risso, 1810) 

 Seriola lalandi (Valenciennes, 1833) 

 Seriola rivoliana (Cuvier, 1833) 

 Seriola sp. 

 Tetrapturus albidus Poey, 1860  

 Thunnus atlanticus (Lesson, 1830) 

 Xiphias gladius (Linnaeus,1758) 

CATEGORIA DO RECURSO/ESPÉCIE 

Outros recifais 
 Alphestes afer (Bloch, 1793) 
 Balistes vetula (Linnaeus, 1758) 
 Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1771) 
 Haemulon plumieri (Lacépède, 1802)   
 Halichoeres cyanocephalus (Bloch, 1791) 
 Lutjanus buccanella (Curvier, 1828) 
 Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758) 
 Malacanthus plumieri (Bloch, 1786) 

Carangídeos 
 Caranx crysos (Mitchill, 1815) 
 Caranx hippus (Linnaeus, 1766) 
 Caranx latus (Agassiz,1831) 
 Caranx lugrubris (Poey,1860) 
 Caranx ruber (Bloch,1793) 
 Selene setapinnis (Mitchill, 1815) 
 Selene vomer (Linnaeus, 1758) 

Demersais de plataforma externa e talude 
 Caulolatilus chrysops (Valenciennes, 1833) 
 Epinephelus mystacinus ( Poey,1852) 
 Epinephelus nigritus (Holbrook, 1855) 
 Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828) 
 Etelis oculatus (Valenciennes, 1828) 
 Genypterus brasiliensis Regan, 1903 
 Lopholatilus villarii (Ribeiro 1915) 
 Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) 
 Paranthias furcifer (Valenciennes, 1828) 
 Priacanthus arenatus (Curvier, 1829) 
 Pseudopercis numida (Ribeiro 1903) 
 Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829) 

Outros 
 Alectis ciliares (Bloch, 1788) 
 Anisotremus sp. 
 Calamus pennatula Guichenot, 1868 
 Carcharhinus sp. 
 Cações e Raias indet. 
 Elagatis bipinnulatus (Quoy & Gaimard, 1824) 
 Ginglysmostoma cirratum (Bonaterre, 1788) 
 Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1758) 
 Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) 
 Rachycentron canadus (Linnaeus, 1766) 
 Rajiformes indet. 
 Scomber colias (Gmelin, 1788) 
 Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788) 
 Sphyraena barracuda ( Walbaum, 1792) 
 Sphyrna sp. 
 Uraspis secunda (Poey, 1860) 
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A pesca de linha recifal, que realiza desembarques em
Vitória, é amplamente dominada pelas capturas de peixes
pequenos recifais, sendo esta captura determinante do
padrão de variação da CPUE total (Figura 5A). Esse padrão
é interrompido somente nos meses de outubro a dezembro,
quando a pesca de dourado e outros pelágicos torna-se
importante (Figura 5C). Os grandes recifais são mais
capturados entre janeiro e julho, período que corresponde
à entressafra da captura de grandes pelágicos (Figura 5C).

A pesca de atuns, que realiza desembarques em Itaipava,
apresenta uma sazonalidade mais definida, mostrando
alternância da pesca entre atuns e dourado, os quais,
conjuntamente, determinam o padrão da CPUE (Figura
5B). A captura de outros peixes pelágicos apresenta
CPUEs significativas com maiores valores entre novembro
e fevereiro, após a safra de dourado (Figura 5D).

ÁREAS DE PESCA

A Figura 6 mostra a distribuição geográfica de 890 viagens
de pesca registradas neste estudo entre 1997 e 2000. Mais
de 85% das viagens estiveram concentradas em duas áreas
distintas: o Banco de Abrolhos, para a frota de Vitória (linha
recifal), e a bacia de Campos, para a frota de Itaipava
(pesca de atum). Ressalta-se ainda o grande deslocamento
das frotas à procura de melhores pesqueiros,
principalmente os da frota de linha recifal, com pesqueiros
registrados em toda a cadeia de bancos oceânicos Vitória-
Trindade e cadeia de bancos da Bahia até as proximidades
da Ilha de Trindade, localizada a 1.100 km da costa.

A Figura 7 mostra a distribuição batimétrica das viagens de
pesca nas duas principais áreas de atuação das frotas de
Vitória e Itaipava (respectivamente Abrolhos e Bacia de
Campos) e na região dos bancos oceânicos, de atuação
comum de ambas as frotas. Observa-se que a frota de Vitória
(linha recifal) tem sua atuação concentrada entre as isóbatas
de 30 e 60 m com uma moda marcada na faixa de 40 m.
Pequenas ocorrências em profundidades maiores
correspondem a pescarias sazonais sobre recursos pelágicos,
quando não é necessário o acesso a grandes profundidades
para realização das capturas. Esse padrão é consistente com
a distribuição dos recursos-alvo e das áreas recifais na região.

A frota de Itaipava atua, em mais de 60% das viagens, fora
da plataforma continental, em áreas cuja profundidade
supera os 500 m. Igualmente, a distribuição batimétrica dessa
frota é consistente com a estratégia de pesca de grandes
peixes epipelágicos migratórios e com grande sobreposição
à área de instalação de plataformas de petróleo.

ATIVIDADE DA FROTA E ESFORÇO DE PESCA

O esforço total de pesca e as variáveis utilizadas para o seu
cálculo são mostradas na Tabela 9 para 585 viagens
registradas da frota de Itaipava e 354 viagens registradas da
frota de Vitória.  Esses parâmetros, obtidos através de coleta
de dados detalhados da atividade da frota na amostragem
de desembarques, foram ponderados pelo número total de
viagens realizadas na pesca de linha de alto mar para nove
municípios com desembarques controlados pelo IBAMA
entre 1996 e 1999. A Tabela 10 apresenta a variação mensal

Figura 5. Variação mensal da CPUE (kg.x.pescador.x.dia) dos recursos-alvo (A e B) e secundários (C e D) da pesca de linha na ZEE das
frotas de linha recifal (A e C) do município de Vitória, e pesca de atuns (B e D) da localidade de Itaipava entre 1997 e 2000.
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do esforço de pesca (pescador.x.dia) para os municípios
controlados. O ano escolhido para servir como padrão
das estimativas foi o de 1997, por apresentar maior
volume de informações e menor número de interrupções
no registro dos desembarques em diversos municípios.
Apesar dos dados mostrarem uma aparente tendência de
grande aumento do esforço na segunda metade do ano, os
dados devem ser vistos com algumas reservas, devido à
presença de muitos meses sem informações para os
municípios de Piúma, Marataízes e Aracruz, não sendo
possível saber se essa ausência de dados é devido à
inexistência de viagens no período ou a uma interrupção
na coleta de dados no local. Por outro lado, o aumento de
esforço nesse período pode indicar o direcionamento de
algumas frotas para a pesca de linha de alto mar no período
da safra de dourado, retornando às suas pescarias
tradicionais nos outros períodos. No entanto, fica
caracterizada a concentração do esforço de pesca nos
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Abrolhos (Frota de Vitória) - 313 viagens

Bacia de Campos (Frota de Itaipava) - 473 viagens

Bancos Oceânicos (Frotas de Vitória e Itaipava) - 60 viagens

Figura 7. Distribuição batimétrica das viagens de pesca nos
principais pesqueiros identificados nas frotas de linha de alto mar
(ZEE) amostradas no Espírito Santo entre 1997 e 2000.

municípios de Vitória, Vila Velha e Itapemirim (ao qual
pertence a localidade de Itaipava).

A Tabela 11 mostra os números totais de viagens, barcos,
dias, horas e pescadores para o ano padrão de 1997, bem
como duas estimativas de esforço: pescador.x.dia e
pescador.x.hora. É importante notar que, embora o
número de viagens no município de Itapemirim seja
grande, o esforço é relativamente pequeno se comparado
a outras localidades com menos barcos e viagens. Isso pode
ser explicado pela maior eficiência das pescarias dessa frota,
que obtém desembarques equivalentes aos das outras frotas
com um menor número de dias e pescadores.

DINÂMICA DAS FROTAS

Até o final dos anos 80, a pesca de linha recifal era sediada
quase que em sua totalidade em Vitória, utilizava a pesca
de botes como estratégia única de captura e tinha como
recurso-alvo os peixes grandes recifais, principalmente o
badejo (Mycteroperca bonaci) e a garoupa (Epinephelus
morio) (Lima et al., 1985). A amostragem de desembarques
realizada entre 1997 e 2000 mostrou um panorama bem
diferente, com apenas 11% das viagens operando com botes
e o direcionamento da pesca aos pequenos recifais (cioba,
catuá e realito). Adicionalmente, em 2002 verificou-se que
a frota havia sofrido um grande aumento em diversas
localidades fora da Grande Vitória, devido ao colapso das
pescarias costeiras tradicionais (Martins & Doxsey, 2004).

A mudança do recurso-alvo pode estar relacionada a um
declínio dos rendimentos da pesca de grandes recifais a
partir do início dos anos 80, o que teria obrigado os
pescadores a buscar outras alternativas.

A partir do final dos anos 80, um rentável e promissor mercado
foi introduzido na pesca local, o dos “peixes de choque”. São
pequenos serranídeos e lutjanídeos recifais que normalmente
têm cores avermelhadas e peso em torno de 1 kg, os quais,
para aceitação no mercado internacional, devem ser
comercializados inteiros e em condições excepcionais de
conservação. Para tanto, os peixes são congelados
imediatamente após a sua captura em um recipiente de água
gelada, processo conhecido como choque térmico.

As mudanças no alvo das pescarias de peixes recifais podem
ser ilustradas pela variação das capturas percentuais de cioba
e badejo entre 1978 e 1999 (Figura 8A). Após 1986, as capturas
de cioba passaram a predominar sobre as de badejos, chegando
a representar em 1993 desembarques muito superiores aos de
badejo, mantendo-se assim anos subseqüentes.

A pesca de atuns de Itaipava sofreu uma mudança ainda
maior no mesmo período. Até o final dos anos 80, a
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Tabela 8. CPUE total (kg.x.pescador.x.dia) e percentual das diversas categorias de recursos-alvo e secundários da pesca de linha na ZEE
pelas frotas sediadas no Espírito Santo.

Tabela 9. Parâmetros de atividade da frota da pesca de linha na ZEE sediada no Espírito Santo, segundo entrevistas em desembarques
realizados entre 1997 e 2000.

Tabela 10. Estimativa do esforço total de pesca (pescadores.x.dia) ao longo do ano para os municípios amostrados no Espírito Santo
pelo programa de controle de desembarques do IBAMA-ES, baseado no número de viagens registradas em 1997 (Fonte: Syspesca-
IBAMA) e parâmetros de atividade da frota obtidos em entrevistas nos desembarques.

 FROTA AMOSTRADA 

 ITAIPAVA VITÓRIA TOTAL  

Número de viagens amostradas 585 354 939 

Dias de pesca 4.874 4.338 9.212 

Horas de pesca 64.030 66.738 130.768 

Número de pescadores.x.viagem 3.405 2.416 5.821 

Esforço total (pescador.x.dia) 28.369 29.606 57.107 

Esforço total (pescador.x.hora) 372.687 455.477 810.650 

 

 ANCHIETA ARACRUZ CONCEIÇÃO 
DA BARRA 

GUARAPARI ITAPEMIRIM MARATAÍZES PIÚMA VILA 
VELHA 

VITÓRIA TOTAL 
LINHA  

RECIFAL 

TOTAL 
ZEE 

aneiro 1.087 0 0 753 97 0 0 5.102 2.593   9.534   9.701 

evereiro 1.673 0   84 669 5.043 0 0 3.513 3.513   9.451 18.148 

Março 0 0 335 920 6.838 0 84 1.505 4.098   6.942 18.734 

Abril 1.087 84   84 585 4.413 0 0 5.436 2.844 10.120 17.730 

Maio   669 0 167 585 5.480 0 0 4.851 2.342   8.614 18.065 

unho   836 0 167   1.087 4.946 4.600 0 5.353 2.927 14.970 23.501 

ulho 1.924 0 585 502 4.364 6.189 1.505 4.182 2.425 17.312 24.839 

Agosto 1.589 3.011 418 585 3.589   10.036 2.174 6.273 3.011 27.097 33.286 

etembro 1.840 1.087 418   1.004 4.219 8.782 3.429 5.353 1.756 23.668 30.944 

Outubro 1.589    251 0   1.505 3.395 8.029 2.593 3.429 2.091 19.487 25.341 

Novembro 2.091 1.087 418 335 3.540 6.189 3.178 3.094 3.513 19.905 26.010 

Dezembro 1.422 1.087 502 418 3.007 6.607 1.589 3.680 5.185 20.490 25.675 

 

 FROTA AMOSTRADA 
 ITAIPAVA VITÓRIA 
 CPUE % CPUE % 

Atuns 14,6 44 0,1  0 
Pequenos recifais 0,3 1 19,7 62 
Dourado 8,2 25 1,3 4 
Outros pelágicos 8,1 24 1,9 6 
Grandes recifais 0,4 1 4,0 13 
Outros recifais 0,0 0 1,1 3 
Carangídeos 0,5 1 1,2 4 
Demersais  plat. externa e talude 0,7 2 0,6 2 
Outros 0,4 1 1,9 6 

TOTAL        33,3      31,7 
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pesca era feita com pargueiras e linha de mão e
totalmente dirigida a peixes demersais de plataforma
externa e talude (cherne, batata, namorado, pargo-rosa
e outros). Com a descoberta do atum, recurso mais
rentável e abundante, toda a frota redirecionou seu
esforço de pesca, havendo a adoção do currico como
petrecho e a Bacia de Campos como principal área
pesca. Além disso, essa mudança pode também ser
atribuída à diminuição dos rendimentos das espécies
demersais, que têm uma distribuição muito mais restrita,
sendo conseqüentemente mais sujeitas à sobrepesca.
Essa mudança brusca é ilustrada na Figura 8B, onde
são mostradas as variações das capturas percentuais dos
atuns (albacoras lage, branca e bandolim) em relação
às de cherne, batata e namorado. Observa-se que, até

1987, mais de 80% das capturas combinadas
correspondiam a recursos demersais de talude superior.
Após 1988, o padrão inver te-se com capturas
percentuais crescentes de atuns.

Além da dinâmica temporal, as frotas estudadas
apresentam grande dinâmica espacial, fazendo, às vezes,
deslocamentos sazonais para operações distantes do porto
principal e realizando desembarques em portos de
localidades vizinhas ou mesmo distantes.

A Tabela 12 mostra a relação entre porto de partida e de
chegada nos desembarques amostrados nas frotas de
Vitória e Itaipava.

Observa-se que 19% das viagens realizadas por barcos
sediados em Vitória e 9,5% das viagens realizadas por
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Figura 8. Percentual relativo de desembarques da cioba (Ocyurus chrysurus) ( ) em relação aos desembarques de badejo (Mycteroperca
bonaci) ( ) (A) e de atuns (Thunnus spp.) ( ) em relação a peixes demersais de talude (Epinephelus niveatus, Lopholatillus villarii e
Pseudopercis sp.) ( ) (B) registrados no controle de desembarque no Espírito Santo entre 1978 e 1999. A linha tracejada indica proporção
idêntica dos desembarques (50%). Fonte: IBAMA-ES.



52                                                                                                                                                                                                         A.S.MARTINS, G.OLAVO & P.A.S.COSTA

MUNICÍPIO NÚMERO TOTAL 
DE VIAGENS 

NÚMERO TOTAL 
DE BARCOS 

DIAS DE 
PESCA 

HORAS DE 
PESCA 

PESCADORES/ 
VIAGEM 

ESFORÇO TOTAL 
(PESCADOR.X.DIA) 

ESFORÇO TOTAL 
(PESCADOR.X.HORA) 

Anchieta 189 23 2.316 35.631 1.290 15.807 243.179 

Aracruz   79 22   968 14.894    539   6.607 101.646 

Conceição da Barra   38 19   466    7.164    259   3.178    48.893 

Guarapari 107 24 1.311  20.172    730   8.949 137.673 

Itapemirim        1.009 87 8.407     110.438 5.873 48.931 642.806 

Marataízes  603 35 7.389     113.681 4.115 50.431 775.856 

Piúma 174 38 2.132 32.803 1.188 14.552 223.879 

Vila Velha 619 95 7.585     116.697 4.225 51.769 796.442 

Vitória 434 84 5.318 81.820 2.962 36.297 558.410 

 
Total Linha recifal 
 

2.243 291 27.486 422.863 15.308 187.590 2.885.977 

Total ZEE 3.252 378 39.851 613.085 22.194 271.976 4.184.216 

Tabela 11. Parâmetros e estimativas relativos ao esforço de pesca (em pescador.x.dia e pescador.x.hora) para os municípios amostrados
no Espírito Santo pelo programa de controle de desembarques do IBAMA-ES, baseado no número de viagens registradas em 1997
(Fonte: Syspesca-IBAMA) e parâmetros de atividade da frota obtidos em entrevistas de desembarques amostrados.

 PORTO DE CHEGADA (AMOSTRADO) 

PORTO DE PARTIDA ALVARENGA 

(VITÓRIA) 
ITAIPAVA 

(ITAPEMIRIM) 
PRAINHA 

(VILA VELHA) 

Alcobaça   5,7  14,3 

Alvarenga (Vitória) 81,0 0,2 14,3 

Anchieta 0,3   

Barra do Itapemirim (Itapemirim)  0,2  

Cabo Frio  6,8  

Guarapari 0,3   

Itaipava (Itapemirim)  90,5  

Itaoca (Itapemirim)  0,4  

Piúma  0,2  

Prado 0,3 0,5    4,8 

Prainha (Vila Velha) 11,3  66,7 

Rio de Janeiro 0,3 0,5  

Santa Cruz (Aracruz)  0,7  

Ubatuba    

Ubu (Anchieta) 0,3   

Viola Maio (Vitória) 0,6   

Número de viagens amostradas        336 559 21 

Tabela 12. Percentual de viagens de pesca amostradas entre 1997 e 2000 durante o desembarque para cada local de partida.
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barcos sediados em Itaipava partiram de locais diferentes
aos de sua sede, sendo que, para Vitória, os locais mais
freqüentes foram Vila Velha e Alcobaça e, para Itaipava, o
local alternativo mais freqüente foi Cabo Frio. A freqüência
maior de Alcobaça e Cabo Frio como portos alternativos
parece estar relacionada à proximidade desses locais com
as áreas mais importantes de pesca (respectivamente
Abrolhos e Bacia de Campos). A maior freqüência de Vila
Velha está relacionada unicamente a questões de mercado,
já que a frota desse município localiza-se a apenas algumas
centenas de metros da frota de Vitória. Ocorre que o único
entreposto comprador de peixes de choque para
exportação localiza-se em Vitória (Empresa Alvarenga Com.
e Ind. da pesca Ltda), obrigando a realização dos
desembarques na empresa para vender o produto.

DISCUSSÃO

A pesca de linha de alto mar do Espírito Santo mostrou
ser relativamente importante devido às magnitudes dos
desembarques e ao número de pescadores nela envolvidos.
Essa importância parece estar relacionada a características
dos ecossistemas explorados e fatores antrópicos.

O Banco de Abrolhos e bancos oceânicos adjacentes
representam a mais extensa área contínua de ambientes
recifais da costa brasileira (Melo et al., 1975). Além disso,
a fisiografia irregular e acidentada favorece a formação
de ambientes propícios a esses tipos de recursos (Fainstein
& Summerhayes, 1982). A grande cobertura de algas
calcárias e de recifes de coral torna essas áreas produtivas,
não dependendo dos ciclos de produção orgânica da
coluna de água, que na região mostra-se bastante
oligotrófica (Nonaka et al., 2000). Dessa forma, não
apenas a produtividade relativamente mais alta, mas
também a grande extensão da área explorável contribuem
para explicar a relevância atual e crescente dessa região
como área de intensa produção pesqueira.

Espécies demersais de maiores profundidades, exploradas
mais ao sul do Banco de Abrolhos, tiveram sua exploração
muito diminuída, provavelmente à reduzida área de
exploração, uma vez que a plataforma continental é
estreita e o talude muito inclinado ao sul do Rio Doce.

A pesca de linha sobre a Bacia de Campos, direcionada
aos atuns, parece ter-se estruturado a partir de uma
combinação de fatores ambientais e antrópicos. Sabe-se
que a região norte do Rio de Janeiro está sob a influência
de um processo de ressurgência costeira, mais intensa na
região de Cabo Frio. Possivelmente, esse incremento da
produção biológica na região contribui para um aumento

na concentração de peixes grandes pelágicos. Outro fator
relevante parece ser a presença de grande número de
plataformas de petróleo instaladas na região, que são parte
importante da estratégia de pesca local. Embora sejam
espécies altamente migratórias, os atuns e afins tendem a
se concentrar próximos a áreas de sombreamento, as quais
funcionam como atratores para esses recursos. Dessa
forma, a pesca de atuns beneficia-se desse fenômeno,
conseguindo o acesso facilitado aos recursos que, de outra
forma, estariam muito mais dispersos no ambiente.

Além das diferenças marcantes no alvo das pescarias e
nos petrechos, as frotas de Vitória (linha recifal) e Itaipava
(pesca de atuns) representam realidades socioeconômicas
diferentes. Itaipava é uma comunidade pesqueira
tradicional onde os meios de produção são
descentralizados e predomina a relação de trabalho do
tipo armador de pesca. Essa maior homogeneidade
reflete-se inclusive na construção das embarcações, que
possuem um padrão muito mais regular de tamanho.

A frota de Vitória, por outro lado, fica numa área muito
urbanizada, e os pescadores estão ligados a uma empresa
ou filiados a uma colônia de pescadores.
Conseqüentemente, a centralização econômica dos meios
de produção é muito maior. Os pescadores são de origens
variadas, não havendo uma identidade com o local ou a
pescaria, tal como ocorre em Itaipava. As diferenças
encontradas ressaltam a importância de se tratar as
pescarias como sistemas de pesca independentes, com
distintas realidades socioeconômicas, tecnológicas e
ecológicas e sugerem a necessidade de estratégias de
gestão alternativas.

As pescarias apresentaram grande variação no uso de
petrechos ao longo do ano, bem como estratégias de pesca
simultâneas numa mesma viagem. Essa constatação
levanta dúvidas sobre a viabilidade de se realizar
monitoramentos do poder de pesca das embarcações,
fator considerado decisivo para uma avaliação de esforço
(King, 1995).

Todas as pescarias, principalmente as de operação
manual, mostraram possuir estratégias muito elaboradas,
cuja eficácia depende basicamente da habilidade dos
pescadores. Apesar de a habilidade pessoal ser, na prática,
muito difícil de medir, há indicações de que os pescadores
de Itaipava tenham maiores habilidades para a pesca de
linha. Isso pode ser constatado através da rapidez com
que toda a frota modificou o tipo de petrecho, o alvo e a
área de pesca. Outra indicação é a constatação do grande
número de mestres de barcos linheiros na frota industrial
de Itajaí, Santa Catarina, provenientes dessa localidade.
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Essa maior habilidade pode ser explicada pela maior
homogeneidade da comunidade de pesca e pelo alto grau
de parentesco entre os pescadores, o que favorece a
comunicação e o aprendizado. Considerando a ausência
de informações socioeconômicas para avaliação do grau
de habilidade dos pescadores e que a diversificação de
estratégias e petrechos impede a quantificação de anzóis
para comparação, pode-se afirmar que o número de
pescadores, e não o de anzóis, deve ser adotado como a
unidade padrão de esforço.

As frotas que realizam a pesca de linha apresentaram
mudanças rápidas de seus recursos-alvo, mas sempre
capturaram um grande número de espécies, refletindo a
alta biodiversidade de ambientes marinhos tropicais.
Segundo Lima et al. (1985), é possível que o colapso ou
pelo menos a grande diminuição nos rendimentos de peixes
grandes recifais no início dos anos 80 tenham acelerado o
processo de mudança de recurso. No final dos anos 80,
houve a intensificação dessa mudança devido à descoberta
do mercado dos “peixes de choque”. Embora não
reportado, um processo semelhante pode ter ocorrido com
a mudança do direcionamento da pesca de linha de
plataforma externa e talude para a pesca de atuns pela
frota de Itaipava.  Esses fatos representam um alerta à
grande sensibilidade dos recursos de pesca de linha de
alto mar a uma exploração intensiva. Uma vez que a pesca
tem como alvo peixes de grande tamanho e no topo da
cadeia alimentar, suas abundâncias e densidades são
reduzidas. Além disso, a oligotrofia observada na região
obriga os recursos a se concentrarem em áreas reduzidas,
onde os processos de produção primária são mais intensos.
Isso torna essa pescaria ainda mais sensível ao impacto de
exploração e suscetíveis ao colapso. De fato, mesmo após
as diversas mudanças de recurso-alvo ou área de pesca,
avaliações de estoques recentes mostram que várias
espécies de pequenos recifais encontram-se em estado de
sobreexplotação (Klippel et al., 2005a, b).

O comportamento do esforço de pesca das frotas do
Espírito Santo, em relação aos das frotas da Bahia,
comprova a alta eficiência relativa das pescarias praticadas
no Espírito Santo, demonstrada pelo comportamento das
CPUE em diferentes áreas (Costa et al., 2005). O esforço
anual por embarcação da frota do Espírito Santo variou
de 562 pescadores.x.dia.x.barco na frota de Itaipava a 432
pescadores.x.dia.x.barco para a frota de Vitória. O esforço
de pesca das frotas da Bahia (Olavo et al., 2005) variou
muito mais, de 344 pescadores.x.dia.x.barco até 1.634
pescadores.x.dia.x.barco. Considerando os valores totais,
o esforço anual de pesca do Espírito Santo correspondeu
a apenas 17% do esforço total nos dois estados. Porém, se

comparamos as capturas totais de um recurso-alvo comum
(dourado) (Klippel et al., 2005) notamos que a frota do
Espírito Santo representa 46% das capturas.

Ao compararmos as características gerais da frota de linha
de alto mar do Espírito Santo com as existentes mais ao
sul (Haimovici et al., 2003) e ao norte (Olavo et al., 2005)
observa-se que esta se encontra numa transição entre os
barcos de grande tamanho e autonomia da região Sul e
os barcos pequenos e de baixa autonomia da região
Nordeste. Este caráter transicional da frota, aliado a sua
alta dinâmica espacial e temporal, torna difícil sua
classificação e monitoramento, constituindo-se num
problema futuro para sua gestão sustentável.

A recente migração de barcos provenientes de frotas de
pesca costeira para a pesca de linha, descritas em Martins
e Doxsey (2004), implicou um provável aumento de 50%
no esforço entre fins dos anos 90 e 2002. Essa migração
ocorreu devido ao colapso das pescarias de camarão
(artesanal) e peroá (Balistes capriscus), recursos costeiros
tradicionais, que chegaram a representar a maior parte da
produção desembarcada e dos pescadores em atividade
até meados dos anos 90. Soma-se a isso a constatação da
situação de início de sobreexplotação dos estoques da pesca
de linha já entre 1997 e 2000 (Klippel et al., 2005a, b).
Tais resultados revelam uma situação crítica e um alto risco
de colapso da pescaria, recomendando-se iniciativas, por
parte do poder público, para avaliação, monitoramento e
controle do esforço de pesca.
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ÁREAS DE PESCA E RENDIMENTOS DA FROTA DE LINHEIROS

NA REGIÃO CENTRAL DA COSTA BRASILEIRA

ENTRE SALVADOR-BA E O CABO DE SÃO TOMÉ-RJ1

PAULO A. S. COSTA, GEORGE OLAVO & AGNALDO S. MARTINS

RESUMO: A composição das capturas e os rendimentos por espécie foram determinados para 3.019 desembarques comerciais
da frota de linheiros amostrados nos portos de Salvador, Valença, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória e Itaipava entre 1997 e 2000.
Uma ampla variedade de espécies foi observada nos desembarques, porém apenas 16 acumularam mais de 85% das capturas
amostradas, que totalizaram 1.981 t. O grupo de espécies recifais mais abundante nos desembarques foi o dos lutjanídeos
(31,8%), mas várias espécies de serranídeos também foram importantes (10,6%). Em relação aos recursos pelágicos, foram
mais abundantes os escombrídeos (24,4%), seguidos por Coryphaenidae (15%) e Carangidae (3,5%). As espécies recifais
mais abundantes nos desembarques foram a cioba (Ocyurus chrysurus) e o catuá (Cephalopholis fulva), enquanto a albacora-
laje (Thunnus albacares) e o dourado (Coryphaena hippurus) representaram a maior parte das capturas de recursos pelágicos.
Juntas, estas quatro espécies acumularam 65% dos desembarques amostrados. A captura foi diretamente proporcional ao
número de pescadores e ao número de dias de pesca, enquanto as áreas de pesca utilizadas determinaram a magnitude dos
rendimentos (CPUE) e a composição das espécies. Os resultados das análises descritivas indicam que os rendimentos da frota
variam latitudinalmente entre as áreas de pesca e os estratos da frota, sendo muito baixos entre Salvador e Ilhéus (8,4 kg/
pescador-dia) e aumentando para 20-30 kg/pescador-dia entre Ilhéus e o Cabo de São Tomé. O Banco dos Abrolhos é a
principal área de pesca de recursos recifais na costa central, produzindo um rendimento médio anual de 29,5 kg/pescador-dia,
obtido principalmente com a cioba (38%), catuá (11%) e realito (7%). Ao sul dos Abrolhos, entretanto, a frota dirige a maior
parte do esforço para a captura de recursos pelágicos, com rendimento médio anual de 30,5 kg/pescador-dia, obtido
principalmente com a albacora-laje (51%) e dourado (25%), utilizando espinhéis de superfície. As capturas e os rendimentos
dos principais recursos explotados na área de Abrolhos na década de 70, incluindo o badejo (Mycteroperca bonaci) e a
garoupa (Epinephelus morio), apresentaram tendência decrescente nas últimas duas décadas, sendo substituídas por espécies
de menor porte como a cioba, o catuá e o realito. Os dados analisados indicam que esta mudança na composição dos
desembarques originou-se principalmente como resultado de sobrepesca e pelo redirecionamento do esforço da frota visando
a captura de espécies comercialmente mais rentáveis, dirigidas ao mercado externo.

PALAVRAS-CHAVE: pescarias recifais, composição de espécies, sazonalidades.

ABSTRACT: Fishing grounds for line fisheries in the central Brazilian coast between Salvador-BA and Cabo de São Tome-RJ.

The catch composition and species catch per unit of effort were determinated to commercial landings sampled from 1997 to
2000 in the ports of Salvador, Valença, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória e Itaipava, in the eastern Brazilian coast. The number
of species caught was very high, but 16 species made up more than 85 % of the total sampled yield (1,981 t), recorded from
3,019 fishing trips. Snappers (Lutjanidae) were the most abundant reef species group in the sampled landings (31.6 %), but
several species of Serranidae (10.6 %) were also important. Scombridae (24.4 %), Coryphaenidae (15 %) and Carangidae
(3.5 %) included the most abundant pelagic species. The most abundant reef species were the yellowtail snapper (Ocyurus
chrysurus) and the coney (Cephalopholis fulva), while the yellowfin-tuna (Thunnus albacares) and dolphinfish (Coryphaena
hippurus) represented the most abundant pelagic species. Altogether, these 4 species made up 65 % of total sampled
landings. The catch was directly related to the number of fishers aboard and the number of days of fishing, while the fishing
grounds determinated the amount of the yields (CPUE) and the species composition. Mean CPUE was significantly different
between fishing grounds, landing ports and fleet strata used to describe the variations in yield. Lower yields (8.4 kg/fisher-
day) were recorded from Salvador to Ilhéus, increasing to 20-30 kg/fisher-day south from Ilhéus. The most productive
fishing ground for reef species was the Abrolhos bank, where yields over 29.5 kg/fisher-day occurred during most of the
year, mainly from catches of yellowtail-snapper (38 %), coney (11 %) and the vermillion-snapper (7 %). Otherwise, south of
the Abrolhos bank, the catch is basically composed by oceanic-pelagic species caught with small surface longlines that yield
30,5 kg/fisher-day annually, mainly from the yellowfin tuna (51 %) and dolphin (25 %) catches. Analysis of long-term trends
in the catches and yields of the main fish resources exploited in the Abrolhos area during the 70’s indicates that black-
grouper (Mycteroperca bonaci) and red-grouper (Epinephelus morio) showed decreasing tendency in catches and yields,
being replaced by smaller species, such as the yellowtail-snapper, vermillion-snapper and coney. Analysis of the available
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data indicate that changes in catch composition was mainly related to overfishing and increasing of the fishing effort
over more profitable species, exported by the local industry.

Keywords: reef fisheries, species composition, spatial distribution.

INTRODUÇÃO

O conhecimento dos padrões de distribuição espacial e
temporal do esforço de pesca e dos rendimentos da frota
é necessário para se avaliar o impacto das pescarias sobre
os recursos e para determinar políticas de conservação e
manejo das espécies explotadas. Através de sua
interpretação, as opções de manejo que regulam o esforço
de pesca podem ser restritas em determinadas áreas de
pesca ou épocas do ano, quando terão maior efeito sobre
os estoques e menores conseqüências (conflitos) para as
comunidades que vivem da pesca.

Grande parte das pescarias apresentou um padrão de
distribuição agregada em relação à distribuição do
esforço de pesca, o qual, normalmente, encontra-se sob
a influência de uma combinação de fatores ecológicos,
sociais, culturais, econômicos e técnicos (Jennings &
Kaiser, 1998; King, 1995; Russ, 1991). Ao longo do
tempo, os pescadores utilizam o conhecimento adquirido
para estabil izar, otimizar ou maximizar seus
investimentos, sendo que o sucesso de sua estratégia
depende de uma combinação de fatores, alguns dos
quais encontram-se além do seu controle. Crawley
(1992) categorizou esses fatores em extrínsecos e
intrínsecos. Os fatores extrínsecos são as limitações
impostas pelo “meio ambiente” em seu amplo
significado, como as condições climáticas, a natureza
dos estoques, as condições do mar e as medidas de
regulamentação. Os fatores intrínsecos correspondem às
limitações na habilidade dos pescadores ou às limitações
impostas por seus equipamentos de pesca ou de suas
embarcações (Johannes, 1994; Ruddle, 1993).

Em termos globais, a distribuição dos estoques e dos
rendimentos das pescarias em ambientes recifais é limitada
por fatores ecológicos como os ciclos de nutrientes, a
topografia e a heterogeneidade de habitats (Medley et
al., 1993). Geralmente, o esforço de pesca é concentrado
nas regiões onde os rendimentos das espécies de maior
valor econômico são maiores, sendo a captura por
unidade de esforço (CPUE) o parâmetro utilizado para
descrever a relação entre estas variáveis (esforço e
captura). Hilborn e Ledbetter (1979) generalizam que os
pescadores tendem a otimizar a diferença entre o valor
de sua captura e os seus custos operacionais, ao invés de
simplesmente otimizar a captura.

Os ambientes recifais atingem sua maior extensão em
áreas tropicais e as pescarias nestes ambientes são
extremamente complexas, normalmente associadas a
uma grande diversidade de espécies, habitats e
equipamentos de pesca. Geralmente, ao longo das
margens continentais, a profundidade aumenta
gradualmente até os 200 m, onde normalmente
encontra-se o limite externo da plataforma continental.
Entretanto, existem plataformas carbonáticas,
desenvolvidas a partir de intensa atividade biológica
decorrente do crescimento de corais, onde a quebra da
plataforma ocorre em menores profundidades. Este é o
caso da plataforma continental existente entre Salvador
e Vitória (França, 1979; Melo et al., 1975), cuja quebra
situa-se entre 50-80 m e a largura média é extremamente
variável: 8 km em frente a Salvador (BA), 30 km em
frente a Belmonte (BA) e 246 km ao largo de Caravelas
(BA), nos dois últimos casos formando os bancos Royal
Charlotte (8.400 km2) e dos Abrolhos (48.000 km2).

São poucas as informações sobre a pesca de linha nesta
área, principalmente no que se refere à composição das
espécies desembarcadas (Lima et al., 1985; Paiva &
Andrade, 1994; Paiva & Fontelles-Filho, 1995; Paiva et
al., 1996). Em sua maioria, estes trabalhos apresentam
análises realizadas sobre mapas de bordo da frota em
pescarias realizadas na região dos Abrolhos nas décadas
de 70 e 80. Lima et al. (1985) estimaram os rendimentos
da antiga frota de caiqueiros estabelecida no Espírito
Santo entre 1976-1980. Os níveis de captura por unidade
de esforço (CPUE) das pescarias controladas naquele
período foram decrescentes. Após um máximo de 37,7
kg/pescador-dia observado em 1977, registrou-se em
1980 o menor índice da série, com 24,4 kg/pescador-
dia. Naquele período, a frota de linheiros do Espírito
Santo era composta por 27 embarcações, 21 acima de
20 TBA (Toneladas Brutas de Arqueação) e com
comprimentos médios superiores a 15 m, as quais
produziram em média 2500 t anuais extraídas da região
dos Abrolhos (18-21oS), sendo a maior parte de cioba
(800 t/ano) e badejo (700 t/ano).

Paiva e Fontel les-Fi lho (1995) anal isaram os
desembarques e os mapas de bordo da frota de
linheiros na região dos Abrolhos entre 1979-1989,
observando que os desembarques mantiveram-se
estáveis (~ 1.400 t) entre 1980-85, decrescendo à partir
de 1986 e atingindo apenas 332 t em 1989. Utilizando
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uma pequena série histórica de dados de esforço e
captura (1986-1989), a produção das pescarias
estimada a partir do modelo de Schaefer (Schaefer,
1954) foi de 1.444 t/ano. Neste mesmo período,
registraram uma tendência decrescente no esforço de
pesca e um aumento na CPUE total da frota e
interpretaram estes resultados como uma situação de
ausência de risco de sobrepesca para as pescarias de
linheiros praticadas na região dos Abrolhos.

No presente trabalho, é apresentada uma análise dos
principais fatores relacionados às variações de
rendimento (CPUE) da frota de linheiros estabelecida
na costa central brasileira entre Salvador-BA e o Cabo
de São Tomé-RJ. Foram analisadas a composição das
capturas desembarcadas e a distribuição dos recursos-
alvo entre áreas de pesca, profundidade de captura,
épocas do ano e estratos da frota.

MATERIAL E MÉTODOS

FONTE DOS DADOS

Entre setembro de 1997 e julho de 2000, foi registrada a
composição das capturas e tomadas amostras de
comprimento das espécies desembarcadas em 3019
viagens da frota comercial de linheiros nos portos de
Salvador (1455), Valença (148), Ilhéus (115), Porto Seguro
(351), Vitória (370) e Itaipava (580). Durante as
amostragens, entrevistas com os mestres das embarcações
permitiram registrar o esforço de pesca despendido nas
viagens (número de pescadores, dias de pesca), as áreas
de pesca utilizadas, a profundidade da pescaria, além das
características de cada embarcação como tamanho,
potência do motor, autonomia e capacidade de estocagem.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE

Captura, esforço e CPUE foram calculados para cada
viagem e para as espécies desembarcadas, tendo como
indicadores de esforço o número de pescadores e o
número de dias de pesca efetiva em cada viagem. A
CPUE (kg/pescador-dia) foi calculada dividindo o
somatório das capturas (C) de cada espécie (s) em uma
determinada área de pesca (g) e mês (t), pelo somatório
do esforço de pesca (F) distribuído entre as áreas de
pesca (g) e ao longo dos meses (t):

CPUE = Cs,g,t / Fg,t.

O modelo de cálculo utilizado visa minimizar a
variabilidade da estimativa da CPUE causada por

diferenças acentuadas no poder de pesca das
embarcações ou pelo contínuo redirecionamento do
esforço entre áreas de pesca e espécies-alvo (Gulland,
1983). Para reduzir a variabilidade associada às
estimativas de esforço, os dados foram agrupados entre
estratos ou categorias que representaram as diferentes
épocas do ano, áreas de pesca, estratos da frota e faixas
de profundidade.

Cinco “Grandes Áreas de Pesca”, denominadas (GAP),
foram estabelecidas a partir da composição específica
desembarcada entre os diferentes estratos da frota,
municípios, meses e áreas de pesca (Klippel et al., 2005a):
GAP-1: Salvador-Ilhéus; GAP-2: Ilhéus-Porto Seguro;
GAP-3: Porto Seguro-Alcobaça; GAP-4: Alcobaça-Rio
Doce; GAP-5: Rio Doce-Cabo de São Tomé (Figura 1).

Para cada mês, em cada GAP, utilizou-se a proporção
de recursos demersais e pelágicos como indicadora do
direcionamento do esforço da frota ao longo do ano.

Os dados, agrupados ou estratificados em função dos
fatores analisados, foram representados através de
gráficos do tipo boxplots, onde o traço horizontal dentro
da caixa representa a mediana, o comprimento (altura)
de cada caixa representa o ponto médio entre a
mediana e os valores máximos e mínimos, os extremos
da linha vertical indicam os valores adjacentes e os
valores externos foram representados por asterisco
(outliers) e círculos vazios (far-outliers). Como a
distribuição da curva normal é simétrica, resíduos
normalmente distribuídos deverão produzir um boxplot
simétrico, com mediana central e linhas verticais
levemente maiores que a distância entre a mediana e
a altura das caixas (Fry, 1996).

O efeito das áreas de pesca (GAPs), municípios onde
foram amostrados os desembarques, estratos da frota
e épocas do ano foram analisados sobre as tendências
na distribuição da CPUE. As médias logaritmizadas
de CPUE (LOG CPUE+1) foram comparadas entre
esses  fa tores  at ravés de anál i se  de var iância
unidirecional (ANOVA) em duas etapas, observando-
se os critérios de normalidade na distribuição dos
resíduos e homogeneidade de variâncias. Na primeira
etapa, as médias de cada grupo foram comparadas
através da menor diferença significativa (LSD). Na
segunda etapa, foi calculada a mínima diferença
significativa (MSD) pelo método de Tukey-Kramer,
para o contraste entre pares de médias. Um maior
detalhamento dos testes aplicados nas comparações
pode ser encontrado em Sokal e Rolf (1981), Fry
(1996) e Zar (1984).
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RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DAS EMBARCAÇÕES E DAS VIAGENS DE PESCA

A frota amostrada na costa central foi inicialmente
estratificada em 8 níveis, seguindo os critérios adotados
pelo sistema ESTATPESCA/IBAMA: 1-BRE: bote a remo,
casco chato, pequeno porte; 2-BOC: barco à vela, casco
de madeira, quilha, sem convés; 3-BAL: barco de pequeno
porte com casco de alumínio e motor de popa; 4-BOM:
barco motorizado, casco de madeira, quilha, com ou sem
convés, com ou sem casario; 5-SAP: saveiro pequeno;
motor, casco madeira ou fibra, quilha, convés e casario;
6-SAM: saveiro médio, motor, casco de madeira ou fibra,
quilha, convés e casario; 7-SAG: saveiro grande, motor,
casco de madeira, quilha, convés e casario; 8-CAIQ:
caiqueiro, transportando de 8 a 12 caíques.

As características das embarcações, comprimento,
potência, esforço despendido nas viagens de pesca e
rendimentos são apresentados na Tabela 1.

A frota não motorizada de pequeno porte, como os botes
a remo (BRE) e barcos à vela (BOC), incluindo as lanchas
de alumínio (BAL) e os barcos de boca-aberta motorizados
sem convés e casario (BOM), concentraram 100% de seus

desembarques no porto de Salvador-BA. As viagens
destes segmentos da frota são comparativamente curtas
(1 dia), levando entre 1 e 2 pescadores e apresentando
rendimento médio de 6 kg/pescador-dia, obtidos
principalmente em viagens realizadas na GAP-1, entre
Salvador e Ilhéus.

Os saveiros pequenos (SAP) são embarcações de 7,5 m
de comprimento médio e 17,8 HP de potência de motor,
com a maior proporção de viagens amostradas em
Salvador (73,8%) e, em menor proporção, nos portos de
Porto Seguro (14,6%), Valença (8,4%) e Ilhéus (3,0%).
Neste estrato, as viagens levam em média 4,2 dias,
incluindo uma tripulação de 3,5 pescadores e um
rendimento médio de 9,6 kg/pescador-dia.

Os saveiros médios (SAM) foram encontrados em toda a
área investigada, representando o tipo de embarcação
mais frequentemente registrada nas amostragens
realizadas no sul da Bahia e no Espírito Santo. Este estrato
correspondeu a 42,5% das viagens e 72,4% da frota
amostrada nos portos de desembarque. São embarcações
de 10 m de comprimento médio e 102 HP de potência,
que levam de 4 a 5 pescadores em viagens que duram
entre 5 e 6 dias, apresentando um rendimento médio de
29,9 kg/pescador-dia, estimado para toda a costa central.
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Figura 1. Limites da costa central (esquerda). Municípios onde foram realizadas as amostragens (direita) e distribuição das áreas de
pesca utilizadas pela frota de linheiros (1-5).
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Os saveiros grandes (SAG) representam embarcações de
13,3 m de comprimento médio e 163 HP de potência de
motor que levam em média 9,3 dias de pesca/viagem e
uma tripulação de 7,5 pescadores. Representaram 6,6%
das viagens e 9,2% da frota amostrada nos portos de
desembarque, com rendimento médio de 29,8 kg/
pescador-dia, variando entre 22-36 kg/pescador-dia
estimados entre Ilhéus e Itaipava - ES (GAPs 2 a 5).

Os caiqueiros (CAIQ) representam mais uma estratégia de
pesca do que propriamente um estrato da frota, pois
também podem operar como linheiros, onde cada pescador
utiliza uma única linha de mão e leva um ou dois anzóis.
No caso das viagens em que levam os caíques (entre 8 a
10, dependendo do tamanho da embarcação), são
utilizados dois espinhéis por caíque, denominados
pargueiras, com 25-30 anzóis cada, lançados e recolhidos
várias vezes ao dia. A escolha da estratégia a ser usada
nas viagens varia com a época do ano e o recurso-alvo.
Geralmente, a utilização dos caíques predomina nos meses
de outono-inverno, objetivando a captura de espécies
demersais. Na primavera e no verão redirecionam o esforço
para a captura de recursos pelágicos, como observado para
o restante da frota. Desembarques de caiqueiros foram
registrados apenas em Vitória e Itaipava, incluindo as
embarcações de maior porte registradas na costa central,
com média de 18 m de comprimento, 254 HP de potência,
12 pescadores e 13 dias de duração nas viagens.

O rendimento médio (24 kg/pescador-dia), obtido
principalmente em viagens realizadas no Banco dos
Abrolhos e ao sul do Rio Doce, foi levemente inferior àquele
estimado para os saveiros médios e grandes (SAM, SAG).

Neste tipo de pescaria, o esforço de pesca normalmente
é proporcional ao tamanho das embarcações, o que
permite um maior número de pescadores embarcados e

a realização de viagens mais longas. Na Figura 2, verifica-
se que os estratos BRE, BOC, BAL, BOM e SAP são
consideravelmente homogêneos quanto à distribuição do
esforço de pesca considerando a duração da pesca e o
número de pescadores embarcados nas viagens. Estes
indicadores de esforço apresentaram correlação linear e
significativa com a captura total, obtida de um amplo
conjunto de operações de pesca analisado (Figura 3).

COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES DESEMBARCADAS

Os principais recursos identificados nos desembarques
amostrados na costa central incluem 16 espécies
distribuídas em quatro famílias de peixes, que acumularam
85,3% das capturas amostradas pelo SCORE-Central
entre setembro-97 e julho-2000 (Tabela 2). Uma ampla
variedade de espécies é desembarcada, sendo as famílias
mais abundantes nos desembarques Lutjanidae (31,8%),
Scombridae (24,4%), Coryphaenidae (15%), Serranidae
(10,6%) e Carangidae (3,5%). Os recursos mais
abundantes, desembarcados em 3019 viagens de pesca,
foram a cioba (24,9%), a albacora-lage (19%), o dourado
(15%) e o catuá (5%), que corresponderam a 65% das
capturas amostradas no período (1.981 t).

Para fins de comparação, os rendimentos das seis espécies
de lutjanídeos (Ocyurus chrysurus, Lutjanus analis, Lutjanus
jocu, Lutjanus synagris, Lutjanus vivanus e Rhomboplites
aurorubens) e três serranídeos (Mycteroperca bonaci,
Epinephelus morio e Cephalopholis fulva) foram agrupados
em “recursos recifais”, enquanto os escombrídeos (Thunnus
atlanticus, Thunnus albacares e Acanthocybium solandri),
carangídeos (Seriola dumerili e Seriola rivoliana) e o
dourado (Coryphaena hippurus) foram agrupados em
“recursos pelágicos”.

 COMPRIMENTO (m) POTÊNCIA (HP) CPUE 

FROTA MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX 

DIAS DE 
PESCA 

PESCADOR/ 
VIAGEM 

VIAGENS/ 
MÊS MÉD 

BRE 2,0 4,2 5,8 - - - 1,0 2,1 15,0 6,5 

BOC 3,9 4,8 6,4 - - - 1,0 2,2 15,0 5,5 

BAL 3,6 4,6 6,0 3,0   14,2 25,0 1,0 2,1 15,0    10,0 

BOM 3,5 6,3 11,0 4,0   11,9 33,0 1,1 2,7 10,0 7,8 

SAP 4,0 7,1 8,0 8,0   15,3 48,0 4,2 3,5   7,5 9,6 

SAM 8,0 8,9 11,9 18,0 102,8 350 5,7 4,5   2,1    29,9 

SAG 12,0 13,2 16,7 32,0 132,0 260 9,3 7,5   2,0    29,8 

CAIQ 17,0 17,9 29,3 170 254,0 425       13,1         12,0   1,0    24,0 

Tabela 1. Características das embarcações, duração e freqüência de viagens, esforço de pesca e CPUE média (kg/pescador-dia) dos
estratos da frota de linheiros na costa central.
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Figura 2. Boxplots do número de dias efetivos de pesca e número de pescadores nos estratos da frota de linheiros amostrada na costa central.

Figura 3. Relação existente entre o número de dias de pesca e número de pescadores e a captura total (kg) por viagem.

Tabela 2. Desembarques registrados dos principais recursos-alvo da frota de linheiros amostrada pelo SCORE-Central entre novembro
de 1997 e julho de 2000.

ESPÉCIE 
NOME COMERCIAL DESEMBARQUES 

AMOSTRADOS (T) 
IMPORTÂNCIA 
RELATIVA (%) 

Ocyurus chrysurus cioba (ES), guaiúba (BA) 492,7 24,9 
Thunnus albacares albacora (ES), atum (BA) 385,0 19,4 
Coryphaena hippurus dourado (ES, BA) 297,1 15,0 
Cephalopholis fulva catuá (ES), jabu (BA) 112,2 5,7 
Rhomboplites aurorubens realito (ES), paramirim (BA) 75,1 3,8 
Mycteroperca bonaci badejo (ES, BA) 71,6 3,6 
Seriola dumerili olho-de-boi (ES), arabaiana (BA) 67,9 3,4 
Acanthocybium solandri pescada-goiva (ES) 55,6 2,8 
Thunnus atlanticus albacorinha (ES, BA) 27,6 1,4 
Epinephelus morio garoupa (ES, BA) 25,3 1,3 
Lutjanus jocu dentão (ES, BA) 23,7 1,2 
Lutjanus analis vermelho (ES), cioba (BA) 20,5 1,0 
Scomberomorus cavalla cavala (ES, BA) 15,2 0,8 
Lutjanus vivanus olho-amarelo (ES, BA) 12,7 0,6 
Lutjanus synagris ariacó (ES, BA)  5,4 0,3 
Seriola rivoliana olho-de-boi (ES, BA) 1,8 0,1 
outros  290,8 14,7 

Total geral  1.981 100% 
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RENDIMENTOS (CPUE) ENTRE ÁREAS DE PESCA E ESTRATOS DA FROTA

Os rendimentos médios (CPUE) observados nas grandes
áreas de pesca (GAPs) refletem não somente a composição
e a abundância relativa das espécies explotadas, mas
também as variações na distribuição do esforço e na
composição relativa dos estratos da frota ao longo da costa.
A Tabela 3 apresenta os rendimentos médios dos estratos
da frota e das espécies-alvo estimados em cada área de
pesca. O rendimento médio de cada espécie em cada área
de pesca foi calculado através do somatório das capturas
dividido pelo esforço total aplicado em cada GAP. Deste
modo, o rendimento total em uma dada GAP é obtido
através do somatório dos rendimentos das espécies.

Os dados apresentados na Tabela 3 sugerem a
existência de um padrão crescente nos rendimentos da

frota em direção ao sul da área, passando de 8,4 kg/
pescador-dia no litoral norte da Bahia (GAP-1) para
mais de 30 kg/pescador-dia ao sul do Espírito Santo
(GAP-5). Em termos globais, observa-se que na maior
parte da costa central as espécies apresentaram
rendimentos inferiores a 1 kg/pescador-dia. A cioba, o
catuá e o real i to foram par t icularmente mais
abundantes na GAP-4 (Banco dos Abrolhos), onde
corresponderam a 57% do rendimento médio anual
da frota, estimado em 29,5 kg/pescador-dia. O dourado
apresentou maior contribuição relativa na GAP-3, com
38% do rendimento médio naquela área, estimado em
24,1 kg/pescador-dia, enquanto a albacora-lage
correspondeu a 52% dos rendimentos anuais da frota
na GAP-5, estimado em 30,3 kg/pescador-dia, entre a
foz do Rio Doce e o Cabo de São Tomé.

Tabela 3. Rendimentos médios (CPUE, kg/pescador-dia) estimados para os estratos da frota e para os principais recursos-alvo nas
grandes áreas de pesca (GAPs) utilizadas pela frota de linheiros na costa central.

 GAP-1 GAP-2 GAP-3 GAP-4 GAP-5 

ESTRATOS DA FROTA      

BRE 6,3 - - - - 

BOC 5,7 - - - - 

BAL 9,9 - - - - 

BOM 7,7 7,3 - - - 

SAP 6,7 19,5 30,6 25,2 - 

SAM 11,8 21,9 28,6 35,8 32,3 

SAG - 22,3 24,8 29,0 36,1 

CAIQ - - - 21,0 30,1 

RECURSOS RECIFAIS      

Ocyurus chrysurus 0,84 8,89 4,10 11,43 0,18 

Lutjanus analis 0,52 0,81 1,65 0,12 0,02 

Lutjanus jocu  0,35 0,68 0,72 0,37 0,05 

Lutjanus synagris  0,51 0,07 0,03 0,05 - 

Lutjanus vivanus  0,36 0,19 0,06 0,25 0,01 

Rhomboplites aurorubens 0,11 0,12 0,01 2,18 0,03 

Mycteroperca bonaci 0,52 1,50 2,36 1,46 0,03 

Cephalopholis fulva 0,04 0,28 0,03 3,35 0,16 

Epinephelus morio 0,02 0,08 0,08 0,73 0,00 

RECURSOS PELÁGICOS      

Coryphaena hippurus 1,09 1,84 9,14 1,77 8,36 

Seriola dumerili 0,57 2,09 2,46 1,13 0,12 

Seriola rivoliana 0,10 0,05 0,13 0,01 - 

Thunnus albacares 0,32 0,17 1,75 0,80 15,70 

Thunnus atlanticus 0,45 0,82 0,61 0,09 0,48 

Acathocybium solandri 0,07 0,06 0,34 0,53 1,54 

OUTRAS ESPÉCIES 2,58 2,87 0,67 5,25 3,6 

TOTAL 8,4 20,5 24,1 29,5 30,3 
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Os rendimentos dos recursos recifais variaram
latitudinalmente entre as áreas de pesca. Dentre os
lutjanídeos, L. synagris e L. vivanus foram mais abundantes
nas GAP-1, L. analis e L. jocu na GAP-3 e O. chrysurus e R.
aurorubens na GAP-4. No caso dos serranídeos, enquanto
M. bonaci apresentou maiores rendimentos na GAP-3, C.
fulva e E. morio foram mais abundantes na GAP-4. Já para
os recursos pelágicos, observa-se que os carangídeos (S.
dumerili e S. rivoliana) e o dourado (C. hippurus) foram
mais abundantes na GAP-3. Entre os escombrídeos, somente
T. atlanticus foi mais abundante na GAP-2, ao passo que A.
solandri e T. albacares foram abundantes na GAP-5.

As médias logaritmizadas da CPUE total, obtidas do
conjunto de viagens analisadas, apresentaram distribuição
normal e resíduos normalmente distribuídos. Na Figura
4, são apresentados os boxplots da distribuição dos dados
entre áreas de pesca (GAP), portos de desembarque
(MUNICÍPIO) e estratos da frota (FROTA); na Tabela 4,
os resultados dos testes de contraste entre pares de médias
estabelecidos posteriormente à ANOVA.

A análise dos dados indicou que os rendimentos médios
logaritmizados variaram significativamente entre os fatores
analisados (P<0,05). Os rendimentos da frota crescem em
direção ao sul da área, uma vez que o conjunto das suas
espécies-alvo apresentou-se concentrado nesta direção, o
que também explica a distribuição observada entre os
municípios onde os desembarques foram amostrados. As
diferenças foram altamente significativas (P<0,000) para
a maioria das comparações realizadas entre os pares de
médias de GAP (60%) e MUNICÍPIO (86%). Com relação
aos estratos da frota, os testes indicaram não haver
diferença significativa na CPUE comparada entre as
categorias 1 a 5 (BRE=BOC=BAL=BOM=SAP). Os
rendimentos dos saveiros médios e grandes (6-7) são iguais,
mas diferem significativamente dos demais estratos, assim
como os rendimentos da frota de caiqueiros (8).

VARIAÇÃO SAZONAL NOS RENDIMENTOS ENTRE ÁREAS DE PESCA

As proporções entre espécies recifais e pelágicas modificam-
se entre as áreas de pesca e épocas do ano e determinam
em grande parte a composição dos desembarques e suas
magnitudes. Nas regiões onde a plataforma continental
geralmente é mais estreita, como nas áreas de pesca
localizadas entre Salvador e Alcobaça (GAP 1-3), os
rendimentos médios de recursos demersais e pelágicos
alternam sazonalmente sua importância nas capturas da frota
ao longo do ano (Figura 5). Nestas três áreas de pesca, a
pescaria se sustenta de recursos recifais explotados entre o
outono-inverno, enquanto os recursos pelágicos assumem

maior importância durante a primavera-verão. No Banco
dos Abrolhos (GAP-4), os recursos recifais predominam nas
capturas com rendimentos superiores a 20 kg/pescador-dia
na maior parte do ano (fevereiro a agosto), enquanto os
recursos pelágicos são mantidos abaixo de 5 kg/pescador-dia
neste mesmo período. Ao sul do Rio Doce (GAP 5), esta
condição se inverte e os recursos pelágicos assumem
importância majoritária na composição dos rendimentos
durante todo o ano (>20 kg/pescador-dia), enquanto os
recursos recifais são mantidos abaixo de 4 kg/pescador-dia.
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Figura 4. Boxplots do logaritmo da CPUE estimado nas grandes
áreas de pesca (GAP), municípios amostrados (1-Salvador, 2-Valença,
3-Ilhéus, 4-Porto Seguro, 5-Vitória, 6-Itaipava) e estratos da frota
(1-BRE; 2-BOC; 3-BAL, 4-BOM, 5-SAP, 6-SAM, 7-SAG, 8-CAIQ).
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Tabela 4. Níveis de significância obtidos nas comparações do logaritmo da CPUE entre pares de médias para as áreas de pesca (GAP),
municípios amostrados (MUNICÍPIO) e estratos da frota (FROTA).

Figura 5. CPUE média mensal (kg/pescador-dia) por área de pesca para recursos recifais ( ) e pelágicos ( ) explotados na costa central
em 1998. a) GAP1; b) GAP2; c) GAP3; d) GAP4; e) GAP5; f) todas as GAPs.
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plataforma, entre 20-30 m de profundidade, a cioba
também é explotada nas áreas mais profundas,
ocorrendo até os 150 m. Os rendimentos dos recursos
pelágicos apresentaram maior espalhamento em
relação à profundidade de captura, em geral, estiveram
razoavelmente associados com a CPUE do dourado e
aumentaram com a profundidade de captura e
apresentando os melhores níveis de produção acima
dos 180 m.

As espécies recifais representadas no gênero Lutjanus
alternaram seus picos em abundância em diferentes
horizontes de profundidade. O dentão (L. jocu)
apresentou maiores rendimentos entre 40-50 m,
diminuindo em maiores profundidades. O vermelho (L.
analis) foi mais abundante entre 60-70 m, decrescendo
também em maiores profundidades. A espécie recifal com
rendimentos concentrados nas regiões mais profundas foi
o vermelho-de-olho-amarelo (L. vivanus), cujos
rendimentos máximos foram registrados entre 160-170
m, correspondendo às regiões do talude superior. O ariacó
(L. synagris), por sua vez, esteve mais bem representado
nas áreas mais rasas, entre 10 e 20 m. Para o catuá (C.
fulva) e o realito (R. aurorubens), embora os dados
tenham apresentado amplo espalhamento entre as faixas
de profundidade, os maiores rendimentos foram
observados em duas faixas de profundidade distintas,
entre 20-30 m e entre 110-150 m.

Do exposto acima, conclui-se que a concentração das
viagens da frota entre 30-80 m tem como principal
objetivo permitir a captura de um maior número de
espécies recifais, não apenas aquelas mais abundantes,
mas também aquelas que representam recursos
comercialmente mais rentáveis, como o badejo e a
garoupa, a cioba, o catuá e o realito.

Figura 6. Distribuição total de freqüências das viagens da frota por profundidade de operação (a) e freqüência relativa de viagens por
profundidade nas grandes áreas de pesca (b).

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR ESPÉCIE ENTRE FAIXAS DE

PROFUNDIDADE

A distribuição das viagens da frota indica que a pesca de
linha sobre recursos recifais na costa central ocorre por
grande parte da plataforma continental, entre 10 e 180
m (Figura 6). Nesta análise, foram excluídas as viagens
realizadas na GAP-5, devido ao intenso direcionamento
do esforço para a captura de recursos pelágicos em regiões
oceânicas, concentrados entre 200 e 4.000 m.

Operando sobre recursos recifais, a frota concentrou a maior
parte do esforço sobre duas áreas principais, correspondendo
às profundidades entre 30-80 m (88% das viagens
amostradas) e entre 80 e 140 m. A distribuição das viagens
de pesca normalmente representa o direcionamento do
esforço da frota para a captura das espécies-alvo entre as
áreas de pesca e faixas de profundidade, onde o rendimento
econômico da pescaria é maior. Para diminuir o efeito desse
direcionamento, as capturas por espécie dos principais
recursos-alvo da frota foram somadas em cada estrato de
profundidade e divididas pelo esforço total da frota aplicado
em cada estrato de profundidade, de acordo com as
informações obtidas nas amostragens. Os resultados (Figuras
7 e 8) refletem os rendimentos médios de cada espécie em
função do esforço total obtido do somatório de todas as
viagens de pesca realizadas naqueles estratos de
profundidade, dirigidas ou não para um determinado tipo
de recurso ou época do ano.

A variação nos rendimentos dos recursos recifais foi
fortemente determinada pela distribuição da CPUE média
da cioba (O. chrysurus) que representou mais de 50% da
CPUE acumulada de espécies recifais nos diferentes estratos
de profundidade analisados (Figura 7). Embora seja
particularmente mais abundante nas regiões mais rasas da
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Figura 7. Distribuição da CPUE acumulada do conjunto de recursos recifais (a) e pelágicos (b) em relação à profundidade de captura
e contribuição relativa de Ocyurus chrysurus e Coryphaena hippurus.
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Figura 8. Distribuição da CPUE das espécies recifais em relação à profundidade de captura.

DISCUSSÃO

Existem poucas informações sobre a composição das
capturas e a evolução histórica dos desembarques da frota
de linheiros na região da costa central brasileira. As
estatísticas de produção e captura são incompletas e
normalmente agrupam diversas espécies em uma mesma
categoria comercial multiespecífica, que agrega o mesmo
valor de comercialização a um determinado conjunto de

espécies. Costa et al. (2003) identificaram 53 espécies de
teleósteos comercialmente desembarcadas em Porto
Seguro - BA, em sua maior parte agrupadas em categorias
multiespecíficas, o que compromete sobremaneira a
utilização das informações estatísticas de produção
pesqueira disponíveis como ferramenta útil no que se refere
à avaliação de estoques e ao manejo das pescarias.

Os dados analisados no presente trabalho indicaram a
existência de uma correlação linear e significativa entre a
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captura e o número de pescadores ou o número de dias
de pesca efetiva por viagem. Em função disso, os
rendimentos da frota (CPUE) foram descritos em kg/
pescador-dia efetivo de pesca. A mesma unidade de CPUE
foi utilizada por Lima et al. (1985) para descrever a
evolução dos rendimentos da pesca de linha na área dos
Abrolhos entre 1976-1980, o que permite comparar
diretamente os resultados em perspectiva histórica. Em
contrapartida, os trabalhos subseqüentes realizados
naquela área carecem de uma padronização quanto às
unidades de esforço e CPUE utilizadas e, em muitas vezes,
agruparam diversas espécies em categorias multiespecíficas.

Estudos anteriores foram desenvolvidos apenas para pescarias
realizadas na área de Abrolhos nas décadas de 70 e 80 (Lima
et al., 1985; Paiva & Fonteles-Filho, 1995) com base nas
informações coletadas pelo sistema de mapas de bordo
implementado durante o extinto Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil (PDP). Lima et al. (1985)
observaram que os principais recursos explotados na área
dos Abrolhos e desembarcados no porto de Vitória entre 1976-
1980 foram o badejo (31%), a cioba (27%) e a garoupa (24%),
sendo a produção média estimada no período de 2.500 t/
ano. Os autores acima citados registraram uma tendência
decrescente para o badejo e garoupa e para o total de recursos
desembarcados, que passaram de 32 para 24 kg/pescador-
dia ao longo do período analisado.

Paiva e Fonteles-Filho (1995) confirmaram a tendência na
diminuição nos desembarques de badejo, que representaram
apenas 25% das capturas da frota entre 1986-1989. Ao
mesmo tempo, os desembarques de garoupa aumentaram
para 31%, enquanto a cioba apenas 16%. A produção média
no período analisado foi de 696 t/ano, mas como observaram
uma tendência decrescente no esforço de pesca e um aumento
na CPUE anual da frota, interpretaram os resultados como
uma situação de subexplotação para os recursos explotados
na região dos Abrolhos. Neste mesmo trabalho, ressaltaram
que os valores encontrados estavam bem abaixo do esforço
de pesca máximo e da produção máxima sustentável que
poderia ser obtida naquela área, estimada em 1.444 t/ano.

Confrontando os rendimentos atuais com aqueles
observados por Lima et al. (1985) ao final da década de
70 e os dados apresentados por Paiva e Fonteles-Filho
(1995), representativos do final da década de 80, pode-se
observar uma acentuada diminuição nos rendimentos de
garoupa e badejo na área dos Abrolhos. Com relação ao
badejo (Mycteroperca bonaci), os rendimentos atuais (1,4
kg/pescador-dia) são consideravelmente mais baixos que
aqueles encontrados no final da década de 70 (12 kg/
pescador-dia). Uma diminuição ainda maior pode ser
observada nos rendimentos da garoupa (Epinephelus

morio), que passaram de 10 para 0,73 kg/pescador-dia
neste mesmo período. Já os rendimentos médios da cioba
O. chrysurus (8 kg/pescador-dia), no final da década de
70, foram consideravelmente mais baixos que os estimados
no presente trabalho (11,4 kg/pescador-dia).

Nos últimos 20-30 anos, o aumento nos rendimentos da cioba
poderia estar compensando a severa redução observada nos
estoques do badejo e da garoupa na região dos Abrolhos e, ao
mesmo tempo, representando uma mudança na estratégia de
operação das empresas de pesca sediadas no Espírito Santo e
Rio de Janeiro, que passaram a exportar a cioba (O. chrysurus),
o catuá (C. fulva) e o realito (R. aurorubens) no final da década
de 80 através da pescaria conhecida como peixe-de-choque.
Esta pescaria foi introduzida no início da década de 80, com a
exportação do pargo-rosa (Pagrus pagrus) por empresas sediadas
em Cabo Frio (RJ) e Vitória (ES). Posteriormente, no final da
década de 80, passaram a incluir também parte da produção de
cioba, catuá e realito obtidas por frotas da Bahia (Alcobaça e
Porto Seguro, principalmente). Nesse processo, os peixes são
selecionados por tamanho (>300 g) e mortos por choque térmico
em isopores contendo água e gelo, o que preserva a sua coloração
e mantém a rigidez da carne. Esse tratamento agrega entre
500 a 600% ao valor de comercialização das espécies dirigidas
à exportação (BRASFISH, com pess.).

A frota de linheiros estabelecida na costa central concentra a
maior parte do esforço entre profundidades de 30 a 80 m
(Olavo et al., 2005), faixa que corresponde aos picos de
rendimentos de diversas espécies de lutjanídeos (O. chrysurus,
L. jocu, L. analis) e serranídeos (M. bonaci, E. morio) de maior
importância nos desembarques amostrados. Ao longo do ano,
os rendimentos obtidos do conjunto de espécies demersais
predominaram nas capturas totais entre março e agosto,
enquanto de setembro a fevereiro a pescaria se sustenta
principalmente de espécies pelágicas (Costa et al., 2003). Este
ciclo de produção alternada, com predominância de espécies
pelágicas durante o verão, também foi observado nas Antilhas
(Gobert, 2000; Jeffrey, 2000) e, no caso da costa central
brasileira, tende a ser mais intenso nas regiões de plataforma
mais estreita, onde a área disponível para a pesca de recursos
demersais é limitante. A distribuição dos rendimentos por
espécies entre faixas de profundidade concorda integralmente
com os resultados apresentados por Paiva e Fonteles-Filho
(1995), que registraram o esforço da frota concentrado entre
31-60 m de profundidade (91,6 %), nas áreas onde o
rendimento relativo da cioba foi mais elevado.

Provavelmente, o grande espalhamento das isóbatas na área
dos Abrolhos aumenta a disponibilidade de habitats para o
estabelecimento de comunidades recifais e, consequentemente,
para a pesca com linha de fundo. Estudos recentes sobre a
distribuição da biomassa fitoplanctônica nesta região (Gaeta
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et al., 1999) indicaram que quantidades significativas de
nutrientes são bombeadas ao largo da borda leste e sudoeste
do Banco dos Abrolhos durante o desenvolvimento do vórtice
de Vitória, aumentando de 1 a 2 vezes a produtividade
primária na camada superficial, o que pode explicar a
distribuição dos blocos de pesca mais produtivos indicados
por Paiva e Fonteles-Filho (1995). Munro (1983) analisando
a composição e a magnitude das pescarias recifais praticadas
com linha de fundo na Jamaica, observou que as porções
centrais dos recifes e dos bancos submarinos eram em geral
pouco produtivas e que as capturas aumentavam na medida
em que se aproximava da borda do recife, chamando este
aspecto de “efeito de borda”.

O Banco dos Abrolhos configura-se como a principal área
para a pesca de recursos demersais na costa central. Nas
décadas de 70 e 80, os desembarques da frota de linheiros
nesta área eram constituídos principalmente por badejo e
garoupa. Entretanto, a partir do final da década de 80, os
rendimentos destes recursos diminuíram consideravelmente
e a composição dos desembarques passou a incluir uma maior
proporção de espécies de menor porte como a cioba, o catuá
e o realito. A substituição de grandes predadores de topo de
cadeia por espécies de menor porte e níveis tróficos inferiores
é indicativa das fases iniciais de sobrepesca em pescarias
recifais multiespecíficas, existindo numerosa literatura a esse
respeito (Chiappone et al., 2000; Gobert, 1994; Jennings &
Polunin, 1997; Luckhurst, 1996; Russ, 1991).

Diversas espécies de lutjanídeos e serranídeos exibem
comportamento e estratégias reprodutivas relativamente
complexas, como a mudança de sexo e migrações associadas
à agregações reprodutivas (Coleman et al., 1996; Coleman
et al., 1999; Morris et al., 2000; Sadovy & Eklund, 1999;
Schirripa et al., 1999). As baixas taxas de crescimento
associadas a uma longevidade de 13 a 20 anos para a
maioria das espécies estudadas (Nilamon et al., 2005),
indicam que esses recursos são particularmente vulneráveis
aos efeitos de sobrepesca, o que se comprovou através dos
modelos utilizados para diagnosticar o estado atual de
exploração dos estoques. Atualmente, diversas espécies de
serranídeos e lutjanídeos encontram-se sobrepescadas na
região da Flórida, incluindo 13 entre 16 espécies de garoupas
(Epinephelinae), 7 entre 13 espécies de lutjanídeos, 1
labrídeo e 2 entre 5 espécies de Haemulidae (Ault et al.,
1988). Este cenário também se aplica à situação dos estoques
de lutjanídeos explotados na costa central brasileira. Klippel
et al. (2005b), utilizando análise de coortes e modelos
preditivos estruturados por comprimentos, encontraram os
estoques de O. chrysurus e R. aurorubens gravemente
sobreexplotados, com níveis de mortalidade por pesca cerca
de 140 a 150% acima do esforço máximo sustentável para

estas espécies. Somente duas espécies de lutjanídeos
apresentaram níveis ideais de mortalidade por pesca (L.
vivanus e L. jocu), enquanto que as restantes exibiram níveis
moderados de sobreexplotação. Considerando a severa
redução histórica observada nos rendimentos dos serranídeos
de topo de cadeia (badejo e garoupa) na região dos Abrolhos
e o estado atual de intensa explotação observada para diversas
espécies-alvo da pesca de linha na costa central, considera-
se urgente a adoção de medidas de ordenamento destes
estoques, com risco de impactos negativos à atividade
pesqueira e à conservação de suas populações.
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ESTIMATIVAS DE DESEMBARQUE DA PESCA DE LINHA

NA COSTA CENTRAL DO BRASIL (ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E BAHIA)
PARA UM ANO PADRÃO (1997-2000)1

SANDRO KLIPPEL, AGNALDO S. MARTINS, GEORGE OLAVO, PAULO A. S. COSTA & MÔNICA B. PERES

RESUMO: Entre setembro de 1997 e julho de 2000, foi amostrado um total de 3.178 desembarques da pesca de linha nos
municípios de Salvador, Ilhéus, Valença, Porto Seguro, Vitória e Itaipava, em que foram registradas as características da embarcação,
composição de espécies, áreas e esforço de pesca. A captura por unidade de esforço (CPUE) calculada em kg por pescador por
dia de pesca efetiva foi utilizada na estimativa de desembarque total por espécie para um ano padrão (ED). A ED para os
municípios amostrados (MA) foi obtida pelo esforço e CPUE do município e pela proporção das espécies nas capturas e, para os
municípios não amostrados, (MNA) através da CPUE e proporção das espécies em áreas de pesca obtidas nos MA. A soma do
desembarque total estimado para as 10 principais espécies em um ano padrão foi de 10.875 t, contra os 7.061 das estatísticas
oficiais para o ano de 1998 (IBAMA). As principais espécies da pesca de linha, segundo as estimativas, foram a guaiúba Ocyurus
chrysurus, com 4.376 t, o dourado Coryphaena hippurus, com 2.256 t, e o catuá Cephalopholis fulva, com 1.116 t.

PALAVRAS-CHAVE: estimativas de desembarque, CPUE, grandes áreas de pesca, REVIZEE Central, Brasil.

ABSTRACT: Landing estimates for handline fishery at the eastern coast of Brazil (Espírito Santo and Bahia states) for a
standard year (1997-2000).

Between September 1997 and July 2000 a total of 3,178 landings of the handline fishery of eastern Brazilian coast were
sampled at the ports of Salvador, Ilhéus, Valença, Porto Seguro, Vitória and Itaipava. Fishing boats characteristics, species
composition, fishing areas and effort were registered, CPUEs were calculated as capture (kg) per fisher per day of fishing,
and annual landings per species were estimated. For the 10 main species, the estimated annual catch was 10,875 metric
tons, compared to 7,061 MT of the official statistics for 1998. The main targeted species were the yellowtail snapper Ocyurus
chrysurus (4,376 t), the dolphinfish Coryphaena hippurus (2,256 t), and the coney Cephalopholis fulva (1,115 t).

KEYWORDS: landing estimates, CPUE, fishing areas, REVIZEE Central, Brazil.

INTRODUÇÃO

Os desembarques registrados para o ano de 1998 no
estado da Bahia foram de 40.945 t. Desse total, 79,5%
são de peixes, 19,4% de crustáceos, e 1,1% de moluscos.
A frota é predominantemente artesanal, com um total de
6.979 embarcações. As canoas representam 57% desse
total e concentram-se principalmente nas regiões de
Salvador e do baixo sul da Bahia. Nestas, são empregadas
uma grande variedade de petrechos que incluem redes
de cerco, redes de espera e linha de mão. As 2.099
embarcações motorizadas incluem saveiros, botes e
lanchas e são dirigidas principalmente à pesca da lagosta,
ao arrasto de camarão e à pesca de linha. A pesca de
linha foi a principal, representando 19,1% do total
desembarcado. Entre as espécies desembarcadas,
destacam-se peixes recifais como os lutjanídeos Ocyurus
chrysurus, Lutjanus jocu, L. synagris, L. vivanus, L. analis,

Rhomboplites aurorubens e os serranídeos Mycteroperca
bonaci, M. interstitialis, e Cephalopholis fulva (IBAMA, 1999).

Os desembarques registrados para o ano de 1997 no
estado do Espírito Santo foram de 8.858 t, sendo que
72% originados da pesca artesanal (IBAMA, 1998). A frota
de linheiros baseada em Vitória (ES) atua na região de
Abrolhos e nos bancos do sul da Bahia e norte do Espírito
Santo, capturando principalmente Ocyurus chrysurus,
Cephalopholis fulva, Rhomboplites aurorubens ,
Coryphaena hippurus, Lutjanus jocu, e L. analis. A frota
de linheiros de Itaipava (ES) tem como principal alvo os
grandes pelágicos, atuns e afins, na região da Bacia de
Campos, entre o sul do Espírito Santo e norte do Rio de
Janeiro (Costa et al., 2005).

O desembarque total registrado para os estados da
Bahia e Espírito Santo no ano de 1998 foi de 48.971 t
(IBAMA, 1998, 1999). Entretanto, não existem
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estatísticas detalhadas para todas as espécies da pesca de
linha, em virtude de algumas serem agrupadas em categorias
comerciais, impossibilitando seu uso nos modelos de
avaliação pesqueira. Neste trabalho, são apresentadas
estimativas de desembarques totais por mês, por município
e para dez das principais espécies de importância comercial
da pesca de linha, obtidas a partir de amostragens em
desembarques comerciais nos seis principais portos da região
entre os anos de 1997 e 2000, com o objetivo de subsidiar
o uso de modelos de avaliação pesqueira.

MATERIAL E MÉTODOS

ESFORÇO, RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS

Entre setembro de 1997 e julho de 2000, foi amostrado
um total de 3.178 desembarques nos municípios de
Salvador, Ilhéus, Valença, Porto Seguro (BA), Vitória e
Itaipava (ES). Sempre que possível, foram registradas
as características da embarcação, informações da
captura (composição de espécies em peso e tamanho),
áreas e esforço de pesca (duração da viagem, dias de
pesca efetiva, número de pescadores). As embarcações
foram classificadas em uma das seguintes categorias:
bote de alumínio (BAL), bote à vela (BOC), bote
motorizado (BOM), bote a remo (BRE), saveiro
pequeno (SAP), saveiro médio (SAM), saveiro grande
(SAG) e caiqueiro (CAIQ), segundo os critérios
presentes em Costa et al. (2005).

Em 11 municípios ou localidades litorâneas não
amostradas, mas com uma pescaria de l inha
importante, foram obtidos, por observação direta e
entrevistas,  o número de viagens, número de
pescadores, número de dias de pesca efetiva e número
de barcos, por classe da frota e por mês, e informações
sobre a sazonalidade da pesca, recursos-alvo e áreas
de pesca utilizadas. Os números totais de embarcações
em atividade por mês e por classe da frota foram
obtidos do censo estrutural dos programas de estatística
pesqueira do IBAMA.

A captura por unidade de esforço (CPUE), calculada
como a captura (kg) por pescador por dia de pesca
efetiva, foi estimada para cada desembarque amostrado.
A transformação logarítmica foi aplicada aos valores de
CPUE uma vez que a variância do conjunto foi maior
que a média, caracterizando uma distribuição binomial
negativa (Elliott, 1977). A CPUE média por município
amostrado, classe da frota e mês de um ano padrão
(1997-2000) foi obtida segundo a fórmula:

CPUE ma,e,t =antiloge

loge CPUE i 1
N ma,e,t

1

Onde:
ma = município amostrado
e = classe da frota (BAL, BOC, BOM, BRE, SAP, SAM,
SAG, CAIQ)
t = mês de um ano padrão
CPUEi = CPUE por desembarque amostrado
Nma,e,t = número de desembarques amostrados por
município, classe da frota e mês

Os intervalos de confiança da média derivada foram
calculados pela divisão e multiplicação de um fator
comum, obtido da distribuição Student-t e do erro padrão
da média dos dados transformados (Elliott, 1977).

GRANDES ÁREAS DE PESCA (GAP)

Os desembarques amostrados foram classificados
segundo a operação em cinco grandes áreas de pesca
(GAP), definidas a priori através das informações obtidas
em entrevistas sobre os diferentes pesqueiros utilizados
pelos pescadores dos municípios amostrados. A área 1
inclui os arredores da região metropolitana de Salvador
e do Farol da Barra, ao sul, até Itacaré. A área 2 tem
seus limites entre Itacaré e Belmonte, incluindo a região
de Ilhéus, Canavieiras, e os pesqueiros associados ao
cânion do Jequitinhonha e ao Banco Royal Charlotte.
A região de plataforma estreita, percorrida por inúmeros
canais pretéritos de drenagem, entre Porto Seguro e
Alcobaça, é a área 3, enquanto a área 4 é a região da
plataforma dos Abrolhos, desde o Arquipélago de
Abrolhos até o rio Doce. A área 5 inclui a região da
Bacia de Campos, entre o sul do Espírito Santo e norte
do Rio de Janeiro (Figura 1). A CPUE média por GAP e
mês de um ano padrão, foi determinada como:

CPUE gap,t =antiloge

loge CPUE i 1
N gap,t

1

E as proporções de espécies por GAP (PSsp,g,t):

PS sp,gap,t

Dsp,gap,t

Dgap,t

Onde:
Dsp,gap,t = total dos desembarques amostrados por GAP,
espécie e mês
Dgap,t = total dos desembarques amostrados por GAP
e mês
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ESTIMATIVAS DE DESEMBARQUE POR ESPÉCIE (ED)

As EDs mensais, para cada município amostrado (MA),
foram calculadas multiplicando-se a CPUE média de cada
classe da frota pelo esforço total da classe no município.
A ED por espécie foi, então, obtida multiplicando-se a
ED total pela proporção mensal da espécie nos
desembarques amostrados no MA e classe da frota:

EDma,t,sp
e

f ma,e,t CPUE ma,e,t PS ma,e,t,sp

Onde:
EDma,sp,t = estimativa de desembarques do MA, por
espécie e mês
fma,e,t = esforço de pesca no MA, classe da frota e mês
CPUEma,e,t = CPUE média por MA, classe da frota e mês
PSma,e,t,sp = proporção da espécie sp na CPUE total da
classe da frota no MA por mês

O esforço de pesca (f), em número de pescadores por dia de
pesca, foi calculado através do número de barcos por classe da
frota em atividade por mês, e o número médio de pescadores
e dias de pesca por classe da frota nos municípios amostrados.

A ED mensal por espécie, por município não amostrado
(MNA) para um ano padrão, foi obtida utilizando-se a
CPUE média mensal por GAP, as proporções das espécies
na GAP (obtidas nos MA), o esforço mensal do MNA por
classe da frota e as proporções do esforço mensal por
classe da frota na GAP:

EDmna,sp,t
e gap

CPUE gap,t f mna,e,t PEmna,e,gap,t PS sp,gap,t

Onde:
EDmna,sp,t = estimativa de desembarques por MNA, por
espécie e mês
CPUEgap,t = CPUE média dos MA por GAP e mês
fmna,e,t = esforço de pesca no MNA, por classe da frota e mês
PSsp,gap,t = proporção da espécie sp na CPUE total da
GAP, por mês
PEmna,e,gap,t = proporção do esforço total do MNA por classe
da frota e mês na GAP

RESULTADOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS E ESFORÇO

O desembarque em kg teve relação direta com o
número de pescadores por dias de pesca empregados
na captura, independente da classe da frota (Figura 2),
indicando que é um índice adequado de captura por unidade
de esforço (CPUE). A transformação logarítmica dos valores
de CPUE foi eficiente na estabilização da variância,
permitindo o cálculo de médias e desvios (Figura 3).

Figura 1. Localização das Grandes Áreas de Pesca (1, 2, 3, 4, 5) e
municípios de Salvador (SA), Valença (VA), Ilhéus (IL), Porto
Seguro (PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT) nos estados da Bahia (BA)
e Espírito Santo (ES). Estão destacadas as profundidades de 200,
1.000 e 1.500 metros.

PADRÕES NA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E ALOCAÇÃO DO

ESFORÇO DE PESCA

As diferenças nos rendimentos médios entre áreas,
municípios, classes da frota e mês foram avaliadas
através do teste Kruskal-Wallis sobre os valores não
transformados da CPUE e comparações par a par
foram feitas com o teste Mann-Whitney. A relação
entre o número de desembarques nos municípios,
classes da frota e áreas de pesca foi avaliada por
tabelas de contingência e pelo teste do qui-quadrado
(Elliott, 1977).
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Figura 2. Relação entre a captura e o esforço em número de pescadores por dia de pesca.

Figura 3. Histograma dos valores de captura por unidade de esforço de pesca (CPUE) após a transformação logarítmica e respectivo
gráfico de escores normais (quantil-quantil).
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A CPUE total (kg/pescador/dia) foi diferente ao longo
do meses (Kruskal-Wallis; df=11; p<0,001), mas não
apresentou padrões sazonais (Figura 4). Em relação
aos municípios, a CPUE foi diferente (Kruskal-Wallis;
df=5; p<0,001) e aumentou em direção ao sul (Figura
5). Os rendimentos de Vitória e Itaipava foram
equivalentes (Mann-Whitney; p>0,05), assim como os
de Porto Seguro e Ilhéus (Mann-Whitney; p>0,05). As
classes da frota também apresentaram CPUEs diferentes
(Kruskal-Wallis; df=7; p<0,001), mas em dois grupos
aproximadamente homogêneos: os botes e saveiros
pequenos, e os saveiros médios e grandes (Figura 6).
As áreas de pesca apresentaram CPUEs diferentes
(Kruskal-Wallis; df=4; p<0,001), com valores maiores
para o sul (Figura 7).

O número de desembarques entre municípios e classes
da frota esteve associado (qui-quadrado; df=35;
p<0,001). Os desembarques de botes foram realizados
principalmente em Salvador, enquanto os desembarques

de saveiros médios ocorreram principalmente em Porto
Seguro, Vitória e Itaipava (Figura 8). Os municípios
também estiveram relacionados às áreas de pesca
próximas (qui-quadrado; df=20; p<0,001) (Figura 9).

ESTIMATIVAS DE DESEMBARQUE MENSAL POR ESPÉCIE

A estimativa de desembarque total da pesca de linha na
costa central do Brasil foi de 13.187 t, sendo que cerca
de 44% desse total foram provenientes dos seis
municípios amostrados (Tabela 1). Para o conjunto das
dez espécies mais importantes da pesca de linha, o
desembarque total estimado para um ano padrão foi de
10.875 t (Tabela 2). As espécies mais importantes,
segundo essas estimativas, foram a cioba Ocyurus
chrysurus, com 4.376 t, o dourado Coryphaena
hippurus, com 2.256 t, e o catuá Cephalopholis fulva,
com 1.116 t. As EDs mensais, para cada uma das
espécies, estão listadas nas tabelas 3 e 4.

Figura 4. Distribuição dos valores de captura por unidade de esforço de pesca (CPUE) por mês. A linha interna do retângulo representa
a mediana da distribuição e as bordas superior e inferior representam os percentis 25 e 75, respectivamente. Os traços horizontais ao
final das linhas verticais delimitam o valor mínimo e máximo da distribuição.
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Tabela 1. Estimativas de desembarque mensal (kg) da pesca de linha na costa central do Brasil.

Figura 5. Distribuição dos valores de captura por unidade de esforço de pesca (CPUE) nos municípios de Salvador (SA), Valença
(VA), Ilhéus (IL), Porto Seguro (PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT). A linha interna do retângulo representa a mediana da distribuição e
as bordas superior e inferior representam os percentis 25 e 75, respectivamente. Os traços horizontais ao final das linhas verticais
delimitam o valor mínimo e máximo da distribuição.

MUNICÍPIO/ 
MÊS SALVADOR VALENÇA ILHÉUS PORTO SEGURO VITÓRIA ITAIPAVA OUTROS TOTAIS 

1 10.555 13.580 30.347 40.965 81.638 21.854 561.834 760773 

2 5.727 8.515 17.815 39.929 150.786 71.121 458.777 752.670 

3 4.439 19.865 28.582 36.699 217.863 328.005 581.068 1.216.521 

4 2.944 19.149 21.206 55.177 248.909 178.645 589.651 1.115.681 

5 3.837 9.392 76.969 50.006 167.259 148.346 784.639 1.240.448 

6 2.266 5.104 57.655 33.833 163.160 132.859 605.812 1.000.689 

7 2.774 5.998 63.636 31.716 179.239 159.252 642.368 1.084.983 

8 3.971 7.478 121.379 38.408 153.915 138.234 563.075 1.026.460 

9 4.536 10.886 32.550 64.802 168.309 168.592 591.562 1.041.237 

10 4.517 7.386 31.057 66.118 236.319 184.482 623.086 1.152.965 

11 7.175 8.777 31.563 81.906 667.926 104.315 714.862 1.616.524 

12 10.262 7.150 58.098 73.486 242.667 113.176 673.607 1.178.446 

Totais 63.003 123.280 570.857 613.045 2.677.990 1.748.881 7.390.341 13.187.397 
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Figura 6. Distribuição dos valores de captura por unidade de esforço de pesca (CPUE) nas classes da frota: bote à vela (BOC),
bote a remo (BRE), bote motorizado (BOM), bote de alumínio (BAL), saveiro pequeno (SAP), saveiro médio (SAM), saveiro
grande (SAG) e caiqueiro (CAIQ). A linha interna do retângulo representa a mediana da distribuição e as bordas superior e
inferior representam os percentis 25 e 75, respectivamente. Os traços horizontais ao final das linhas verticais delimitam o valor
mínimo e máximo da distribuição.

Tabela 2. Estimativas de desembarque (kg) por município das 10 principais espécies da pesca de linha na costa central do Brasil.

ESPÉCIE SALVADOR VALENÇA ILHÉUS PORTO SEGURO VITÓRIA ITAIPAVA OUTROS TOTAIS 

C. fulva 1.092 6 758 92 283.430 92.975 737.391 1.115.744 

M. bonaci 5.620 10.656 28.202 45.145 220.271 30.503 445.560 785.957 

S. dumerili 3.395 13.101 24.703 109.712 112.649 118.878 408.513 790.951 

C. hippurus 12.374 14.357 41.274 183.853 433.096 352.258 1.219.068 2.256.280 

L. analis 4.141 9.404 15.869 26.154 30.169 22.322 134.202 242.261 

L. jocu 2.147 7.882 18.914 29.376 57.878 1.043 143.022 260.262 

L. synagris 9.680 1.417 4.233 7.330 30.516 0 140.867 194.043 

L. vivanus 4.732 6.755 9.672 20.429 75.686 19.739 112.492 249.505 

O. chrysurus 1.411 15.088 338.623 150.966 1.019.664 166.740 2.683.963 4.376.455 

R. aurorubens 1.001 2.861 3.058 135 197.237 41.846 357.904 604.042 

Totais 45.593 81.527 485.306 573.192 2.460.596 846.304 6.382.982 10.875.500 
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Figura 7. Distribuição dos valores de captura por unidade de esforço de pesca (CPUE) por grandes áreas de pesca (GAP). A linha
interna do retângulo representa a mediana da distribuição e as bordas superior e inferior representam os percentis 25 e 75,
respectivamente. Os traços horizontais ao final das linhas verticais delimitam o valor mínimo e máximo da distribuição.

Tabela 3. Estimativas de desembarque mensal (kg) das 10 principais espécies da pesca de linha na costa central do Brasil, nos
municípios amostrados.

MÊS C. 
fulva 

M. 
bonaci 

S. 
dumerili 

C. 
hippurus 

L. 
analis 

L. 
jocu 

L. 
synagris 

L. 
vivanus 

O. 
chrysurus 

R. 
aurorubens 

Totais 

1 10.627 14.118 11.874 51.554   5.391 4.147 1.780   6.917   45.377 4.920 156.705 

2   8.170 22.448 19.844 20.661  10.641 8.184 4.820   6.256   93.702 11.699 206.425 

3 53.634 62.355 28.753 20.864  12.289 10.909 6.146   2.954 298.761 18.336 515.001 

4 21.266 24.941 33.236 31.204  16.537 28.327 2.400 11.170 201.436 31.570 402.087 

5 22.492 25.168 39.897 11.394  12.092 13.236 3.411 10.062 199.331 18.278 355.361 

6 14.815 16.450 17.017   7.737 7.131 13.355 3.262 13.598 163.964 9.317 266.646 

7 30.853 19.122 14.053 20.877 6.229 7.834 7.761 13.509 137.703 32.989 290.930 

8 30.849 12.444 17.247 41.238 6.779 4.103 2.012   8.472 186.150 27.320 336.614 

9 13.015 16.313 69.700 95.095 9.548 9.537 4.713 28.857   93.579 21.854 362.211 

  10 32.530 15.442 44.122 164.504 8.330 5.788 8.727 14.451   94.843 23.572 412.309 

  11 105.688 57.346 60.362 460.742 7.233 6.268 6.671   5.509   97.772 13.485 821.076 

  12 34.414 54.250 26.333 111.342 5.859 5.552 1.473 15.258   79.874 32.798 367.153 

TOTAIS 378.353 340.397 382.438 1.037.212 108.059 117.240 53.176 137.013 1.692.492 246.138 4.492.518 
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Figura 8. Gráfico de associação para uma tabela de contingência. Número de desembarques amostrados nos municípios de Salvador
(SA), Valença (VA), Ilhéus (IL), Porto Seguro (PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT) por classes da frota: bote à vela (BOC), bote a remo (BRE),
bote motorizado (BOM), bote de alumínio (BAL), saveiro pequeno (SAP), saveiro médio (SAM), saveiro grande (SAG) e caiqueiro
(CAIQ). A área da caixa é proporcional ao desvio positivo (preto) ou negativo (branco) do número esperado.

Tabela 4. Estimativas de desembarque mensal (kg) das 10 principais espécies da pesca de linha na costa central do Brasil, nos municípios
não-amostrados.

MÊS C. 
fulva 

M. 
bonaci 

S. 
dumerili 

C. 
hippurus 

L. 
analis 

L. 
jocu 

L. 
synagris 

L. 
vivanus 

O. 
chrysurus 

R. 
aurorubens 

TOTAIS 

1 37.136 37.343 11.377 187.016 10.893 4.169 972 1.241 147.577 9.714 447.438 

2 23.727 51.386 8.955 11.232 6.169 6.071 991 3.194 231.056 21.137 363.918 

3 21.600 64.997 37.222 15.040 11.629 21.048 4.005 19.566 317.296 13.191 525.594 

4 14.084 29.746 43.707 13.615 5.925 28.795 3.074 9.393 360.700 27.757 536.796 

5 25.337 68.931 44.838 14.483 11.258 15.519 43.876 15.121 457.027 34.348 730.738 

6 20.436 39.177 41.225 8.010 11.484 31.232 21.958 24.339 300.096 24.183 522.140 

7 73.554 43.937 18.579 16.655 13.725 12.996 35.616 4.833 228.231 87.213 535.339 

8 64.301 18.887 15.635 46.588 9.042 5.605 20.208 10.245 232.731 59.870 483.112 

9 27.452 20.876 18.487 189.521 16.278 7.456 2.298 10.886 180.807 42.108 516.169 

 10 76.480 25.631 89.118 194.297 11.977 3.088 5.201 9.048 116.366 14.933 546.139 

 11 205.642 20.366 76.073 237.738 18.960 4.739 2.386 3.761 30.803 2.730 603.198 

 12 147.642 24.283 3.297 284.873 6.862 2.304 282 865 81.273 20.720 572.401 

Totais 737.391 445.560 408.513 1.219.068 134.202 143.022 140.867 112.492 2.683.963 357.904 6.382.982
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COMPARAÇÃO COM AS ESTIMATIVAS OFICIAIS

A comparação entre os desembarques totais anuais (1998)
por categoria de pescado comercializado, das estatísticas
oficiais (IBAMA), e as EDs por espécie, é apresentada na
Tabela 5. As estatísticas oficiais subestimam os
desembarques para a maioria das espécies. As exceções
são o Lutjanus analis e o Lutjanus jocu, cujas estatísticas
oficiais de desembarque são, respectivamente, cerca de

oito e cinco vezes maiores. Para as demais espécies, os
desembarques estimados foram maiores que as estatísticas
oficiais, em especial Cephalopholis fulva, cuja estimativa
foi cerca de seis vezes a estatística oficial, e Ocyurus
chrysurus, que foi cerca de quatro vezes maior. Quando
comparada em conjunto, a estimativa de desembarque da
família Lutjanidae, que inclui as espécies do gênero
Lutjanus mais Ocyurus chrysurus e Rhomboplites
aurorubens, é somente 20% maior que a estatística oficial.

Figura 9. Gráfico de associação para uma tabela de contingência. Número de desembarques amostrados nos municípios de Salvador
(SA), Valença (VA), Ilhéus (IL), Porto Seguro (PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT) por grandes áreas de pesca (GAP). A área da caixa é
proporcional ao desvio positivo (preto) ou negativo (branco) do número esperado.

Tabela 5. Comparação das estimativas de desembarque por espécie de um ano padrão (1997-2000) com as estatísticas oficiais por
categoria comercial dos estados da Bahia e Espírito Santo no ano de 1998 (IBAMA). Valores em toneladas.

 

CATEGORIA COMERCIAL ESPÉCIE PREDOMINANTE ESTATÍSTICA IBAMA DESEMBARQUE ESTIMADO INTERVALO DE CONFIANÇA 

garoupa, catuá Cephalopholis fulva 192 1.116 1.073 - 1.161 
badejo Mycteroperca bonaci 504 786 756 - 817 
olho-de-boi, arabaiana Seriola dumerili 433 791 761 - 823 
dourado Coryphaena hippurus 1.269 2.256 2.169 - 2.346 
vermelho Lutjanus analis 1.987 242 233 - 252 
 Lutjanus vivanus - 250 240 - 260 
dentão Lutjanus jocu 1.340 260 250 - 270 
ariacó Lutjanus synagris 172 194 187 - 202 
guaiúba, cioba Ocyurus chrysurus 1.163 4.376 4.208 - 4.551 
realito, mulata Rhomboplites aurorubens - 604 581 - 628 

TOTAIS  7.061 10.875 10.458 - 11.310 



DESEMBARQUES TOTAIS DA PESCA RECIFAL                                                                                        81

DISCUSSÃO

No extremo norte da costa central do Brasil (áreas 1 e 2),
a pesca é essencialmente artesanal ou de subsistência,
praticada em barcos pequenos, principalmente botes e
poucos saveiros pequenos, que operam com um ou dois
pescadores em viagens curtas. Do sul da Bahia até o norte
do Espírito Santo, a pesca de linha adquire características
mais empresariais, e uma parte considerável da captura é
dirigida para o mercado externo. A frota de linheiros
baseada em Vitória atua na região de Abrolhos e norte do
Espírito Santo, capturando principalmente Cephalopholis
fulva e Ocyurus chrysurus. Enquanto em Itaipava, o
principal alvo da frota de linheiros são os grandes pelágicos,
atuns e afins. As embarcações são em sua maioria
motorizadas e com convés, representadas principalmente
pelos saveiros médios e, em menor número, pelos saveiros
pequenos e saveiros grandes (Costa et al., 2005).

Os resultados demonstram que o poder de pesca
aumentou diretamente com o número de pescadores por
embarcação e com o número de dias efetivos de pesca e,
conseqüentemente, com o tamanho do barco e a potência
do motor. O rendimento (kg/pescador/dia) esteve
relacionado com as áreas de pesca e com as classes da
frota. Observou-se, entretanto, uma relação direta entre
as classes da frota e as áreas de pesca exploradas.

Estimativas de desembarque por espécie são dados
essenciais para a avaliação pesqueira (Lassen &
Medley, 2001). No entanto, as estatísticas de pesca no
Brasil são ineficientes, descontínuas ou mesmo
inexistentes (Paiva, 1997). Especialmente a pesca de
linha, que por sua característica dinâmica, tem se
desenvolvido em muitas regiões da costa brasileira sem
o conhecimento dos órgãos oficiais (Barcellos et al.,
1991; Peres & Haimovici, 1998).

A divulgação oficial dos dados estatísticos no Brasil é
atribuição legal do IBGE, Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Até 1989, o IBGE coletava e
publicava os dados da produção pesqueira nacional,
obtidos principalmente dos sistemas de mapas de bordo
implementados pela extinta Superintendência de
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). A partir de 1990,
este trabalho foi interrompido e, entre 1990 e 1994, o
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis) estimou a produção pesqueira
pelas médias aritméticas dos dados anuais do período
de 1986 a 1989 publicados pelo IBGE. A partir de 1995,
o IBAMA assumiu gradualmente a responsabilidade pela
estatística pesqueira em vários estados através de

programas desenvolvidos nos centros de pesquisa e
extensão pesqueira da região Nor te (CEPNOR),
Nordeste (CEPENE), Sudeste-Sul (CEPSUL) e do estado
do Rio Grande do Sul (CEPERG). No estado de São
Paulo, o programa de estatística pesqueira é mantido
pelo Instituto de Pesca. Desde 2000, as estatísticas de
Santa Catarina estiveram a cargo da Universidade do
Vale do Itajaí (UNIVALI) através de convênio com o
Departamento de Pesca e Aqüicultura (DPA-MAPA) e,
atualmente, com a Secretaria Especial de Aqüicultura e
Pesca (SEAP/PR).

Nos estados do Sudeste-Sul, inclusive Espírito Santo, a
metodologia adotada é o censo total, isto é, toda a
produção é registrada em mapas de bordo ou fichas de
desembarque, ou controlada pelas indústrias de
processamento de pescado e, então, repassada ao
IBAMA. Já no Programa de Estatística Pesqueira
(ESTATPESCA), sob a coordenação do Centro de
Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral
Nordeste – CEPENE/IBAMA, são feitas estimativas com
base no desembarque médio mensal por espécie e
número de barcos ativos. No entanto, para o estado da
Bahia, o Programa ESTATPESCA só foi executado para
o ano de 1998 através de um convênio com a Bahia
Pesca S.A. Em 1998, o desembarque de peixes marinhos
e estuarinos nos estados da Bahia e Espírito Santo foi
estimado em 48.971 t (IBAMA 1998, 1999), mas estas
informações foram obtidas em categorias comerciais que
são, normalmente, multiespecíficas.

Para o conjunto das dez principais espécies, o
desembarque total estimado no presente trabalho foi de
10.875 t contra 7.061 das estatísticas oficiais do IBAMA.
As estatísticas oficiais subestimam os desembarques para
a maioria das espécies, e três principais causas podem
explicar essas diferenças: (1) falta de acompanhamento
no desenvolvimento da pesca de recursos pelágicos de
caráter sazonal, como o C. hippurus; (2) registro da
captura, em mapas de bordo ou fichas de desembarques,
para categorias multiespecíficas, como diversas espécies
de lutjanídeos que são denominadas simplesmente de
vermelhos; e (3) utilização de índices de esforço e
rendimento inadequados, como a captura por viagem.

De uma forma geral, os principais problemas quanto à
qualidade das estatísticas oficiais de desembarque de
pescado para a utilização nos modelos de avaliação
pesqueira são: (1) ausência completa de dados para vários
municípios; (2) descontinuidade da obtenção e divulgação
dos dados ao longo do tempo; e (3) apresentação dos
dados em categorias comerciais.
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AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES DE LUTJANÍDEOS

DA COSTA CENTRAL DO BRASIL: ANÁLISE DE COORTES

E MODELO PREDITIVO DE THOMPSON E BELL PARA COMPRIMENTOS1

SANDRO KLIPPEL, GEORGE OLAVO, PAULO A. S. COSTA, AGNALDO S. MARTINS & MÔNICA B. PERES

RESUMO: O estado de explotação de seis espécies de lutjanídeos pela frota de linheiros da costa central brasileira foi avaliado
através da análise de coortes e modelo preditivo de Thompson e Bell para comprimentos. Entre setembro de 1997 e julho
de 2000 foram obtidos comprimentos de um total de 172.908 peixes da família Lutjanidae, em 2.754 desembarques
amostrados nos municípios de Salvador, Ilhéus, Valença, Porto Seguro, Vitória e Itaipava, nos estados da Bahia e Espírito
Santo. As distribuições de comprimento foram ponderadas pelas estimativas de desembarque anual, e os parâmetros da
curva de crescimento de Von Bertalanffy e taxas de mortalidade natural foram estimados por métodos empíricos. As duas
espécies mais importantes, a guaiúba Ocyurus chrysurus e o realito Rhomboplites aurorubens, estão sendo gravemente
sobreexplotadas. Duas das espécies avaliadas estão submetidas a níveis ideais de mortalidade por pesca (Lutjanus jocu e L.
vivanus), e as restantes exibem quadros moderados de sobreexplotação (L. analis e L. synagris).

PALAVRAS-CHAVE: avaliação, análise de coortes, distribuições de comprimento, sobrepesca.

ABSTRACT: Assessment of lutjanid stocks at the Eastern coast of Brazil: cohort analysis and Thompson and Bell length
composition model

The status of six lutjanid stocks caught in the eastern Brazilian coast was assessed by cohort analysis and the Thompson and
Bell model of length compositions. Length frequency distributions from 172,908 fish collected between September 1997
and July 2000 in 3,178 samples of the hand line fishery were included in the analysis. Length frequency distributions
pooled from years 1997-2000 were raised to total annual catch. Empirical models were used to estimate the Von Bertalanffy
growth function and natural mortality. The two main species, the yellowtail snapper Ocyurus chrysurus and the vermilion
snapper Rhomboplites aurorubens, are seriously overexploited. Two species are under suitable fishing mortality levels (Lutjanus
jocu and L. vivanus), and the remaining ones exhibit moderate overexploitation (L. analis and L. synagris).

KEYWORDS: assessment, cohort analysis, length frequency distributions, overfishing.

INTRODUÇÃO

As espécies da família Lutjanidae são importantes recursos
pesqueiros em regiões tropicais e subtropicais de todo o
mundo (Polovina & Ralston, 1987). Ao longo de toda a
costa central, que inclui a área entre Salvador e o Cabo
de São Tomé (13 a 22ºS), a pesca de linha de mão
mobiliza uma frota de 3.950 embarcações, composta
principalmente por botes e saveiros (IBAMA, 1998, 1999).
Embora venha desembarcando quantidades crescentes
de espécies pelágicas, como o dourado e o olho-de-boi,
é dirigida principalmente para a captura de espécies
recifais, principalmente da família Lutjanidae (Costa et
al., 2003), para a qual as estimativas de desembarque
anual das seis principais espécies atingem 5.925 t (Klippel
et al., 2005).

Modelos matemáticos têm sido intensivamente utilizados
nas estimativas da produtividade dos estoques e para

avaliação das diferentes estratégias de manejo (Hilborn
& Walters, 1992). Mesmo os modelos mais simples, como
os empregados em pescarias tropicais, fornecem
informações úteis para o manejo dos recursos (Appeldorn,
1996). Paiva e Andrade (1994) analisaram dados
provenientes de mapas de bordo da pesca de linha nas
áreas de Abrolhos e Mar Novo (15 a 25ºS) para o período
de 1979-1985, mas esses dados não permitiram a
aplicação dos modelos de excedente de produção, porque
os níveis anuais de esforço permaneceram estáveis e sem
correlação com as capturas por unidade de esforço (Paiva
& Andrade, 1994). Em seu estudo, Paiva e Fonteles-Filho
(1995) analisaram a produção e o rendimento da frota
de linheiros na área de Abrolhos (16-20ºS) no período
de 1979-1989 através das informações trimestrais de
captura e esforço de pesca registradas em mapas de
bordo. A produção anual se manteve relativamente
estável, ao redor de 1.400 t (1980-1985), mas decresceu
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drasticamente a partir de 1986, chegando a apenas 332
t em 1989. Ao mesmo tempo, o esforço de pesca
apresentou uma evolução decrescente no período 1979-
1989, resultando numa tendência crescente da CPUE
(Paiva & Fonteles-Filho, 1995). Esse quadro foi
interpretado por Paiva e Fonteles-Filho (1995) como um
estado de subexplotação das pescarias de linheiros na
área de Abrolhos. A aplicação dos dados de CPUE em
kg/anzol/dia no modelo logístico de Schaefer resultou
numa produção máxima estimada em 1.444 t (Paiva &
Fonteles-Filho, 1995).

Neste estudo, foram empregados a análise de coortes e o
modelo preditivo de Thompson e Bell para comprimentos
(Sparre & Venema, 1998) nos dados obtidos em
desembarques amostrados nos municípios de Salvador,
Ilhéus, Valença e Porto Seguro, no estado da Bahia,
Vitória e Itaipava, no estado do Espírito Santo, no período
de 1997-2000. A aplicação desses modelos permitiu a
determinação de parâmetros de referência para as ações
de manejo da pesca de linha de mão da região sobre as
seis principais espécies explotadas da família Lutjanidae:
guaiúba Ocyurus chrysurus, realito Rhomboplites
aurorubens, dentão Lutjanus jocu, olho-amarelo L.
vivanus, vermelho L. analis e ariacó L. synagris.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram obtidos comprimentos de um total de 172.908
peixes das seis principais espécies da família Lutjanidae
em 2.754 desembarques da pesca de linha em Salvador
(SA), Ilhéus (IL), Valença (VA), Porto Seguro (PS), Vitória
(VI) e Itaipava (IT) entre setembro de 1997 e julho de
2000 (Tabela 1). Os exemplares foram medidos em
centímetros, do extremo da maxila inferior até a porção
mediana da forquilha (comprimento furcal, CF). Os pesos
das amostras foram estimados a partir das distribuições
de freqüência de comprimento e das relações peso-
comprimento (W(i) = a×L(i)

b) (Tabela 2). As distribuições
de comprimento por espécies foram ponderadas, segundo
os procedimentos descritos em Gunderson (1993) e
Sparre e Venema (1998), utilizando a captura total por
espécie, estimada para um ano padrão (Tabela 3).

A análise de coortes utilizada neste trabalho é baseada
na aproximação de Pope para o VPA e requer a
composição de comprimentos representativa da captura
total (Jones, 1984). No modelo de Thompson e Bell, os
valores de mortalidade (Fi/Zi) por classe de comprimento
(Li), estimados pela análise de coortes, são utilizados para
prognosticar a captura e o tamanho do estoque (N) sob

Tabela 1. Número de exemplares amostrados por espécie e município.

Tabela 2. Relação peso-comprimento das espécies. Fonte: Frota et al. (2004).

ESPÉCIE 
INTERVALO DE COMPRIMENTOS 

(CF em cm) 
a 

(g x cm-1) b r2 

O. chrysurus 23 – 53 0,0311 2,828 0,975 

R. aurorubens 25 – 46 0,0232 2,894 0,977 

L. jocu 24 – 81 0,0057 3,287 0,969 

L. vivanus 26 – 54 0,0191 2,966 0,974 

L. analis 37 – 83 0,0282 2,890 0,967 

L. synagris 20 – 48 0,0216 2,917 0,987 

 

 SA IL VA PS VI IT TOTAIS 

Ocyurus chrysurus 630 11.202 6.745 18.530 78.276 34 115.417 

Rhomboplites 
aurorubens 

1.693 93 1.127 2.112 21.099 - 26.124 

Lutjanus jocu 174 646 517 2.504 913 - 4.754 

L. vivanus 3.316 601 1.768 2.559 - - 8.244 

L. analis 508 494 816 3.431 140 71 5.460 

L. synagris 10.351 390 674 1.116 378 - 12.909 

Totais 16.672 13.426 11.647 30.252 100.806 105 172.908 
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NOME VULGAR CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA TOTAL DESEMBARCADO (T) 

Guaiúba, cioba Ocyurus chrysurus 4.376 

Realito, mulata Rhomboplites aurorubens 604 

Dentão Lutjanus jocu 260 

Olho-amarelo Lutjanus vivanus 249 

Vermelho Lutjanus analis 242 

Ariacó Lutjanus synagris 194 

Total  5.925 

 
 
 
 

 
PARÂMETRO EQUAÇÃO FONTE 

L    (cm) Log10(L  ) = 0,044 + 0,9841 Log10(Lmáx) Froese e Binohlan (2000) 

K (ano-1) Log10(K) = 1,098 – 0,658 Log10(L  ) Manooch (1987) 

M (ano-1) Ln(M) = - 0,0152 – 0,297 Ln(L  ) + 0,6543 Ln(K) + 0,4634 Ln(T) Pauly (1980) 

 
 
 
 

ESPÉCIE Lmáx (cm) L    (cm) K (ano-1) M (ano-1) 

Ocyurus chrysurus 76 78,5 0,156 0,38 

Rhomboplites aurorubens 62 64,3 0,180 0,44 

Lutjanus jocu 115 118 0,119 0,28 

L. vivanus 69 71,4 0,166 0,40 

L. analis 97 99,8 0,133 0,32 

L. synagris 57 59,2 0,188 0,46 

comprimento assintótico, K é o coeficiente de crescimento
e t0 é a idade teórica de comprimento igual a zero.

Os comprimentos assintóticos, coeficientes de crescimento
e de mortalidade natural utilizados na análise de coortes e
modelo preditivo de Thompson e Bell foram obtidos de
relações empíricas (Tabelas 4 e 5).  O L4 foi obtido pela
relação de Froese e Binohlan (2000) com o comprimento
máximo observado na população (Lmax). O K foi derivado
do L4 de acordo com a relação obtida por Manooch (1987)
com dados de 43 estudos de crescimento em espécies das
famílias Lutjanidae e Serranidae. O coeficiente de
mortalidade natural (M) foi derivado para uma temperatura
de 24°C de acordo com a relação de Pauly (1980). Na
análise de coortes, o F/Z terminal utilizado foi igual a 0,5,
e, no modelo de Thompson e Bell, o fator (f) foi igual para
as diferentes classes de comprimento.

diferentes regimes de explotação (Sparre & Venema,
1998). Esses diferentes regimes de explotação ou cenários
são obtidos pela multiplicação de fatores (f) aos valores
de mortalidade por classe de comprimento:

A análise de coortes e o modelo de Thompson e Bell
presumem crescimento e mortalidade natural (M)
constantes e utilizam a função de crescimento de Von
Bertalanffy: Lt= L4 {1–exp[-K(t-t0)]}. Onde: L4 é o

Tabela 3. Estimativas de desembarque da pesca de linha de mão na costa central do Brasil. Fonte: Klippel et al., (2005).

Tabela 4. Métodos indiretos para estimativa dos parâmetros do modelo de crescimento de von Bertalanffy e do coeficiente de
mortalidade natural.

Tabela 5. Parâmetros estimados do modelo de crescimento de von Bertalanffy (L4 e  K) e coeficiente de mortalidade natural (M).

   4                       4

                                                                             4

                                                                        
4

4
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Foram traçadas projeções de rendimentos a diferentes
estratégias de gerenciamento, isto é, diminuição (f<1) ou
aumento do esforço (f>1), e pontos de referência para o
manejo dos recursos foram obtidos dessas projeções. Foi
determinado um fmax, fator de máximo rendimento, e um fator
de equilíbrio (feq) onde o ganho marginal de rendimento é
igual a 10% do ganho marginal em f=0 (ausência de pesca).
O feq é derivado do conceito de F0.1 e Feq dos modelos de
rendimento por recruta e de excedente de produção (Quinn
& Deriso, 1999), podendo ser considerado como um ponto
de referência biológica alvo, enquanto o fmax é um ponto de
referência biológica limite (Caddy & Mahon, 1995).

Simulações Monte Carlo foram empregadas para avaliar
os efeitos da variação aleatória de 50%, para mais ou para
menos, dos parâmetros F/Z terminal e mortalidade natural
sobre as projeções com o modelo de Thompson e Bell.
Após 1.500 simulações, os resultados foram agrupados na
forma de distribuições de probabilidade de fmax e feq.

Todas as análises foram executadas no software “R” (Ihaka
& Gentleman, 1996) com o pacote de funções “fishassess”
(Klippel & Peres, 2001, 2002).

RESULTADOS

DISTRIBUIÇÕES DE COMPRIMENTO POR ESPÉCIE

A maior parte das amostras de O. chrysurus (68%) e os
menores exemplares foram provenientes de Vitória, que

possui uma frota dirigida e com seleção de tamanhos para
exportação (Figura 1). Os menores exemplares de R.
aurorubens ocorreram em Salvador, e os maiores em Porto
Seguro e Vitória (Figura 2). A maior parte das amostras foi
obtida em Vitória (81%). Os comprimentos de L. analis
aumentaram de Salvador a Itaipava (Figura 3), e a maior
parte dos exemplares foi proveniente de Porto Seguro
(63%). Os comprimentos de L. jocu foram menores em
Valença e Ilhéus do que nos outros municípios, mas em
geral ficaram em torno de 40 a 80 cm (Figura 4). Os
comprimentos de L. synagris e L. vivanus aumentaram de
Salvador para o sul (Figuras 5 e 6). A maior parte das
amostras de L. synagris foi de Salvador (80%).

ANÁLISE DE COORTES E MODELO PREDITIVO DE THOMPSON E BELL

As maiores capturas de O. chrysurus estão na faixa de
20-50 cm, e as maiores taxas de explotação (F/Z) entre
30-60 cm, indicando que a frota atua de forma altamente
seletiva sobre o estoque (Figura 7).  Nessa faixa, as taxas
de mortalidade por pesca excedem muito a mortalidade
natural, chegando a representar 80% da mortalidade
total (F/Z=0,8), e coincidem com um período de
aproximadamente cinco anos de uma coorte (Figura 7).
A espécie R. aurorubens atinge tamanhos menores que
a O. chrysurus e é explotada em uma faixa ainda mais
restrita, entre 20-40 cm (Figura 8). Semelhante à O.
chrysurus, a frota atua sobre esta espécie de forma
bastante seletiva, com taxas de explotação que excedem

Figura 1. Distribuições de comprimento das amostras de O. chrysurus por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=115.417).
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0,5 entre os comprimentos de 25-45 cm e que
representam quatro anos de uma coorte (Figura 8).
Lutjanus jocu é explotado em uma ampla faixa de
comprimentos (25-85 cm), e as taxas de mortalidade
por pesca não excedem a mortalidade natural (Figura 9).
As taxas de explotação situam-se entre 0,3-0,5 na faixa
de 40-90 cm, que representa oito anos de uma coorte
(Figura 9). Lutjanus vivanus apresenta um padrão de
explotação mais intenso entre 20-50 cm, mas que não

excede taxas de 0,5 (Figura 10). Em L. analis, há uma
tendência de aumento das taxas de explotação com o
comprimento, e as taxas de mortalidade por pesca
excedem a mortalidade natural (F/Z > 0,5) a partir de
65 cm (Figura 11). Esse padrão pode indicar uma seleção
para indivíduos maiores. As principais capturas de L.
synagris ocorrem na faixa de 20-45 cm, e a partir de 30
cm as taxas de mortalidade por pesca excedem a
mortalidade natural (Figura 12).

Figura 2. Distribuições de comprimento das amostras de R. aurorubens por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=26.124).

Figura 3. Distribuições de comprimento das amostras de L. analis por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=5.460).
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Figura 4. Distribuições de comprimento das amostras de L. jocu por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=4.754).

Figura 5. Distribuições de comprimento das amostras de L. synagris por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=12.909).

Os resultados dos modelos preditivos de Thompson e
Bell para O. chrysurus e R. aurorubens demonstram
que ambas espécies  es tão severamente
sobreexplotadas (feq e fmax < 1). O feq indica que a
mortalidade por pesca sobre essas espécies deveria
estar entre 40-50% dos níveis atuais (Tabela 6 e Figura

13). Para L. jocu e L. vivanus, é razoável afirmar que
os estoques estão sendo plenamente explotados (feq

= 1), e que L. analis e L. synagris estão sendo
levemente sobreexplotados, uma vez que os níveis
ideais de mortalidade por pesca estariam a 80% dos
atuais (Tabela 6 e Figura 13).
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Figura 6. Distribuições de comprimento das amostras de L. vivanus por município. A largura da caixa é proporcional ao número de
amostras (n=8.244).

Figura 7. Análise de coortes de O. chrysurus: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.

SIMULAÇÕES MONTE CARLO

Os resultados da análise de sensitividade dos modelos às
variações dos parâmetros F/Z terminal e M estão sumarizados
na Tabela 7. Em todas as espécies, o fmax foi menos estável
que o feq, isto é, sua variação foi maior em resposta à
variabilidade dos parâmetros. Em O. chrysurus, a
probabilidade de feq ser menor que 1 foi de 0,86, enquanto

de fmax foi de 0,56 (Figura 14). Para R. aurorubens, as
probabilidades foram de 0,98 e 0,52 (Figura 15). Em L.
analis, foram de 0,58 e 0,04 (Figura 16). Para L. jocu, foram
iguais a 0,48 e 0,16 (Figura 17). Em L. synagris, iguais a
0,61 e 0,22 (Figura 18) e, em L. vivanus, iguais a 0,39 e
0,15 (Figura 19). As espécies O. chrysurus e R. aurorubens
foram as únicas em que os valores modais de ambos os
pontos de referência (feq e fmax) foram menores que 1.
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Figura 8. Análise de coortes de R. aurorubens: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.

Figura 9. Análise de coortes de L. jocu: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.

Figura 10. Análise de coortes de L. vivanus: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.
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Figura 11. Análise de coortes de L. analis: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.

Figura 12. Análise de coortes de L. synagris: distribuição de comprimentos ponderada pela captura total e perfil de mortalidades por
comprimento e idade. A linha tracejada indica F=M.

Tabela 6. Sumário dos resultados das análises de coortes e dos modelos preditivos de Thompson e Bell para comprimentos: feq e Req são
o fator e o rendimento de equilíbrio, enquanto fmáx e Rmáx são o fator e o rendimento de maximização.

 

 

ESPÉCIE BIOMASSA ATUAL 
(t) 

NÚMERO DE RECRUTAS 
(x 106) 

feq Req  

(t) 
fmáx Rmáx  

(t) 

O. chrysurus 8.910 17,7 0,47 4.202 0,87 4.518 

R. aurorubens 1.314 5,1 0,44 683 0,92 746 

L. jocu 2.604 0,4 1,00 419 1,96 457 

L. vivanus 1.174 1,4 1,33 263 2,53 285 

L. analis 2.630 0,6 0,83 304 9,43 422 

L. synagris 608 1,6 0,83 175 2,31 199 
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 feq  fmáx 

ESPÉCIE Pr{Z # 1} fmoda A50%  Pr{Z # 1} fmoda A50% 

O. chrysurus 0,86 0,35 0,2-0,5  0,56 0,57 0,2-1,0 

R. aurorubens 0.98 0,34 0,1-0,6  0,52 0,56 0,1-1,0 

L. jocu 0,48 0,75 0,2-1,3  0,16 1,20 0,2-2,2 

L. vivanus 0,39 0,72 0,0-1,5  0,15 1,42 0,0-2,9 

L. analis 0,58 0,57 0,1-1,1  0,04 3,05 0,0-18 

L. synagris 0,61 0,56 0,2-1,0  0,22 1,18 0,0-2,5 

Figura 13. Projeções de rendimentos por fator multiplicativo do modelo preditivo de Thompson e Bell. (A) O. chrysurus; (B) R.
aurorubens; (C) L. jocu; (D) L. analis; (E) L. vivanus; (F) L. synagris. ( ) Rendimento de equilíbrio, Req e fator de equilíbrio, feq. O eixo
dos rendimentos é logarítmico.

Tabela 7. Resultados das simulações Monte Carlo empregadas para avaliar os efeitos da variação dos parâmetros F/Z terminal e
mortalidade natural sobre as estimativas do fator de equilíbrio (feq) e do fator de maximização (fmáx).  Pr  {Z # 1} é igual à probabilidade
do fator ser igual ou menor que 1, fmoda e A50% são respectivamente o fator de maior probabilidade e o intervalo em torno deste, que
totaliza uma probabilidade de 0,5.
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Figura 14. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do fator
de maximização (fmáx) da O. chrysurus. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1, enquanto a área
destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.

Figura 15. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do fator
de maximização (fmáx) de R. aurorubens. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1, enquanto a
área destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.
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Figura 16. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do fator
de maximização (fmáx) do L. analis. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1, enquanto a área
destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.

Figura 17. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do fator
de maximização (fmáx) do L. jocu. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1, enquanto a área
destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.
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Figura 18. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do fator
de maximização (fmáx) do L. synagris. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1, enquanto a área
destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.

Figura 19. Função de probabilidade acumulada (Fn) e função de densidade de probabilidade (Fn’) do fator de equilíbrio (feq) e do
fator de maximização (fmáx) do L. vivanus. A linha tracejada em Fn indica a probabilidade de o fator ser menor ou igual a 1,
enquanto a área destacada em Fn’ representa a probabilidade de 50% em torno da moda.
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DISCUSSÃO

De forma geral, podemos afirmar que os lutjanídeos são
de vida longa, crescimento lento e baixas taxas de
mortalidade natural. As idades máximas geralmente
excedem 10 anos, e os coeficientes de crescimento estão
entre 0,10 a 0,25 por ano (Manooch, 1987). Os métodos
utilizados para a estimativa dos parâmetros de crescimento
em peixes incluem a leitura de marcas regulares em
estruturas de aposição e a análise de progressão modal.
No entanto, a análise de progressão modal e outros
métodos baseados nas distribuições de comprimento são
adequados somente para espécies que desovam em um
curto período de tempo e possuem baixa longevidade e
alta taxa de crescimento (Manooch, 1987). Marcas regulares
em estruturas de aposição são ideais para a determinação
do crescimento nos lutjanídeos, e os otólitos inteiros ou
seccionados são as estruturas mais utilizadas (Manooch,
1987).  A principal dificuldade na determinação de idades
em otólitos nos lutjanídeos é a validação da periodicidade
de deposição das marcas (Manooch, 1987). Estudos de
determinação de idades e crescimento em algumas espécies
de lutjanídeos da região já foram conduzidos (Araújo et
al., 2002; Diedhiou, 2000). Entretanto, como salientado
por Jones (1984), para as análises estruturadas por
comprimento, os coeficientes L4 e K obtidos do melhor
ajuste da curva de crescimento de Von Bertalanffy aos
dados não são necessariamente os melhores valores a
serem utilizados. Existem duas relações fundamentais entre
os dados de crescimento, uma em que cada idade
corresponde um comprimento médio, e a outra em que
cada comprimento corresponde uma idade média (Jones,
1984). Na primeira, o L4 pode ser inferior ao maior
indivíduo na composição de comprimentos, ao contrário
da segunda relação, que é de fato a necessária na análise
de coortes (Jones, 1984). Primeiramente, é necessária a
escolha de valores de L4 maiores que a maior classe da
composição de comprimentos e, então, obter valores
compatíveis do coeficiente K (Jones, 1984). Em nenhum
dos estudos de crescimento já conduzidos, foram obtidos
coeficientes compatíveis com as distribuições de
comprimento, e a validação da periodicidade da deposição
das marcas não foi estabelecida. Esses estudos não foram
representativos de toda a faixa de comprimentos capturada
porque suas amostras foram originadas de frotas que
selecionam exemplares menores de acordo com o
padrão para exportação.

A principal limitação na aplicação de modelos de
avaliação pesqueira no contexto de pescarias tropicais
são a quantidade e a qualidade dos dados, dificuldades

que se devem principalmente às diversidades biológica e
espacial dos recursos combinadas à complexidade de
operação das frotas (Appeldorn, 1996). Dessa forma, os
modelos empregados costumam ser simples, mas ainda
assim úteis na orientação das medidas de manejo
(Appeldorn, 1996). Os principais métodos utilizados para
estimativas de mortalidade em peixes recifais são a curva
de captura e as análises estruturadas por comprimento,
como a análise de coortes (Appeldorn, 1996). Em
ambos, são presumidos estados de equilíbrio na
população, ou seja, mor talidade constante e
recrutamento constante ou aleatório (Hilborn & Walters,
1992). No entanto, a vantagem da análise de coortes é
que a mesma trabalha sobre os dados de captura, e não
dados populacionais, como na curva de captura. Dados
da estrutura populacional não podem ser obtidos sem o
conhecimento do padrão de seletividade dos anzóis
utilizados pela pesca de linha de mão.

A análise de coortes para comprimentos sobreestima o
potencial absoluto dos recursos. Essa característica é
atribuída a amostras de comprimento que não
representam uma situação de equilíbrio, ainda contendo
uma alta proporção de grandes exemplares que seriam
eliminados quando a pescaria atingisse tal equilíbrio
(Hilborn & Walters, 1992). A premissa de população em
equilíbrio é facilmente violável, mas a combinação de
amostras de comprimento de diferentes anos, como
empregado neste estudo, elimina algumas dessas
variações (Appeldorn, 1996; Jones, 1984).  As estimativas
absolutas de rendimento ou produtividade potencial
obtidas com a análise de coortes e o modelo de Thompson
e Bell para comprimentos não devem ser consideradas,
e sim suas mudanças relativas (Lassen & Medley, 2001).

Os resultados deste estudo expressam o grave estado de
sobreexplotação dos recursos de lutjanídeos na costa central
do Brasil. As duas espécies mais importantes, a guaiúba
Ocyurus chrysurus e o realito Rhomboplites aurorubens,
estão sendo explotados a níveis insustentáveis de
mortalidade por pesca, mesmo quando considerados uma
ampla faixa de variação dos parâmetros F/Z terminal e
mortalidade natural. Somente duas das espécies avaliadas
estão submetidas a níveis ideais de mortalidade por pesca
(L. jocu e L. vivanus), sendo que as restantes exibem
quadros moderados de sobreexplotação. As simulações
Monte Carlo também revelaram que mudanças nos valores
de F/Z terminal e mortalidade natural têm menor efeito
sobre a determinação do feq do que no parâmetro fmax.

Os resultados do presente estudo divergem dos obtidos
por Paiva e Fonteles-Filho (1995) que, analisando dados
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provenientes de mapas de bordo, concluíram que os
recursos da frota de linheiros que opera na área de
Abrolhos estariam subexplotados. A principal espécie
explotada pela frota de linheiros no período de 1997-
2000 foi a guaiúba O. chrysurus, chegando a representar
40% dos desembarques (Klippel et al., 2005), enquanto
no período de 1979-1985 a O. chrysurus foi a sexta
espécie em importância, com uma média de 5,6% dos
desembarques anuais. O batata Lopholatilus villarii foi
predominante, com uma média de 23,8% (Paiva &
Andrade, 1994). Esse padrão revela o comportamento
da frota de linheiros: as espécies são explotadas até que
não sejam mais economicamente viáveis e, então, são
abandonadas em favor de outras mais produtivas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As projeções com o modelo de Thompson e Bell para
comprimentos revelaram que as duas espécies mais
importantes da pesca comercial de linha de mão, a guaiúba
Ocyurus chrysurus e o realito Rhomboplites aurorubens, estão
sendo gravemente sobreexplotadas. Duas das espécies
avaliadas estão submetidas a níveis ideais de mortalidade
por pesca (Lutjanus jocu e L. vivanus), e as restantes exibem
quadros moderados de sobreexplotação (L. analis e L.
synagris). De forma geral, pode-se afirmar que o nível de
explotação está muito acima do recomendado, sendo
necessária a implementação de medidas de controle do
esforço de pesca sobre os estoques. Considerando a
característica multiespecífica da pescaria e a grande dinâmica
das frotas por toda a costa central, as medidas de ordenamento
deveriam incluir, além do controle e licenciamento da frota, o
estabelecimento de áreas de proibição de pesca.
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MODELO PROBABILÍSTICO DE RENDIMENTO POR RECRUTA

E O ESTADO DE EXPLOTAÇÃO DA GUAIÚBA OCYURUS CHRYSURUS

(BLOCH, 1791) (PERCIFORMES, LUTJANIDAE) NA COSTA CENTRAL DO

BRASIL, ENTRE SALVADOR (13°S) E O CABO DE SÃO TOMÉ (22°S)1

SANDRO KLIPPEL, PAULO A. S. COSTA, GEORGE OLAVO, AGNALDO S. MARTINS & MÔNICA B. PERES

RESUMO: O estado de explotação da guaiúba Ocyurus chrysurus na costa central brasileira foi estudado por Análise de
Populações Virtuais (VPA) e pontos de referência biológica sobre a curva de rendimento por recruta. Distribuições de
comprimento de 3.178 desembarques amostrados da pesca de linha foram incluídas nas análises. Dados de captura por
idade foram obtidos da chave idade-comprimento e das distribuições de comprimento dos anos de 1997 a 2000,
ponderados pela captura total anual. Foram usados dados empíricos de peso-idade no cálculo da curva de rendimento,
e as incertezas quanto à determinação dos pontos de referência foram avaliadas através de simulações Monte Carlo. Pela
comparação da mortalidade de pesca obtida por VPA (0,42) com os pontos de referência biológica (F0.1=0,16 e Fmax=0,37)
conclui-se que o estoque está sobrepescado.

PALAVRAS-CHAVE: avaliação, rendimento por recruta, sobrepesca de crescimento, VPA.

ABSTRACT: Probabilistic yield-per-recruit model and exploitation status of yellowtail snapper Ocyurus chrysurus (Bloch,
1791) (Perciformes, Lutjanidae) at the Eastern coast of Brazil, between Salvador (13°S) and São Tomé Cape (22°S).

The fishery of the yellowtail snapper Ocyurus chrysurus on the eastern Brazilian coast was assessed through Virtual
Population Analysis and through biological reference points on the yield-per-recruit curve. Length frequency distributions
from 3,178 samples of the hand line fishery were included in the analyses. Catch-at-age data were obtained from an age-
length key and length frequency distributions pooled from the years 1997-2000, raised to total annual catch. Empirical
weight-at-age data were used to compute the yield curve and uncertainties for reference points were estimated through a
series of Monte Carlo simulations. From the comparison of the fishing mortality from VPA (0.42) with the biological
reference points (F0.1=0.16 and Fmax=0.37), it is concluded that the stock is overfished.

KEYWORDS: assessment, yield-per-recruit, growth overfishing, VPA.

INTRODUÇÃO

A guaiúba, Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791), é um
lutjanídeo amplamente distribuído na costa oeste do
Atlântico, desde a Carolina do Norte (EUA) até o sudeste
do Brasil. É uma espécie que forma grandes cardumes e,
geralmente, é encontrada sobre substratos duros entre
profundidades de 10 e 100 m (Allen, 1985). É uma espécie
relativamente longeva, com idades máximas em torno
de 17-18 anos e cerca de 70 cm de comprimento máximo
(Allman et al., 2003; Manooch & Drennon, 1987;
Diedhiou, 2000). A grande variabilidade de comprimentos
por idade é também uma característica dessa espécie
(Diedhiou, 2000; Muller et al., 2003).

A pesca comercial da guaiúba ocorre ao longo de toda
sua área de distribuição. No Caribe, os desembarques

médios para os anos de 1997 a 2000 foram da ordem de
3.500 t anuais (Muller et al., 2003). No Brasil, a pesca
costeira com linha de mão de fundo é uma atividade
tradicional na costa central (Costa et al., 2003; Paiva et
al., 1996; Paiva & Andrade-Tubino, 1998). Segundo
estimativas recentes, das 10.871 t desembarcadas das dez
principais espécies da pesca de linha na região, cerca de
40% corresponderam a desembarques de O. Chrysurus
(Klippel et al., 2005a).

Apesar da importância desse recurso na costa central do
Brasil, não existem estudos sobre o seu estado de
explotação que subsidiem a implementação de políticas
públicas e medidas de ordenamento pesqueiro.

Modelos de rendimento por recruta podem fornecer
indicadores para avaliação do estado de sobrepesca por
crescimento de um estoque pesqueiro (King, 1995).
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Apesar de avaliações de estoque com maior acurácia
poderem ser obtidas através de modelos estruturados por
idade como o ADAPT (Lassen & Medley, 2001), a
ausência de séries temporais de capturas por classes
etárias inviabilizam seu uso na presente análise dessa
pescaria. Até que esses dados estejam disponíveis,
resultados de modelos de rendimento por recruta podem
ser utilizados na determinação das medidas de
ordenamento, como tamanhos mínimos, cotas de captura
e limites de esforço (Jones & Wells, 2001).

Neste estudo, foi empregado um modelo de rendimento
por recruta em sua forma genérica (Quinn & Deriso,
1999) na estimativa de pontos de referência, limites e
alvos para o gerenciamento pesqueiro (Caddy &
Mahon, 1995). A característica determinística dos
modelos de rendimento por recruta foi substituída por
uma abordagem estocástica através de simulações
Monte Carlo, e confrontadas as incertezas nessas
estimativas em face da grande variabilidade de
comprimentos por idade dessa espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

DISTRIBUIÇÕES DE COMPRIMENTO

Entre setembro de 1997 e julho de 2000, foram obtidos
comprimentos de 115.417 exemplares em 3.178
desembarques da pesca de linha de fundo, amostrados
nos municípios de Salvador (SA), Ilhéus (IL), Valença
(VA), Porto Seguro (PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT).

Os exemplares foram medidos em centímetros, do
extremo da maxila inferior até a porção mediana da
forquilha (comprimento furcal). Os pesos das amostras
foram estimados a partir das distribuições de freqüência
de comprimento e da relação peso-comprimento da
espécie (P(i) = 0,0311 x C(i)2,894; 23-53 cm; r2=0,975)
(Frota, et al., 2004).

CHAVE IDADE-COMPRIMENTO

Uma grande variedade de métodos tem sido utilizada
na determinação de idade da guaiúba. Em escamas e
otólitos sagittae inteiros, foi considerada difícil a distinção
de anéis, especialmente em idades avançadas (Johnson,
1983; Piedra, 1969). Os resultados mais consistentes
foram obtidos em otólitos seccionados (Allman et al.,
2003; Manooch III & Drennon, 1987; Diedhiou, 2000;
Muller et al., 2003).

A chave idade-comprimento utilizada foi obtida de
amostras na costa nordeste do Brasil através da leitura
de otólitos seccionados (Diedhiou, 2000) (Tabela 1).

MORTALIDADE NATURAL

O coeficiente de mortalidade natural (M) é um dos mais
importantes e, ao mesmo tempo, um dos parâmetros
mais difíceis de ser estimado (Ralston, 1987; Quinn &
Deriso, 1999). Um grande número de estudos foi
realizado na tentativa de estabelecer relações com índices
mais facilmente estimados. Na maior parte desses
estudos, o coeficiente K da curva de crescimento de Von

% POR IDADE CLASSE  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

14   50 50                 
16 25  25 25 25                
18   100                  
20  11 11 47 11 16    4           
22  2 10 39 22 15 7  5            
24  4 4 18 29 18 15 7 2 2   1        
26   2 11 24 24 11 13 13  2          
28    4 9 27 20 20 4 7 3 4 2        
30     2 17 17 20 15 9 8 3 8 1       
32     2 6 9 24 24 15 6 7 4 3       
34      6 13  13 17 12 27 4 2 4 2     
36       4 6 15 6 11 21 19 4 9 4 1    
38        5 22 5 14 11 27 11 3 2     
40         8 15 10 15 15 10 15 8 4    
42    2      11 11 3 9 20 9 26 9    
44        2  2 13 8 15 18 13 25 2 2   
46           6 6 12 6 12 29 12 17   
48           5 12 6  18 18 18 18 5  
50            50     50    
52              33   67    

Tabela 1. Chave idade-comprimento em classes de 2 cm de Ocyurus chrysurus.
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Bertalanffy foi o fator com maior correlação com a
mortalidade natural (Ralston, 1987). Portanto, as
estimativas de mortalidade natural, por essas relações,
estariam sujeitas a erros na determinação da curva de
crescimento de Von Bertalanffy.

Na ausência de critérios específicos que justifiquem a
utilização de uma ou outra relação empírica para
estimativa de M, foi adotado neste estudo o coeficiente
de mortalidade natural igual a 0,2 estimado por Piedra
(1969) para a guaiúba e utilizado por Ralston (1987) em
sua relação mortalidade natural versus coeficiente de
crescimento. Este é também o mesmo coeficiente utilizado
na avaliação de estoques da guaiúba no sudeste dos EUA
(Muller et al., 2003) e próximo ao 0,214 estimado por
Ault et al. (1998) em sua análise retrospectiva.

ANÁLISE DE POPULAÇÕES VIRTUAIS

A Análise de Populações Virtuais (VPA) é o método que
modela a progressão de uma coorte ao longo do tempo.
Baseia-se na resolução da equação de captura de Baranov
retroativamente, de forma que o número de indivíduos num
grupo de idade i-1 possa ser prognosticado a partir do
número existente em i (Quinn & Deriso, 1999).  O requisito
fundamental para qualquer método de VPA e suas variantes
é a captura total por classe de idade (Lassen & Medley,
2001).  São também necessárias estimativas de M e da
mortalidade por pesca da última classe de idade (F terminal).

A dinâmica de uma coorte durante sua vida pode ser
representada por todas as classes etárias presentes em um
determinado momento (pseudocoorte) desde que a
população se encontre em equilíbrio. Partindo-se desse
pressuposto, as distribuições de comprimento amostradas
entre os anos de 1997 e 2000 foram agrupadas e ponderadas
segundo os procedimentos descritos em Gunderson (1993)
e Sparre e Venema (1998), utilizando a captura total estimada
na costa central para um ano padrão por Klippel et al.
(2005a). A composição etária das capturas foi então obtida
através da chave idade-comprimento (Tabela 1).

A equação de captura foi resolvida numericamente, e o
F terminal foi determinado iterativamente, presumindo-
se que a mortalidade por pesca das duas últimas classes
etárias seria igual (Murphy, 1965).

MODELO DE RENDIMENTO POR RECRUTA

A formulação do modelo de rendimento por recruta de
Beverton e Holt (1957) é baseada em uma seletividade
fio de navalha, mortalidades natural e por pesca
constantes através das classes etárias e uma relação peso-

idade descrita pelo modelo de Von Bertalanffy:

Onde:
Y/R = rendimento por recruta
F = mortalidade por pesca
e = 2,71828... (número de Euler).
M = mortalidade natural
Tc = idade média de primeira captura
Tr = idade média de recrutamento
W4 = peso máximo, ou assintótico, do modelo de Von
Bertalanffy
K = coeficiente de crescimento do modelo de Von
Bertalanffy
t0 = idade teórica de comprimento igual a zero do modelo
de Von Bertalanffy

Apesar de esses pressupostos serem facilmente violáveis,
o grande benefício dessa formulação é sua simplicidade
analítica.

Uma formulação genérica dos modelos de rendimento
por recruta pode ser dada pela equação:

Onde:
T4= idade máxima
F(t) = função de mortalidade por idade (t)
N(t) = função do número na população por idade
W(t) = função de peso por idade

As especificações de F(t), N(t), e W(t) são dadas pelo
usuário, e a equação é resolvida por integração numérica
(Quinn & Deriso, 1999).

Neste trabalho, foi utilizado um tipo de modelo genérico de
rendimento por recruta, onde a especificação da relação peso-
idade foi obtida diretamente da chave idade-comprimento e
da relação peso-comprimento da espécie. A formulação final,
também com as premissas de seletividade fio de navalha e
mortalidades natural e por pesca constantes, foi:

Os parâmetros Tr=1, Tc=3, e Tmax=18 foram estimados
da composição etária da espécie.
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PONTOS DE REFERÊNCIA PARA O GERENCIAMENTO PESQUEIRO

De uma forma geral, as avaliações de estoques são
compostas por três partes: (1) estimativa do atual estado
de explotação do estoque; (2) projeções do rendimento
a diferentes níveis de explotação; e (3) comparação com
diferentes pontos de referência. Esses procedimentos
formam a base para a orientação das medidas de
ordenamento pesqueiro.

Neste trabalho, as duas primeiras partes são representadas
pelo VPA e pelo modelo de rendimento por recruta,
respectivamente.

Os pontos de referência são níveis teóricos de mortalidade
por pesca ou abundância de um estoque que podem ser
objetivos para uma explotação ótima ou limites de
advertência que não podem ser ultrapassados (Caddy &
Mahon, 1995).

Os parâmetros Fmax e F0.1, relacionados aos modelos de
rendimento por recruta, são exemplos de pontos de
referência (Quinn & Deriso, 1999). O Fmax pode ser
definido como o esforço pesqueiro que maximiza o
rendimento de uma coorte. Entretanto, a experiência
demonstrou que Fmax não representa um nível de
explotação seguro, levando à sobreexplotação dos
recursos. O F0.1, por sua vez, foi introduzido como um
ponto de referência arbitrário, mas consistente, e com
rendimento levemente inferior ao Fmax, em um nível de
mortalidade por pesca significativamente inferior. O F0.1

representa o ponto em que o ganho marginal no
rendimento por recruta cai para 10% do ganho em F=0.
Matematicamente pode ser representado como:

dY
dF F 0 .1 0,1 dY

dF F=0

Ambos os parâmetros foram calculados numericamente.

SIMULAÇÕES MONTE CARLO

Foram empregadas simulações Monte Carlo para avaliar
a influência da variabilidade de comprimentos por idade
da guaiúba (Tabela 1) na determinação da curva de
rendimento por recruta e pontos de referência
correspondentes (Fmax e F0.1).

Em cada simulação, estimativas de Fmax e F0.1 foram
realizadas através de diferentes relações idade-peso
tomadas aleatoriamente da chave idade-comprimento
(Tabela 1), fixando-se os parâmetros M, Tr, Tc, e Tmax. Após
mil simulações, os resultados foram agrupados na forma
de distribuições de probabilidade (densidade).

O procedimento é exemplificado pela seqüência:

1. Os pontos médios das classes de comprimento na chave
idade-comprimento são convertidos em peso através
da relação peso-comprimento;

2. A cada simulação (i), diferentes perfis de peso por idade
são gerados por amostragem aleatória;

3. Um modelo de rendimento por recruta é calculado
com os parâmetros M, Tr, Tc, e Tmax e com o perfil de
peso por idade P(t,i);

4. São calculados e tabulados os valores de Fmax e F0.1

para cada simulação.

As etapas 2, 3, e 4 são executadas repetidas vezes.

Para representar um modelo “médio”, foi ajustada aos perfis
de peso por idade agrupados, uma regressão polinomial local
(Cleveland, 1979), e calculados o modelo de rendimento por
recruta e pontos de referência correspondentes.

Todos os cálculos e simulações foram realizados no
programa “R” (Ihaka & Gentleman, 1996), com o pacote
de funções “fishassess” (Klippel & Peres, 2001, 2002).

RESULTADOS

DISTRIBUIÇÃO DE COMPRIMENTOS

A maior parte dos exemplares amostrados da guaiúba foi
proveniente da frota de Vitória, ES (68%), cuja comercialização
é direcionada à exportação. Essa frota seleciona exemplares
com aproximadamente 30 cm, segundo o padrão de
exportação, e esse padrão é claramente evidenciado na
distribuição de comprimentos (Figura 1). Os desembarques
totais de Vitória representam 22% do total desembarcado da
guaiúba na costa central (Klippel et al., 2005a).

ESTRUTURA ETÁRIA E VPA

A estrutura etária das capturas da guaiúba na costa
central, obtida após ponderação das distribuições de
comprimento e conversão com a chave idade-
comprimento, é apresentada na Figura 2. O coeficiente
médio de mortalidade por pesca estimado pelo VPA foi
de 0,427, e o número de recrutas igual a 25.374.302.

SIMULAÇÕES MONTE CARLO E PONTOS DE REFERÊNCIA

Como resultado das simulações Monte Carlo, a
mediana e a distribuição dos valores estimados para
Fmax e F0.1 são apresentados na Tabela 2 e Figura 3. As
estimativas de F0.1 foram mais estáveis que Fmax, que
oscilou a valores extremos.
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Tabela 2. Sumário dos resultados das simulações Monte Carlo do modelo de rendimento por recruta.

Figura 1. Distribuições de comprimento de O. chrysurus amostrados nos municípios de Salvador (SA), Valença (VA), Ilhéus (IL), Porto Seguro
(PS), Vitória (VI) e Itaipava (IT): (A) boxplots por município (a largura da caixa é proporcional ao número de amostras), e (B) histograma total.

Figura 2. Estrutura etária das capturas de O. chrysurus na costa central.

 MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA MÉDIA 3º QUARTIL MÁXIMO 

Fmáx 0,1801 0,3154 0,5892 32,71 100 100 

F0.1 0,1348 0,1552 0,1593 0,1590 0,1631 0,1751 
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No modelo “médio” de rendimento por recruta obtido
com a relação peso-idade da regressão polinomial
(Figura 4), o valor estimado para Fmax foi de 0,37, e
para F0.1 igual a 0,16 (Figura 5).
O coeficiente médio de mor talidade por pesca

estimado pelo VPA (0,43) é maior que qualquer
das estimativas de F0.1 (0,15-0,16).  Em relação
ao modelo “médio” de rendimento por recruta,
Fatual é superior aos pontos de referência Fmax e
F0.1 (Figura 5).

Figura 3. Distribuição de probabilidade de Fmáx (linha tracejada) e F0.1 (linha contínua) após 1000 simulações Monte Carlo.

Figura 4.  Dados de peso por idade de O. chrysurus obtidos por amostragem com reposição da chave idade-comprimento. Regressão
polinomial local (linha). Muitos dos pontos encontram-se sobrepostos.
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DISCUSSÃO

Os modelos de rendimento por recruta têm sido amplamente
utilizados como ferramenta para avaliação de pescarias
recifais (Appeldoorn, 1996). De fato, continuam sendo
importantes como primeiros passos na avaliação de
estoques, no contexto de pescarias com poucas informações
e dados (Pitcher, 1999).  Por considerarem os processos de
crescimento e mortalidade, eles são mais eficientes e de maior
flexibilidade no auxílio à gestão da pesca que os modelos
de excedente de produção (Appeldoorn, 1996).

Nos modelos de rendimento por recruta, é presumido que
a produção de um estoque pode ser modelada pela soma
da produção de uma coorte ao longo de sua vida e,
portanto, com a premissa básica de equilíbrio.  Pressupostos
são adicionados quando da formulação analítica do
modelo, como em Beverton e Holt (1957).  A utilização de
um modelo genérico de rendimento por recruta (Quinn &
Deriso, 1999) descarta a necessidade de algumas dessas
premissas, como o crescimento em função da equação de
Von Bertalanffy, da mesma forma que em métodos de
avaliação mais complexos (ver em Lassen & Medley, 2001).
Neste trabalho, o emprego de um modelo de rendimento
por recruta genérico permitiu a utilização direta das leituras
de idade da guaiúba, sem um ajuste prévio ao modelo de
crescimento de Von Bertalanffy.

Na implementação do VPA com pseudocoortes, a
premissa de equilíbrio é facilmente violada. No entanto,
é crítica somente em estágios iniciais do desenvolvimento
de pescarias e em espécies e estoques migratórios. Ambos
os casos não se aplicam à guaiúba da costa central. A
utilização em conjunto de dados amostrados em diferentes
anos é também um fator mitigador. A vantagem da

utilização de VPA, mesmo com pseudocoortes, em relação
a outros métodos, é a necessidade de dados de captura,
e não de dados populacionais, como na curva de captura.
Dados da estrutura populacional não podem ser obtidos,
uma vez que é desconhecido o padrão de seletividade
dessa pescaria para a espécie.

Simulações Monte Carlo foram sugeridas por Pitcher
(1999) como forma de incorporação de incertezas na
estimativa dos modelos de rendimento por recruta. Aqui
essas simulações demonstraram que a alta variabilidade
de comprimentos por idade (ou peso por idade) da
guaiúba influenciou consideravelmente os modelos. Em
especial as estimativas de Fmax, por se situarem em porções
assintóticas da curva de rendimento.

No modelo “médio” de rendimento por recruta, o
coeficiente estimado de mortalidade por pesca (Fatual)
corresponde a um rendimento de 153 g x recruta-1.
Multiplicado ao número estimado de recrutas pelo VPA
resulta em um rendimento total de 3.882 t, cerca de 15%
menor que o total estimado das capturas (4.566 t).  Mesmo
que o chamado modelo “médio” não seja
necessariamente o modelo “verdadeiro”, a pequena
diferença demonstra coerência entre as estimativas. A
diferença também pode ser explicada pela seletividade
“fio de navalha” adotada pelo modelo.

A comparação do coeficiente médio de mortalidade por
pesca estimado pelo VPA com qualquer das estimativas
de F0.1 revelou que o estoque da guaiúba na costa central
do Brasil está sendo explotado muito acima de um nível
ótimo. No modelo “médio”, o rendimento por recruta de
F0.1 é de 137,5 g, e o rendimento total 3.489 t. Dessa
forma, uma redução de aproximadamente 60% no
esforço resultaria em uma redução de aproximadamente

Figura 5. Modelo “médio” do rendimento por recruta (linha contínua) e biomassa por recruta (linha tracejada). Estão indicados os
valores de mortalidade por pesca estimado pelo VPA (seta) e os pontos de referência Fmáx e F0.1. A relação peso por idade do modelo
foi obtida da regressão polinomial local (Figura 4).
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10% no rendimento. Mesmo que considerados erros da
ordem de 15% nessas estimativas, é razoável afirmar que
os níveis de explotação do estoque da guaiúba estão
acima de padrões seguros.

Modelos de rendimento por recruta utilizam critérios
bioeconômicos, explicitando os processos de crescimento
e mortalidade na tentativa de prever o rendimento.
Todavia, não incluem especificamente a reprodução e,
portanto, não avaliam a possibilidade de sobrepesca de
recrutamento. Em última análise, é necessário garantir
que um número suficiente de adultos sobreviva para
sustentar a reprodução e o recrutamento. Dessa forma,
são necessárias ferramentas de avaliação que utilizem
dados do potencial reprodutivo da espécie, e medidas
de proteção das áreas e épocas de reprodução devem
ser incluídas no ordenamento.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em Klippel et al. (2005b), projeções com o modelo de
Thompson e Bell para comprimentos determinaram que,
para atingir o nível ótimo de explotação, a mortalidade
por pesca sobre a guaiúba deveria ser reduzida em 53%,
corroborando os resultados aqui obtidos, que determinam
uma redução de cerca de 60%.  O nível de explotação
está muito acima do recomendado, e a tendência é de
queda na produção e no comprimento dos peixes, sendo
necessário a implementação de medidas de controle do
esforço de pesca sobre o estoque da guaiúba na costa
central do Brasil, incluindo, pelo menos, a redução de
50% da frota de linheiros e o estabelecimento de cotas
totais de captura da ordem de 3.500 t anuais.
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RECURSOS DEMERSAIS CAPTURADOS COM ESPINHEL DE FUNDO

NO TALUDE SUPERIOR DA REGIÃO ENTRE SALVADOR (BA)
E O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ)1

AGNALDO SILVA MARTINS, GEORGE OLAVO & PAULO A. S. COSTA

RESUMO: A ocorrência, distribuição, abundância relativa e relação com variáveis ambientais dos recursos demersais de
talude superior (100 a 500 m) da costa central brasileira (12 a 22ºS) foram investigadas através de capturas com espinhel
de fundo, tipo longline, em quatro cruzeiros entre 1996 e 1998. Foram registradas 125 espécies de peixes ósseos e
elasmobrânquios, predominando as famílias Serranidae, Carangidae, Muraenidae, Lutjanidae, Carcharhinidae, Squalidae
e Triakidae. A distribuição, rendimentos totais e específicos (CPUE em kg/1.000 anzóis) e variações dos pesos médios em
relação às profundidades, área geográfica e declividade do fundo foram analisados para as espécies que compõem o grupo
de talude (Lopholatilus villarii, Epinephelus niveatus, Pseudopercis numida, Epinephelus mystacinus, Squalus mitsukurii,
Squalus megalops, Etelis oculatus e Urophycis cirrata). Os maiores rendimentos totais foram verificados sobre a margem
continental entre 200 e 400 m de profundidade. Os pesos médios diminuíram com a profundidade e no sentido norte-sul.
As espécies com maiores rendimentos (L. villarii, E. niveatus e P. numida) foram mais abundantes no extremo sul da área e
em fundos de lama pouco inclinados, porém com menores pesos médios. Os rendimentos médios foram quatro vezes
inferiores aos obtidos na região sudeste-sul com o mesmo espinhel e no mesmo período, e 26% menores do que na pesca
de linha de mão artesanal na mesma região. O potencial de exploração no talude superior com espinhel de fundo na costa
central do Brasil é baixo devido à oligotrofia da área e às dificuldades operacionais do petrecho em fundos rochosos.

PALAVRAS-CHAVE: espinhel de fundo, talude superior, costa central, pesca exploratória, Brasil.

ABSTRACT: Demersal living resources catched with bottom longline on upper slope from Salvador (BA) to Cabo de São
Tomé (RJ).

The occurrence, distribution, relative abundance and relation to environmental variables of upper slope demersal living resources
off Brazilian central coast (12 to 22ºS) were studied based on bottom longline catches in four demersal surveys between 1996
and 1998.  A total of 125 teleost and elasmobranch fish species were registered, with predominance of Serranidae, Carangidae,
Muraenidae, Lutjanidae, Carcharhinidae, Squalidae and Triakidae families. The distribution, total and specific yields (CPUE in
kg/1,000 hooks) and average weight in relation to depth, geographic area and declivity were analyzed for eight species that
comprises “the slope group” (Lopholatilus villarii, Epinephelus niveatus, Pseudopercis numida, Epinephelus mystacinus, Squalus
mitsukurii, Squalus megalops, Etelis oculatus and Urophycis cirrata). The highest total yields were between 200 and 400
meters depth, upon the continental margin and declining with raising declivities. The mean weights declined with depth and
southward. The most productive species (L. villarii, E. niveatus and P. numida) were more abundant in the southern part of the
study area and in flat muddy grounds, but its average weights were lower. In general the yields represented one forth of those
obtained in southern regions (22 a 34ºS) and 26% lower than commercial hook and line fishery in the shelf of the same region.
The potential of explotation of living resources with bottom longline in Brazilian Central coast is low, due to the oligrotrophic
pattern of productivity of this area and to operational problems with equipment in rocky bottom.

KEYWORDS: bottom longline, upper slope, central coast, exploratory fishing, Brazil.

INTRODUÇÃO

A Zona Econômica Exclusiva da costa central brasileira,
caracterizada como a faixa que se estende de Salvador
(12ºS) ao Cabo de São Tomé (22ºS), apresenta uma
cobertura sedimentar altamente heterogênea, com
verdadeiros mosaicos formados por areias, lamas, fundos

rochosos e biogênicos. Esses últimos permitiram a
formação de extensas áreas recifais, seja pela presença
da cobertura de algas calcárias ou pela presença de fundos
coralinos (Zembruski et al., 1972).

Devido à predominância de águas oligotróficas, a
produção primária é baixa e a produção pesqueira é
proveniente de peixes associados a áreas recifais como
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badejo, garoupa, cioba, vermelho e outros,
principalmente sobre o Banco de Abrolhos (Martins et
al., 2005).

Neste contexto, uma grande frota artesanal de pesca de
linha e anzol sobre fundos rasos se desenvolveu há várias
décadas, explorando os recursos numa grande área
conhecida como Banco de Abrolhos e outros bancos
menores associados (Lima et al., 1985; Paiva & Fontelles-
Filho, 1995; Paiva et al., 1996; Paiva, 1997; Martins et al.,
2005). Apesar do desenvolvimento desta pescaria, uma
pequena parcela do volume desembarcado (menos que
2%) correspondia a espécies de talude continental. Este
fato pode ser explicado pela dificuldade de se recolher
manualmente anzóis de grandes profundidades e da pouca
autonomia das embarcações para explorar áreas mais
distantes e profundas. Na década de 80, desenvolveu-se
uma pescaria voltada para espécies demersais de
profundidade em Itaipava, sul do Espírito Santo, tendo o
cherne-verdadeiro (Epinephelus niveatus) como seu
principal alvo. Essa pescaria praticamente extinguiu-se no
início dos anos 90, dando lugar à pesca de corrico voltada
para atuns e afins na Bacia de Campos (Martins et al.,
2005). Estes recursos, relativamente pouco explorados se
comparados ao esforço empregado sobre a plataforma,
permaneceram como recursos potenciais na região.

Em 1994, foi introduzida no Brasil a pesca de espinhel
de fundo com cabo principal de aço e guincho hidráulico,
visando principalmente à captura do peixe-batata
(Lopholatilus villarii) (Ávila-da-Silva et al., 2001). Este tipo
de espinhel difundiu-se rapidamente em toda a região
Sudeste e Sul do Brasil, tornando-se uma pescaria de
alta relevância econômica durante alguns anos até seu
colapso e posterior substituição por espinhéis de náilon
seda na região sul (Haimovici et al., 2003).

O espinhel de fundo é uma arte de pesca estacionária e
passiva. O encontro dos peixes com o espinhel depende
da mobilidade dos mesmos. Semelhante à pesca com
armadilhas, os peixes são inicialmente atraídos pelas iscas
através do olfato. A distância na qual os peixes podem
ser atraídos varia principalmente com o tipo de peixe, as
iscas utilizadas, o tempo de permanência na água e a
direção e intensidade da corrente (FA0, 1976). Devido a
estas limitações, o espinhel de fundo não pode ser
utilizado para obter estimativas de abundância absoluta.
No entanto, como permite a captura de espécies
demersais que habitam fundos inacessíveis às redes de
arrasto ou espécies que possuem comportamentos de fuga
eficiente das redes, pode ser de extrema utilidade para a
prospecção da distribuição e avaliação da abundância

relativa de peixes associados a estes fundos (Gunderson,
1993; Haimovici et al., 2004).

O Programa de Avaliação Sustentável de Recursos Vivos
na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) é um projeto
científico coordenado pelo Governo Federal que visa o
levantamento dos potenciais sustentáveis de capturas de
recursos pesqueiros entre 12 e 200 milhas náuticas da
costa. O programa encontra-se em execução desde 1995,
quando teve início o trabalho de coleta de dados por
equipes de pesquisadores organizados em quatro regiões
da costa brasileira (Subcomitês Regionais de Pesquisa ou
SCORES). Neste contexto, o subcomitê de pesquisas para
a costa central (SCORE Central), compreendido
entre Salvador (BA) e Cabo de São Tomé (RJ), incluindo
as ilhas de Trindade e Martin Vaz, tem desenvolvido desde
1996 atividades de prospecção pesqueira científica (onde
não há pesca comercial, ou esta é irrelevante) e avaliação
de estoques a partir de desembarques comerciais (para
recursos de alto mar explotados).

Este trabalho teve como meta investigar a ocorrência,
distribuição, abundância relativa e relação com variáveis
ambientais dos recursos demersais de talude superior da
costa central brasileira (100 a 500 m de profundidade)
através do alcance dos seguintes objetivos específicos: 1)
determinar a composição específica das capturas; 2) obter
estimativas de abundância relativa em peso por espécie,
com ênfase nas de interesse comercial, em diversas
subáreas geográficas e faixas de profundidade; 3) avaliar
indicadores da variabilidade da estrutura populacional
das espécies mais importantes em diferentes regiões
através das variações de comprimento e peso médios; 4)
associar as estimativas de rendimentos com variáveis
ambientais (profundidade, declividade do fundo, variação
latitudinal); e 5) definir o potencial de exploração dos
recursos através de uma comparação com rendimentos
obtidos em outras regiões.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo encontra-se dentro da chamada região
central da costa brasileira que vai do Cabo de São Tomé
a Salvador, incluindo as ilhas de Trindade e Martin Vaz e
limitada pelas latitudes de 12 a 22ºS (Figura 1).

A largura da plataforma continental é muito variável,
podendo estender-se de 8 a 246 km. Na latitude de
16ºS estende-se a 100 km para formar o Banco Royal
Charlotte e na latitude de 18º estende-se a 200 km
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para formar o Banco de Abrolhos. A inclinação média
do talude continental é de 8 a 10 graus, com
escarpamentos irregulares de 30 a 45 graus nas
encostas dos bancos Royal Charlotte e Abrolhos
(Zembruski et al., 1972).

Esta área é caracterizada por uma topografia complexa,
derivada de atividades vulcânicas e tectônicas intensas
devido ao acúmulo de sedimentos entre montes
vulcânicos marinhos e a margem continental .
Sedimentos biogênicos calcários e recifes de algas
calcárias estão amplamente disseminados em todo o
setor, recobrindo a plataforma média e externa e sendo
substituídos, na plataforma interna, por areias
terrígenas (Lana, 1996). A plataforma interna, acima
dos 20 m, é predominantemente lisa, enquanto as
superfícies das plataformas média e externa apresentam
canais estreitos e muito íngremes, além de bancos
pequenos (Melo et al., 1975).

Além da margem irregular da plataforma continental,
duas cadeias de montanhas e bancos submarinos são
destacadas: a Cadeia Vitória-Trindade e a Cadeia dos
Abrolhos (Figura 1). A primeira, entre 20 a 21ºS,
possui dois pontos emersos, as ilhas de Trindade e
Martin Vaz. A segunda, aproximadamente entre 16 a
18ºS, possui apenas bancos e montanhas submersos.
Estas duas cadeias submarinas estendem-se até 1.100
km da plataforma continental e possuem alguns
bancos relativamente bem isolados uns dos outros
(Martins & Coutinho, 1981).

A hidrologia da costa central brasileira é caracterizada
pela dominância de águas oligotróficas da Corrente do
Brasil (Nonaka et al., 2000). Segundo Lana (1996), as
águas superficiais da plataforma continental brasileira
e das regiões oceânicas imediatamente adjacentes
podem ser tropicais ou subtropicais em suas
características oceanográficas, faunísticas e florísticas.
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Figura 1. Área de realização dos cruzeiros de prospecção pesqueira de espinhel de fundo na costa central brasileira. Em destaque, as
denominações das principais feições batimétricas e os limites batimétricos abrangidos pelo estudo. Dados batimétricos segundo base de
Smith e Sandwell (1997).
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As temperaturas na região dos bancos variam de 25 a
27oC durante o verão, e 22 a 24oC durante o inverno,
apresentando fracos gradientes verticais. A salinidade
varia de 36,5 a 37 (Castro & Miranda, 1998). As águas
encontradas sobre a plataforma são resultado da mistura
de três massas de água: Água Tropical (AT), quente e
salina, transportada para o sul pela Corrente do Brasil;
Água Central do Atlântico Sul (ACAS), fria e relativamente
pouco salina, localizada abaixo da Água Tropical, sobre
o talude continental, e Água Costeira (AC) caracterizada
pelas altas temperaturas e baixas salinidades. Sobre a
plataforma interna, predomina a AC, enquanto a
plataforma externa é caracterizada pela mistura vertical
entre AT e ACAS (Castro & Miranda, 1998).

A pesca comercial concentra-se na plataforma continental
(97,5% das pescarias), principalmente entre a região do Banco
dos Abrolhos no estado da Bahia e foz do rio Doce, no estado
do Espírito Santo (17 a 19°S) (Figura 1). Um pequeno número
de barcos explora também bancos mais afastados do litoral.
As capturas sobre espécies demersais ocorrem em quase sua
totalidade com uso de linha de mão ou pequenos espinhéis e

em embarcações artesanais e semi-artesanais, geralmente não
ultrapassando 12 m de comprimento (Costa et al., 2005; Olavo
et al., 2005; Martins et al., 2005).

ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM

Quatro cruzeiros de prospecção foram realizados entre
abril de 1996 e junho de 1998 - Operações Central I, II,
III e IV – as quais serão aqui denominadas simplesmente
de cruzeiros 1, 2, 3 e 4) (Tabela 1).

As campanhas de prospecção pesqueira com espinhel de
fundo foram realizadas com embarcações da frota
comercial. O barco “Cricaré-I” foi utilizado para a primeira
campanha (cruzeiro 1), consistindo numa embarcação de
madeira de 21 m de comprimento total, motor de 270 HP,
operada por seis tripulantes e três pesquisadores. Para o
cruzeiro 2, foi utilizada a embarcação “Margus-I”, com
19,55 m de comprimento e motor principal de 270 HP,
operada por oito tripulantes e quatro pesquisadores. Para
os cruzeiros 3 e 4, foi utilizada a embarcação “Margus II”,
com características técnicas idênticas às do “Margus I”.

 CRUZEIRO  

 1 2 3 4 Total 

Período de realização 
22-4 a 
5-5-96 

14-2 a 
15-3-97 

3-10 a 
29-11-97 

10-6  a 
19-6-98 

22-4-96 a 
19-6-98 

Número de lançamentos 8 54 121 23 206 

Número de grupos de anzóis 82 431 856 208 1.577 

Intervalo de profundidade (m) 93-450 43-1.000 19-800 40-550 19-1.000 

Intervalo de longitude (Oeste) 
40°15 a 
39°28 

40°13 a 
37°18 

40°17 a 
34°56 

34°58 a 
28°52 

40°17 a 
28°52 

Intervalo de latitude (Sul) 
21°56 a 
19°44 

21°52 a 
13°03 

22°52 a 
13°06 

20°58 a 
20°28 

22°52 a 
13°03 

Número de anzóis lançados 10.768 57.090 112.372 15.401 195.631 

Número de anzóis recolhidos 9.559 54.878 111.233 15.076 190.746 

Número de exemplares 
capturados 407 1.790 3.947 646 6.790 

Número de exemplares 
amostrados 371 1.069 3.523 629 5.592 

Peso total capturado (kg) 1.192 3.361 7.385 977 14.199* 

Peso total amostrado (kg)* 1.183 3.360 7.380 973 12.896 

Tabela 1. Esforço de pesca total e efetivo, intervalos batimétricos e geográficos e capturas totais em quatro cruzeiros de prospecção com
espinhel de fundo na costa central brasileira.

* Peso amostrado é o somatório dos exemplares capturados que foi alvo de processamento biológico após desembarque.
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As embarcações estavam equipadas com navegador por
satélite (GPS-Plotter), radar, rádios VHF e SSB,
ecossondas e guincho hidráulico com capacidade para
operar com cabo de aço de 1/8" de até 20 milhas
náuticas e poder de pesca de 1.000 a 2.000 anzóis
iscados por lance.

A arte de pesca utilizada é conhecida como espinhel
de fundo tipo longline. O espinhel de fundo utilizado
foi de cabo principal de aço multifilamento (6x7 com
alma de aço) de 3/16" de diâmetro e aproximadamente
10.000 m de extensão (Figura 2a) .  As  l inhas
secundárias (alças) eram de 1 m de fio de poliamida
monofilamento de 2 mm de diâmetro com um anzol
em um extremo e um grampo (“snapper”) com
destorcedor no outro (Figuras 2b e 2c). Foram utilizados
anzóis Mustad (Tuna Circle Hook N°  13/0 Qual 39960
D) de tipo circular e com uma abertura de 32 mm
(Figura 2b). As alças com os anzóis iscados foram
presas ao cabo principal durante o lançamento e
retiradas durante o recolhimento.

O aparelho foi lançado uma única vez ao dia no
cruzeiro 1, durante o amanhecer, e duas vezes ao
dia (ao amanhecer e ao meio-dia) nos cruzeiros 2, 3
e 4, registrando-se, em todos os casos, o número de
anzóis lançados, a isca utilizada (principalmente lula
argent ina I l lex  argent inus e,  ocas ionalmente,
sardinha Sardinella sp.  e bonito), além de latitude,

longitude, hora e profundidade, iniciais e finais de
cada grupo de anzóis.

No recolhimento, foi registrada a condição de cada
anzol: com isca, sem isca, com peixe, sem peixe,
perdido. Quando havia captura, o peixe foi identificado
com lacres numerados seqüencialmente, permitindo
assim estimar o esforço de amostragem por espécie,
estação e estratos de profundidade. Cada operação
de pesca consistia numa seqüência de atividades da
tripulação e equipe cientifica, a saber: iscagem,
lançamento dos anzóis (com registro de número de
anzóis lançados, hora e profundidade), recolhimento
dos anzóis e registro das capturas e condições dos
anzóis (Figura 3).

Embora os levantamentos tenham sido direcionados a
espécies de talude (100 a 500 m de profundidade),
optou-se por realizar lançamentos de espinhel sobre a
plataforma continental (entre 50 e 100 m) a fim de se
conhecer a extensão da distribuição batimétrica de
recursos importantes sobre águas mais rasas.

Devido ao relevo acidentado da região, a estratégia
de lançamento de anzóis não pôde ocorrer em perfis
transversais às isóbatas, tal como efetuado na região
Sudeste-Sul por Haimovici et al. (2004), pois um
eventual aprisionamento do cabo de aço entre
obstáculos no fundo tornaria sua recuperação quase
impossível.

C 

A 
 

 

B 

Figura 2. Petrechos utilizados nos cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de fundo na costa central brasileira: (A) detalhe do
anzol Mustad redondo n° 13, (B) detalhe do “snapper” com destorcedor e (C) esquema do espinhel de fundo de cabo principal de aço.
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Para reduzir os riscos de perda do equipamento de
pesca, os lançamentos foram feitos perpendicularmente
às isóbatas na maior parte das vezes. Com isso, uma
das extremidades do espinhel sempre se situava sobre
águas mais rasas. Esta estratégia de pesca impediu o
uso do lance como unidade amostral, pois este abrangia
um inter valo muito grande de profundidades,
impedindo a dedução de padrões batimétricos para as
espécies capturadas. Por esta razão, cada lance foi
repartido em grupos de 50 a 150 anzóis identificados
com placas numeradas, e todas as informações relativas
aos lançamentos e condições dos anzóis foram
registradas para cada grupo, sendo este considerado a
unidade amostral.

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

De cada exemplar capturado, foram registrados a
identidade taxonômica (ao menor nível possível), o
comprimento total (mm) e o peso total (g). Para a
identificação dos exemplares capturados, foram utilizados
principalmente os catálogos de Figueiredo e Menezes (1978),
Fischer (1978), Figueiredo e Menezes (1980), Menezes e
Figueiredo (1980) e Menezes e Figueiredo (1985).

ANÁLISE DOS DADOS

Os grupos de anzóis foram dispostos em estações
numeradas do norte para o sul, de acordo com referenciais
geográficos (Figura 4). A profundidade dos grupos de

B

DC

A

Figura 3. Aspectos operacionais dos cruzeiros de prospecção com espinhel de fundo na costa central brasileira: A – iscamento dos
anzóis previamente ao lançamento; B – lançamento de anzóis pela popa da embarcação; C – recolhimento de anzóis (captura de Etelis
oculatus); e D – processamento das capturas a bordo (medição e colocação de lacres de identificação).
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anzóis foi estimada como a média entre as profundidades
inicial e final. Dois tipos de índices de captura por unidade
de esforço (CPUE) foram utilizados: (1) CPUE total - para
um dado conjunto (cruzeiro, estação, classe de
profundidade, etc.), a captura total foi dividida pelo esforço
total aplicado e (2) CPUE por grupo - o total capturado
por um grupo de anzóis foi dividido pelo esforço
correspondente. Em cada caso, o esforço contabilizado foi
o número de anzóis recolhidos e as CPUEs padronizadas
para o peso ou o número por 1.000 anzóis.

As médias de CPUE por grupo para cada conjunto
(cruzeiro, estação, classe de profundidade, etc.) foram
então calculadas como a média aritmética das CPUEs
dos grupos daquele conjunto, incluindo os grupos de
anzóis sem captura.

O espinhel de fundo perde poder de pesca ao longo do
tempo de imersão à medida que os anzóis são ocupados
por peixes ou as iscas são predadas. Dessa forma,

avaliou-se comparativamente o cálculo das CPUEs
utilizando ou não a variável “tempo de imersão” (kg ou
número por 1.000 anzóis por hora ou apenas kg ou
número por 1.000 anzóis).

Como variáveis ambientais para comparações de
rendimentos totais e por espécie consideraram-se a
profundidade de cada grupo, área geográfica com
características geomorfológicas e climáticas similares
(Figura 4) e o valor estimado de declividade do local em
graus, a qual foi calculada para toda a área de estudos
no software GRASS (Grass Development Team, 2002)
com dados batimétricos de Smith e Sandwell (1997) e,
então, recuperada para cada grupo e anzol através de
sua posição geográfica média.

Comparações estatísticas entre conjuntos de amostras
independentes foram feitas com a prova U de Mann-Whitney
aceitando-se probabilidades associadas menores que 5%
para rejeição da hipótese nula (amostras iguais).
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Figura 4. Localização das estações de pesca, distribuição espacial e temporal dos cruzeiros e delimitação de áreas de estudo da prospecção
com espinhel de fundo na costa central brasileira.
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RESULTADOS

CARACTERIZAÇÃO DOS CRUZEIROS

O conjunto de cruzeiros realizados cobriu toda a área de
estudo (Figura 4). O cruzeiro 1 cobriu a margem continental
ao sul do rio Doce; o cruzeiro 2, o restante da margem
continental central e norte da área de estudo; o cruzeiro 3,
a margem continental e bancos oceânicos, e o cruzeiro 4,
os bancos oceânicos da Cadeia Vitória-Trindade.

O comprimento do espinhel lançado foi de
aproximadamente 6 km nos cruzeiros 1 a 3 e de 4 km no
cruzeiro 4. A captura total dos cruzeiros foi de 12,9 t,
sendo 7,4 t no cruzeiro 3 (57%), 3,4 t no cruzeiro 2 (26%),
1,2 t no cruzeiro 1 (9,3%)  e  0,9 t no cruzeiro 4 (7%). As
capturas médias por grupo de anzóis foram maiores nos
cruzeiros 1 e 3 e, em geral, menores que 10 kg.

Um total de 195.631 anzóis foram lançados e 190.746
recolhidos (perda de 2,5%), resultando na captura de 6.790
exemplares, sendo todos peixes ósseos ou cartilaginosos.
O percentual de anzóis sem isca foi de 54%, além de pouco
variável entre os grupos de anzóis (1,54%).

As operações de pesca apresentaram freqüentes interrupções
ocasionadas pelo aprisionamento do cabo de aço em fundos
irregulares ou rochosos. As interrupções provocaram uma
diminuição no esforço real de pesca por causa do tempo
necessário para desprender os cabos do fundo e retomar a
operação de recolhimento. Em muitos casos, o
aprisionamento do cabo resultou em emaranhamento e
perda dos anzóis e, em casos extremos, perda de segmentos
inteiros de cabo de aço com as linhas secundárias e anzóis,
reduzindo ainda mais a efetividade nas capturas. O trabalho
em fundos acidentados acarretou perda de tempo para
reposição e remontagem do equipamento de pesca e,
conseqüentemente, prejuízos financeiros.

COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS

Nos quatro cruzeiros, foram registradas 125 espécies de
16 ordens e 39 famílias. Destas, 101 eram de peixes ósseos
e 24 de elasmobrânquios (Tabela 2).

Entre os peixes ósseos, 11 ordens e 31 famílias foram registradas,
sendo que Serranidae (22 espécies), Carangidae (12 espécies),
Muraenidae (10 espécies) e Lutjanidae (9 espécies)
representaram, no conjunto, 52% das espécies identificadas.

Entre os elasmobrânquios, foram registradas 5 ordens e
8 famílias, sendo que Carcharhinidae (7 espécies),
Squalidae (5 espécies) e Triakidae (4 espécies) foram as
mais representativas (67% das espécies identificadas).

INFLUÊNCIA DO TEMPO DE IMERSÃO DOS ANZÓIS NAS ESTIMATIVAS

DE CPUE

A Figura 5 mostra a CPUE média em número de peixes
por 1.000 anzóis do conjunto das espécies capturadas em
diversas faixas de tempo de imersão (2 a 5 horas) e em diversas
faixas de profundidade e áreas. Não foram observadas
tendências de aumento ou diminuição de CPUE consistentes
e significativas nas diversas profundidades e áreas com o
aumento do tempo de imersão dos grupos de anzóis.

A Figura 6 mostra os tempos médios de imersão dos grupos de
anzóis por faixa de profundidade, cruzeiros e áreas amostradas.
Observa-se que os tempos de imersão apresentaram os
seguintes padrões: 1) aumentaram com a profundidade, devido
ao maior tempo para operacionalizar o lançamento e
recolhimento dos anzóis (Figura 6A); 2) diminuíram do cruzeiro
1 para o cruzeiro 4, em virtude das mudanças de procedimentos
operacionais ocasionados pela perda de equipamentos de pesca
no fundo (Figura 6B); e 3) foram muito menores na área dos
bancos submarinos da Cadeia Vitória-Trindade (área E), em
relação aos demais, por causa da grande declividade desses
bancos, obrigando a realização de operações mais curtas para
diminuir a perda de cabos e anzóis no fundo (Figura 6C).

Esse resultado mostra que a introdução do tempo de imersão
como variável para o cálculo da CPUE distorce os resultados
ao superestimar as CPUEs para as áreas mais rasas e dos
bancos da Cadeia Vitória Trindade e ao  subestimá-las  nos
lances de maior  profundidade do cruzeiro 1.

A partir dessas análises, considerou-se inadequada a
utilização do tempo de imersão como variável para cálculo
da CPUE, optando-se, então, por um índice que leva em
conta apenas o número de anzóis lançados, e que tem ainda
a vantagem de ser mais simples e facilmente interpretável.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS RENDIMENTOS

A Tabela 3 mostra as capturas totais, pesos médios,
intervalos de comprimento e CPUE por faixas de
profundidade e áreas para 31 espécies que representaram
mais de 90% das capturas acumuladas nos quatro cruzeiros.

As espécies foram divididas em quatro categorias de acordo
com a distribuição batimétrica, a saber: 1) Espécies de Talude
– com capturas superiores a 90% em profundidades acima
de 100 m; 2) Espécies de distribuição mista talude/plataforma
continental – com capturas entre 90 e 20% em profundidades
acima de 100 m; 3) Espécies de plataforma continental –
com capturas abaixo de 20% em profundidades maiores
que 100 m; e 4) Espécies ocasionais ou não seletivas à arte
de pesca – grandes tubarões capturados ocasionalmente
e grandes carangídeos de hábitos semipelágicos.
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Tabela 2. Ordens, famílias e espécies identificadas em quatro cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de fundo entre 1996 e
1998 na costa central brasileira. Ordens e famílias dispostas segundo Eschmeyer (1990).

Continua...

ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE  ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE 

Hexanchiformes  Anguilliformes 

 Hexanchidae   Muraenidae 

  Heptranchias perlo  (Bonnaterre, 1788)    Gymnothorax brasiliensis Bloch & Schneider 

Orectolobiformes    Gymnothorax conspersus Poey 1867 

 Ginglymostomatidae    Gymnothorax funebris Ranzani 1840 

  Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788)    Gymnothorax madeirensis (Johnson 1862) 

Carchariniformes    Gymnothorax moringa (Cuvier 1829) 

 Scyliorhinidae    Gymnothorax ocellatus Agassiz 1831 

  Scyliorhinus retifer (Garman 1881)    Gymnothorax polygonius Poey 1875 

  Scyliorhinus sp.     Gymnothorax sp.  

 Triakidae    Gymnothorax vicinus (Castelnau 1855) 

  Mustelus canis (Mitchill 1815)    Muraena retifera Goode & Bean, 1882 

  Mustelus norrisi Springer 1939   Congridae 

  Mustelus sp.     Conger orbignyanus Valenciennes 1847 

  Mustelus sp. 3     Ariosoma opisthophthalaena (Ranzani 1838)  

 Carcharhinidae  Aulopiformes 

  Carcharhinus acronotus (Poey 1860)   Synodontidae 

  Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827)    Trachinocephalus myops (Forster 1801) 

  Carcharhinus signatus (Poey 1868)  Polymixiiformes 

  Carcharhinus sp. 1    Polymixiidae 

  Carcharhinus sp. 2     Polymixia lowei Günther 1859 

  Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur 1822)    Polymixia nobilis Lowe, 1838  

  Rhizoprionodon porosus (Poey 1861)    Polymixia sp.  

Squaliformes  Gadiformes 

 Squalidae   Phycidae 

  Squalus asper Merrett 1973    Urophycis brasiliensis (Kaup 1858) 

  Squalus blainvillei (Risso 1827)    Urophycis cirrata (Goode & Bean 1896) 

  Squalus megalops (Macleay 1881)   Merlucciidae 

  Squalus mitsukurii Jordan & Snyder 1903    Merluccius hubbsi Marini 1933 

  Squalus sp.   Ophidiiformes 

Rajiformes   Ophidiidae 

 Dasyatidae    Genypterus brasiliensis Regan 1903 

  Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder 1928 Beryciformes 

  Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)    Holocentridae 

  Dasyatis sp.     Holocentrus ascensionis (Osbeck 1765) 

 Myliobatidae    Holocentrus sp.  

  Myliobatis cf. goodei Garman, 1885  Syngnathiformes 

Albuliformes   Fistulariidae 

 Albulidae    Fistularia petimba Lacepède 1803 

  Albula nemoptera (Fowler 1911)    Fistularia tabacaria Linnaeus 1758 
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...continuação

ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE  ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE 

Scorpaeniformes   Carangidae 

 Sebastidae    Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard 1825) 

  Helicolenus dactylopterus (Delaroche 1809)    Seriola dumerili (Risso 1810) 

 Scorpaenidae    Seriola fasciata (Bloch 1793) 

  Pontinus longispinis Goode & Bean 1896    Seriola lalandi Valenciennes 1833 

  Pontinus rathbuni Goode & Bean 1896    Seriola rivoliana Valenciennes 1833 

  Pontinus sp.     Seriola sp.  

  Scorpaena dispar Longley & Hildebrand 1940   Coryphaenidae 

 Dactylopteridae    Coryphaena hippurus Linnaeus 1758 

  Dactylopterus volitans (Linnaeus 1758)   Bramidae 

 Triglidae    Brama brama (Bonnaterre 1788) 

  Prionotus nudigula Ginsburg 1950   Lutjanidae 

Perciformes    Etelis oculatus (Valenciennes 1828) 

 Serranidae    Lutjanus analis (Cuvier 1828) 

  Acanthistius brasilianus (Cuvier 1828)    Lutjanus buccanella (Cuvier 1828) 

  Cephalopholis fulva (Linnaeus 1758)    Lutjanus jocu (Bloch & Schneider 1801) 

  Dermatolepis inermis (Valenciennes 1833)    Lutjanus purpureus Poey 1876 

  Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard 1824)    Lutjanus synagris (Linnaeus 1758) 

  Epinephelus adscensionis (Osbeck 1765)    Lutjanus vivanus (Cuvier 1828) 

  Epinephelus flavolimbatus Poey 1865    Ocyurus chrysurus (Bloch 1791) 

  Epinephelus guaza Heemstra, 1991     Rhomboplites aurorubens (Cuvier 1829) 

  Epinephelus marginatus (Lowe 1834)   Haemulidae 

  Epinephelus morio (Valenciennes 1828)    Anisotremus surinamensis (Bloch 1791) 

  Epinephelus mystacinus (Poey 1851)    Anisotremus virginicus (Linnaeus 1758) 

  Epinephelus nigritus (Holbrook 1855)    Haemulon aurolineatum Cuvier 1830 

  Epinephelus niveatus (Valenciennes 1828)    Haemulon plumieri (Lacepède 1801) 

  Epinephelus sp.    Sparidae 

  Gonioplectrus hispanus (Cuvier 1828)    Calamus pennatula Guichenot 1868 

  Mycteroperca bonaci (Poey 1860)    Calamus sp.  

  Mycteroperca interstitialis (Poey 1860)    Pagrus pagrus (Linnaeus 1758) 

  Mycteroperca  microlepis  (Goode & Bean, 1879)   Sciaenidae 

  Mycteroperca rubra (Bloch 1793)    Micropogonias furnieri (Desmarest 1823) 

  Mycteroperca tigris (Valenciennes 1833)   Pinguipedidae 

  Mycteroperca venenosa (Linnaeus 1758)    Pseudopercis numida Miranda-Ribeiro 1903 

  Mycteroperca sp.    Pseudopercis sp.  

  Paranthias furcifer (Valenciennes 1828)   Sphyraenidae 

 Priacanthidae    Sphyraena barracuda (Walbaum 1792) 

  Cookeolus japonicus  (Cuvier, 1829)    Xiphiidae 

  Priacanthus arenatus Cuvier 1829    Xiphias gladius Linnaeus 1758 

 Malacanthidae   Scombridae 

  Caulolatilus chrysops (Valenciennes 1833)    Scomberomorus sp.  

  Lopholatilus villarii Miranda-Ribeiro 1915   Centrolophidae 

  Malacanthus plumieri (Bloch 1786)    Hyperoglyphe sp. 

 Carangidae  Tetraodontiformes 

  Alectis ciliaris (Bloch 1787)   Balistidae 

  Caranx bartholomaei Cuvier 1833    Balistes carolinensis Gmelin 1789 

  Caranx crysos (Mitchill 1815)    Balistes vetula Linnaeus 1758 

  Caranx latus Agassiz 1831    Canthidermis sufflamen (Mitchill 1815) 

  Caranx lugubris Poey 1860    Melichthys niger (Bloch 1786) 

  Caranx ruber (Bloch 1793)   Tetraodontidae 

      Lagocephalus laevigatus (Linnaeus 1766) 
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Para este trabalho, aspectos detalhados de distribuição e
rendimentos serão mostrados apenas para as oito espécies
de talude em virtude dos seguintes fatores:

1) O principal objetivo deste trabalho foi avaliar os potenciais
de exploração de recursos de águas profundas, não
acessíveis à maioria das frotas comerciais da região, que
nesse caso, correspondem aos fundos de talude superior.

2) Nas áreas de plataforma, existe uma pesca de linha
bem desenvolvida e eficiente que atua, em grande parte,
sobre as mesmas espécies de plataforma citadas na Tabela
3 (Martins et al., 2005). Esse tipo de pescaria não foi
dimensionado para trabalho nas áreas rasas, onde o
pescado tem pesos médios menores (1,7 kg na plataforma
contra 2,8 kg no talude, para as capturas amostradas neste
trabalho) e distribuição mais agregada, não sendo efetivas
artes de pesca de linha sem artefatos de agregação de
cardumes (chamados de engodos pelos pescadores).

Como pode ser visualizado na Tabela 3, de fato, as
espécies de talude correspondem às maiores capturas em
peso entre os grupos de espécies (43%), apesar de um
esforço considerável ter sido direcionado a áreas mais
rasas (42% dos anzóis lançados). Além disso, ressalta-se
que três dessas oito espécies delimitadas, as quais
correspondem a 88% desse grupo (Lopholatilus villarii,
Epinephelus niveatus e Pseudopercis numida), são alvos
principais ou secundários da pesca comercial com esse
petrecho na região Sudeste e Sul do Brasil (Haimovici et
al., 2004). Os rendimentos médios desse grupo foram de
75,3 kg/1.000 anzóis.

RENDIMENTOS TOTAIS DAS ESPÉCIES-ALVO DO TALUDE EM RELAÇÃO

A VARIÁVEIS AMBIENTAIS

Descrevem-se a seguir o comportamento dos rendimentos
totais nas capturas e pesos médios (indicador de tamanho
do pescado) das espécies que compõem o grupo de talude
(Lopholatilus villarii, Epinephelus niveatus, Pseudopercis
numida, Epinephelus mystacinus, Squalus mitsukurii,
Squalus megalops, Etelis oculatus e Urophycis cirrata).

A Figura 7 mostra a variação da CPUE média em peso
por grupos de anzóis em relação à profundidade, área e
declividade do fundo. Observa-se que os maiores
rendimentos encontram-se entre 200 e 400 m de
profundidade (Figura 7A), sobre a margem continental
(áreas A, B, e C), com grande destaque para a área C
(Sul de Abrolhos) (Figura 7B), e possuem uma tendência
de decréscimo com o aumento da declividade, embora
as diferenças entre as categorias não sejam todas
significativas entre si (Figura 7C).

A Figura 8 mostra a variação do peso médio por grupos
de anzóis em relação à profundidade e a três áreas
geográficas (as áreas C e D estão ausentes porque tinham
amostras muito reduzidas e não permitiram comparações
estatísticas). Observa-se uma tendência decrescente do
peso médio em relação à profundidade, sobretudo da
faixa de 100 a 200 m em relação à faixa superior a 400
m (Figura 8A). Outro padrão observado foi o de
decréscimo do peso médio com o aumento da latitude
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Figura 7. CPUEs (kg/1.000 anzóis) médias por grupos de anzóis
das oito espécies de talude capturadas em cruzeiros de prospecção
com espinhel de fundo na da costa central brasileira em relação às
diversas categorias batimétricas (A), áreas (B) e declividade do fundo
(C). Barras verticais representam intervalos de confiança de 95%.



122                                                                                                                                                                                                         A.S.MARTINS, G.OLAVO & P.A.S.COSTA

(uma vez que as áreas A, B e C estão alinhadas num eixo
norte-sul), destacando-se a diferença de peso médio entre
a área ao norte de Abrolhos (em torno de 5 kg) em relação
à área ao sul dos Abrolhos (em torno de 3 kg).

DISTRIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DOS PRINCIPAIS

RECURSOS

As Figuras 9 e 10 mostram a variação geográfica das
CPUEs e padrões de variação batimétrica e por área
dos pesos médios e da CPUE em peso das oito espécies
de talude selecionadas (L. villarii, E. niveatus, P.
numida, E. mystacinus, S. mitsukurii, S. megalops, E.
oculatus  e U. cirrata). Com base nessas informações,
é feita, a seguir, uma descrição da distribuição e
parâmetros biológicos de interesse para a pesca nos
cruzeiros realizados:

Lopholatilus villarii - o batata ou batata-da-lama foi a
espécie mais abundante e numerosa dentre todas de
distribuição restrita ao talude, com rendimentos

ultrapassando os 100 kg/1.000 anzóis em alguns locais
(Figura 9A). Distribuiu-se sobre toda a margem
continental desde os 100 até mais de 500 m de
profundidade, estando ausente nos bancos oceânicos.
A faixa preferencial foi de 300 a 400 m, na qual os pesos
médios foram também superiores (cerca de 4 kg). Atingiu
os maiores rendimentos na área ao sul de Abrolhos, um
pouco superiores aos da área ao norte. Os pesos médios,
no entanto, foram muito superiores no norte, em relação
aos do centro e sul da área estudada (Figura 9A). Os
indivíduos de maior tamanho foram encontrados
igualmente ao norte dos Abrolhos, com uma leve
tendência de aumento dos comprimentos nas maiores
profundidades (acima de 300 m) (Figura 11A-B). As
capturas decresceram significativamente com o aumento
da declividade, formando um padrão similar aos de E.
nivetus, P. numida e U. cirrata (Figura 12).

Epinephelus niveatus - o cherne-verdadeiro teve
ocorrência praticamente exclusiva sobre a margem
continental, com grande predominância em lances no
extremo sul da área. Os rendimentos (CPUEs) chegaram
a 64 kg/1.000 anzóis em um ponto de captura, mas
situou-se em patamares inferiores a 10 kg/1.000 anzóis
na maioria dos locais. Ao contrário do batata, o cherne
foi abundante em águas menos profundas, entre 200 e
300 m, decrescendo a CPUE em profundidades
superiores. Os pesos médios, por outro lado, mostraram
uma tendência crescente com a profundidade (Figura
9B). A CPUE do cherne foi bem maior ao sul dos
Abrolhos (área C) do que nas demais áreas, e o peso
médio, assim como para o batata, acompanhou a
tendência de redução na área de maior rendimento
pesqueiro (Figura 9B). A CPUE foi decrescente com o
aumento da declividade, porém de maneira menos
evidente do que para o batata (Figura 12).

Pseudopercis numida – o namorado ocorreu quase que
exclusivamente no extremo sul da área, sendo
registrada captura em apenas um ponto ao norte dos
Abrolhos. Os rendimentos chegaram a 17,5 kg/1.000
anzóis, mas em geral situaram-se num patamar abaixo
de 5 kg/1.000 anzóis (Figura 9C). Embora menos
evidente, os padrões de variação de abundância
batimétrica e por área foram muito similares aos
apresentados para o cherne, com maiores rendimentos
entre 200 e 300 m, aumento do peso médio com a
profundidade, predominância marcada na área C (Sul
dos Abrolhos) e pesos médios menores nas áreas de
maiores rendimentos médios (Figura 9C). O decréscimo
da CPUE com o aumento da profundidade foi bem
marcado (Figura 12).
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Epinephelus mystacinus – o cherne-listrado ou “cherne-
sete-fundão” ocorreu principalmente sobre os bancos
oceânicos da Cadeia Vitória-Trindade e Cadeia dos
Abrolhos (áreas D e E respectivamente), com um registro
de pequena captura somente na região dos Abrolhos (área
B). O padrão de variação da CPUE de acordo com a
profundidade foi similar ao do cherne-verdadeiro e do
namorado, apresentando, porém, tendência contrária de
variação de pesos médios em relação à profundidade
(decrescentes) (Figura 9D). As maiores CPUEs foram
registradas nos bancos oceânicos da Cadeia dos Abrolhos
(área D). A variação dos pesos médios acompanhou essa
tendência, sendo maior nas áreas com maiores capturas
e atingindo os maiores valores entre as espécies
investigadas (20 kg). Assim como o cação-gato Squalus
mitsukurii, parece preferir fundos mais íngremes,
tendência mostrada pelo aumento progressivo dos
rendimentos em maiores declividades (Figura 12).

Squalus mitsukurii – o cação-gato ocorreu somente no
Banco Royal Charlotte e próximo a Salvador, na área
norte de Abrolhos, e no Banco Besnard, na área B
(Abrolhos). Grande parte das capturas e os maiores
rendimentos concentraram-se sobre o Banco Royal
Charlotte, com valores atingindo 11 kg/1.000 anzóis.
(Figura 10A). Juntamente com U. cirrata, essa espécie
foi mais abundante nas maiores profundidades, o que foi
evidenciado pelos rendimentos superiores na faixa acima
de 400 m. Os pesos médios, no entanto, foram maiores
em profundidades de 200 a 300 m. Como destacado pela
distribuição geográfica, a área A (norte de Abrolhos)
apresentou os maiores rendimentos pesqueiros e,
juntamente com a área B (Abrolhos), os maiores pesos
médios (próximos a 2 kg) (Figura 10A). Assim como E.
mystacinus, apresentou tendência de CPUEs crescentes
com a declividade, porém de maneira menos evidente
(Figura 12).
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Squalus megalops – também chamado de cação-gato,
apresentou padrões de distribuição geográfica e abundância
muito similares ao da espécie co-genérica S. mitsukurii
havendo, no entanto, uma aparente segregação batimétrica
e de tamanhos. Os maiores rendimentos estiveram na faixa
de 300 a 400 m com um peso médio decrescendo
consistentemente ao longo das faixas de profundidade
(Figura 10B). A distribuição preferencial na área A também
foi evidente, mas, ao contrário de S. mitsukurii, os pesos
médios foram menores nas áreas preferenciais. Não foi
detectado um padrão evidente de variação da CPUE da
espécie com a declividade do fundo (Figura 12).

Etelis oculatus – o vermelho-de-fundo apresentou uma
distribuição geográfica com clara preferência pelas áreas
Norte (B), Abrolhos (B) e bancos da Cadeia Vitória-
Trindade (E). Os maiores rendimentos foram verificados
na área do Banco Royal Charlotte. A faixa de profundidade
de 200 a 300 m parece ser a preferencial da espécie,
enquanto os pesos médios tiveram uma tendência

Figura 10. Distribuição da CPUE (mapa), pesos médios e CPUEs em relação à batimetria e às áreas (gráficos) para quatro espécies de talude
capturadas em cruzeiros de prospecção com espinhel de fundo na costa central brasileira: Squalus mitsukurii, Squalus megalops, Etelis oculatus
e Urophycis cirrata. Áreas: A - Norte de Abrolhos, B - Abrolhos, C - Sul de Abrolhos, D - Bancos Norte 20ºS, E - Bancos Sul 20ºS.
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Figura 11. Distribuição de tamanhos do Lopholatilus villarii por
área (A) e por faixa de profundidade (B) em cruzeiros de prospecção
com espinhel de fundo na costa central brasileira.
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consistente de aumento com a profundidade (Figura 10C).
A área norte apresentou maiores pesos médios, além dos
maiores rendimentos. Assim como para S. megalops, não
foi encontrado um padrão consistente de variação das
CPUEs de acordo com a declividade (Figura 12).

Urophycis cirrata – a abrótea-de-fundo foi mais freqüente
e abundante no extremo sul da área, principalmente na
margem continental próxima à foz do rio Doce (19ºS).
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Assim como o batata e as duas espécies de cação-gato,
esteve ausente nos bancos oceânicos. Os rendimentos
e pesos médios apresentaram uma tendência de
crescimento constante em relação à profundidade,
alcançando os maiores valores na faixa acima de 400
m (Figura 10D). Embora a área ao sul dos Abrolhos
(C) tenha tido as maiores CPUEs, foi ao norte de
Abrolhos que os pesos médios foram maiores (um

Figura 12. CPUE média em peso em relação à declividade do fundo para as espécies de talude capturadas nos cruzeiros de prospecção
pesqueira realizados na costa central do Brasil entre 1996 e 1998. As barras verticais indicam intervalos de confiança de 95%.
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pouco acima de 2 kg). Em relação à declividade do
fundo, compõe, com o batata, cherne e namorado, um
grupo de espécies com clara preferência por fundos
mais planos (Figura 12).

DISCUSSÃO

Os rendimentos obtidos situaram-se muito aquém do
suficiente para tornar a pesca economicamente viável,
mesmo nos lançamentos mais produtivos. Este resultado
pôde ser facilmente evidenciado em virtude de o
trabalho ter sido realizado com uma embarcação que
opera na pesca comercial. De fato, o rendimento médio
obtido nas campanhas de prospecção na costa central
foi um terço dos obtidos em campanhas realizadas com
o mesmo barco e petrecho na região sudeste-sul, entre
22 e 34ºS (Haimovici et al., 2004). Essa grande diferença
nos rendimentos, além das dificuldades operacionais
descritas, pode ser atribuída a um padrão diferenciado
de produtividade primária nas duas regiões, sendo a
costa central uma área tipicamente caracterizada pela
presença das águas oligotróficas da Corrente do Brasil
(Nonaka et al., 2000), enquanto que na região Sudeste-
Sul apresenta processos oceanográficos de
enriquecimento da coluna de água (Odebrecht &
Castello, 2001), tais como aportes terrígenos e influências
de águas subantárticas.

Além dos baixos rendimentos, foi notável a ineficiência
no funcionamento do longline na costa central devido
ao relevo acidentado e à presença de áreas recifais. Ficou
evidente que a operação com um cabo de aço totalmente
estendido sobre o fundo implica em muitas possibilidades
de aprisionamento, as quais foram tão freqüentes e
implicaram em tantas perdas materiais e de tempo, para
desprendê-lo do fundo e desenroscar cabos secundários,
que comprometeram ainda mais a viabil idade
econômica de uma eventual exploração comercial.

O grande número de espécies encontradas, em
comparação às prospecções realizadas na região Sudeste-
Sul (76% superior) (Haimovici et al., 2004), é reflexo, em
parte, do lançamento de anzóis numa faixa batimétrica
inferior, abrangendo áreas recifais de plataforma
continental, onde a diversidade é maior. Uma explicação
alternativa seria a diferença no padrão biogeográfico entre
as duas regiões, sendo a costa central influenciada por
composições faunísticas tropicais com diversidade
específica muito maior do que nas subtropicais. No
entanto, a maior parte das “espécies-alvo” do talude
também é abundante no Sudeste, fato explicado pela

maior homogeneidade de condições físicas em áreas
profundas. A predominância de peixes das famílias
Serranidae e Lutjanidae era esperada, pois são famílias
típicas de fundos recifais, predominantes na área.

A baixa associação dos rendimentos em relação ao tempo
de imersão pode ser explicada, em parte, pelo pequeno
tempo de permanência dos anzóis no fundo, fator que,
aliado a possíveis baixas densidades de predadores de
iscas em áreas oligotróficas, impediria a diminuição do
esforço efetivo devido ao consumo das iscas. Uma
explicação adicional seriam a baixa densidade e a
pequena mobilidade das espécies-alvo, estratégia
energeticamente mais viável em ecossistemas
oligotróficos.

Os menores rendimentos nas maiores declividades
parecem estar associados ao funcionamento do petrecho
de pesca e não a um padrão biológico, pois, como pode
ser observado na Figura 13, as menores declividades
foram registradas na área C, justamente a que apresentou
os maiores rendimentos.

Os maiores rendimentos, observados na margem
continental e ao sul de Abrolhos (área C), podem ter
duas explicações: uma delas, operacional, pois a área
C tem as menores declividades, sendo assim, foi a área
onde o aparelho pôde operar com maior eficiência. A
outra explicação pode estar relacionada à influência de
processos oceanográficos episódicos ou permanentes
que promovem o aumento da produtividade biológica
e, portanto, o favorecimento de maiores densidades, tais
como a influência próxima de ressurgências costeiras e
vórtices ciclônicos que podem dobrar a produção
primária (Schmid et al., 1995).
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Figura 13. Declividade média em diversas áreas de amostragem
com espinhel de fundo na costa central brasileira. Barras verticais
indicam intervalos de confiança de 95%.



RECURSOS DEMERSAIS CAPTURADOS COM ESPINHEL DE FUNDO                                                             127

O menor peso médio, observado na área C, única
com his tór ico de exploração comercia l ,  é  um
indício de que a estrutura populacional desses
recursos, mesmo tendo sofrido uma explotação
moderada, pode ter sido afetada com a diminuição
dos tamanhos.

Os padrões de distribuição de L. villarii indicam a clara
associação da espécie com fundos lamosos de baixa
declividade, o que está de acordo com sua estratégia
de vida, dependente de cavidades feitas nas lamas
de talude. Essa associação estreita com fundos de lama
explica sua ausência nos bancos oceânicos, que têm
uma declividade muito maior e, conseqüentemente,
menor retenção de sedimentos finos. A predominância
de indivíduos menores no extremo sul da área indica
um início de sobreexplotação desse estoque (Martins
et al., 2005).

O cherne E. niveatus esteve menos associado a fundos
planos de lama do que o batata, ocorrendo inclusive, com
pequenos rendimentos, em bancos oceânicos. Igualmente,
apresentou pesos médios mais baixos na área já explorada
comercialmente, indicando modificações na estrutura
populacional.

O namorado P. numida parece ter uma associação
estreita com fundos de lama, assim como o batata,
porém com rendimentos muito baixos e restritos ao
extremos sul da área.

O cherne listrado, E. mystacinus, foi uma espécie
claramente relacionada a fundos recifais e rochosos
de zonas de talude de bancos oceânicos. Embora
tenha apresentado pesos médios elevados e grandes
tamanhos de captura, sua distribuição foi restrita
aos bancos oceânicos, que são muito distantes da
costa e têm uma superfície muito pequena, o que
limita sua exploração comercial. Além disso, o
espinhel de fundo operou com grandes dificuldades
nessas regiões.

As espécies de cação-gato Squalus sp. apresentaram
rendimentos médios muito baixos e distribuição muito
restrita em termos de área de ocorrência, sendo,
por tanto, espécies com baixíssimo potencial de
exploração.

O vermelho-de-fundo, E. oculatus, além de apresentar
rendimentos muito baixos, distribuiu-se ao norte da
região e nos bancos oceânicos (áreas A, D e E), que
possuem as maiores limitações de operação do
petrecho de pesca.

A abrótea-de-fundo U. cirrata pode representar um
recurso secundário em pescarias comerciais de
espinhel de fundo no sul do Brasil (Haimovici et al.,
2003). Porém, na área de estudo, foi capturada com
pequenos pesos médios (400 g) e baixíss imos
rendimentos, inviabilizando sua consideração como
recurso vivo potencial.

Para uma avaliação geral sobre o potencial de
exploração dos recursos vivos de talude superior com
espinhel de fundo na costa central do Brasil, deve-se
considerar que os baixos rendimentos encontrados
foram decorrentes da oligotrofia da área, típica de
regiões tropicais,  dif iculdades operacionais do
petrecho ou ambas as causas.

Mesmo com a presença de áreas restritas, onde
ocor reram rendimentos  razoave lmente  a l tos
(próximo à foz do rio Doce), a consideração de uma
exploração comercial com espinhel de fundo, e
mesmo com linha de mão, por frotas artesanais na
área, é muito remota, pois os custos operacionais
seriam proibitivos e a área de exploração (100 a
500m) representa apenas 13% da região sudeste-sul
na qual ocorre exploração comercial e, em menos
de uma década, já apresentou claros indícios de
sobreexplotação (Haimovici et al., 2003).

A grande diversidade observada e a presença de áreas
recifais, mesmo em áreas mais profundas, indicam a
importância dessa região como manancial genético e
manutenção de pescarias artesanais estabelecidas em
áreas mais rasas.
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Figura 14. Declividade média em diversas faixas de profundidade
na área ao sul de Abrolhos. Barras verticais indicam intervalos de
confiança de 95%.
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PROSPECÇÃO DE RECURSOS DEMERSAIS COM ARMADILHAS E PARGUEIRAS

NA REGIÃO CENTRAL DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA

ENTRE SALVADOR-BA (13°S) E O CABO DE SÃO TOMÉ-RJ (22°S)1

EDUARDO BARROS FAGUNDES NETTO, LUIZ RICARDO GAELZER,
WANDERSON FERNANDES CARVALHO & PAULO A. S. COSTA

RESUMO: Quatro operações de pesca foram realizadas entre Salvador (13°S) e o Cabo de São Tomé (22°S) a bordo do
“Av.Pq.Oc.Diadorim” entre outubro de 2000 e novembro de 2001, como parte das pesquisas do Programa REVIZEE no SCORE
Central, objetivando inventariar, identificar recursos e avaliar seus potenciais de captura. Foram realizadas 48 estações de pesca
constituídas pelo lançamento de duas linhas principais independentes de armadilhas, sendo um conjunto com 04 retangulares,
outro com 06 circulares e três pargueiras contendo 30 anzóis cada uma. O tempo de imersão das armadilhas variou de 12 a 24h
e o das pargueiras, de 3 a 5h. As estações foram plotadas a partir de perfis perpendiculares à costa entre as isóbatas de 100 e
1.000 m, distantes cerca de 20 milhas náuticas entre si. Foram capturadas 26 espécies, sendo 08 de crustáceos, 01 de mixinídeo,
04 de elasmobrânquios e 13 de teleósteos, totalizando 7.617 exemplares. As capturas renderam um peso total de 1.728 kg, sendo
compostas por 41,1% do caranguejo-de-profundidade (Chaceon ramosae), 27,9% de Isopoda (Bathynomus spp.), 23,1% de
peixes ósseos, 6,8% de elasmobrânquios e 0,9% de outros crustáceos. Dentre os teleósteos capturados, Urophycis mystacea foi
a espécie mais abundante, representando 63,1% seguida pelo batata, Lopholatilus villarii, com 19,8%. Os elasmobrânquios
foram representados por quatro espécies de cações, sendo Squalus cubensis a mais abundante, representando 77,6% seguida
por Scyliorhinus haeckelii. A distribuição das capturas demonstrou que os rendimentos na área ao sul do banco dos Abrolhos
foram 80,4% superiores do que na área ao norte, independente do modelo de armadilha empregado. De um total de 265 peixes,
39,2% foram capturados na área norte e 60,8% na área sul. Em peso, os valores encontrados na área sul do banco de Abrolhos
foram 54,8% mais elevados, como resultado das capturas de Scyliorhinus haeckelii, Lopholatilus villarii e principalmente de
Urophycis mystacea. A ocorrência de Chaceon ramosae em 87,5% das estações ratificou sua presença na costa central,
principalmente ao sul do banco dos Abrolhos onde apresentou rendimentos entre 0,16 e 0,18 kg/arm.h. Os resultados obtidos
indicam uma diminuição nas capturas do sul (22°S) para o norte (13°S), sugerindo que os estoques na área do SCORE Central
não suportariam as pressões exercidas por embarcações de pesca da frota comercial.

PALAVRAS-CHAVE: armadilhas, pargueiras, recursos demersais, ZEE, caranguejo-de-profundidade.

ABSTRACT: Demersal resources surveys using vertical longlines and traps between Salvador-BA (13°S) and Cabo de São
Tomé-RJ (22°S) – Brazilian exclusive economic zone – central area (Revizee)

Four fishery surveys were carried out aboard “Av.Pq.Oc.Diadorim”, between Salvador (13°S) and Cabo de São Tomé
(22°S) under different periods from October 2000 to November 2001, as part of REVIZEE research program activities. The
main objectives were to identify, quantify fishing ground and to bring out the stock evaluation of that region. The event
occurred thanks to forty-eight fishing stations consisting of two main trap lines comprising four rectangular traps and six
circular traps each one. Besides those, three small vertical longlines were also launched with thirty hooks each. Immersion
periods varied from 12 to 24h for traps and 3 to 5h for vertical longlines. The stations were plotted in perpendicular transects
between 100 and 1.000 m depth and 20 NM distant each other. Twenty-six species comprising eight of crustaceans, one
Myxinidae, four elasmobranchs and thirteen teleosts totalizing 7.617 individuals caught weighted 1.728 kg. The captures in
weight consisted of Chaceon ramosae (41,1%), Bathynomus spp. (27,9%), teleosts (23,1%), elasmobranchs (6,8%) and
other crustaceans (0,9%). Among the teleost fishes caught, Urophycis mystacea was the most abundant one, representing
69,1% followed by Lopholatilus villarii with 19,8%. Four different species of elasmobranchs were caught; the most abundant
specie was Squalus cubensis (77,6%) and Scyliorhinus retifer. The total catch distribution showed that best yields occurred
Southern Abrolhos, being 80,4% higher than in the Northern, no matter the model of trap used. From 265 fishes captured,
39,2% were caught in the Northern area and 60,8% in the Southern. The higher values, about 54,8% found in South were
superior than in North due to Scyliorhinus retifer, Lopholatilus villarii and chiefly to Urophycis mystacea  catches. The
occurrence of Chaceon ramosae in 87,5% stations sealed its presence in the Brazilian Central coast, specially Southern
Abrolhos were it presented yields  from 0,16 to 0,18 Kg/trap.h. The results showed that captures decreases from South
(22°S) to North (18°S) suggesting that stocks in SCORE Central area should not support commercial fishing pressures.

KEYWORDS: traps, vertical longlines, demersal resources, EEZ, deep sea crab.
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INTRODUÇÃO

Dentre os trabalhos que descrevem a pesca de recursos
demersais sobre fundos irregulares na plataforma
continental e no talude superior, as artes de pesca
normalmente empregadas são os espinhéis de fundo, as
armadilhas ou covos e os espinhéis verticais, também
conhecidos como boinhas ou pargueiras.

Além das diferentes espécies de peixes capturadas com
os apetrechos constituídos por anzol e linha e pelas
armadilhas, essas últimas são bastante eficientes na
captura de crustáceos, destacando-se entre eles os
caranguejos da família Geryonidae.

Resultados de levantamentos realizados com espinhel de
fundo, armadilhas e pargueiras na região Sudeste-Sul,
com a finalidade de contribuir para um aumento do
conhecimento da ictiofauna, são apresentados por
Haimovici et al. (2004) e pelos relatórios provenientes
dos trabalhos de prospecção pesqueira do Programa
REVIZEE (MMA, 1999).

A ictiofauna acompanhante das pescarias realizadas com
armadilhas, cujas espécies-alvo são os caranguejos-de-
profundidade, foi descrita, por exemplo, por Perry et al.
(1995) a partir dos resultados de pescarias realizadas no
golfo do México e no relatório do Programa REVIZEE
SCORE Sul (MMA, 1999).

Segundo Pezzuto et al. (2002), os caranguejos da família
Geryonidae são amplamente distribuídos em todo o mundo,
sendo representados por três gêneros e 24 espécies, dentre
elas Chaceon notialis (caranguejo-vermelho) e C. ramosae
(caranguejo-real), que vêm sendo alvos de estudos de
avaliação da pescaria no sul do Brasil. Nessa região, Geryon
quinquedens é uma outra espécie capturada comercialmente
entre os paralelos 25ºS e 35ºS, sendo considerado como
um recurso compartilhado com o Uruguai (Lima & Branco,
1991). A espécie foi citada pela primeira vez, para as águas
da zona de pesca comum Argentino-Uruguaia do Atlântico
sul ocidental, por Scelzo e Valentini em 1974 (Defeo et al.,
1992), originando vários estudos na região, entre eles os
realizados por Silva (1985), Barea e Defeo (1986), Lima e
Branco (1991) e Defeo et al. (1992).

A prospecção de recursos demersais empregando armadilhas
e pargueiras ou espinhéis verticais na área de abrangência
do Subcomitê Regional da Costa Central (SCORE Central),
no âmbito do Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva, foi realizada a partir de campanhas de pesquisas
pesqueiras, tendo como objetivos principais levantar e
identificar novos recursos passíveis de explotação no futuro.

O levantamento com armadilhas e pargueiras teve como
alvo as espécies que vivem próximas ou sobre áreas com
fundos irregulares e que, muitas vezes, com as tecnologias
de pesca tradicionalmente utilizadas, não podem ser
amostradas adequadamente.

De maneira geral, os resultados obtidos neste estudo
permitiram ampliar os conhecimentos sobre as espécies que
habitam a região e a sua avaliação a partir da utilização de
artes de pesca menos elaboradas e de menor custo econômico.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo abrangeu uma faixa de cerca de 1.000
km de extensão compreendida entre as isóbatas de 100 e
1.000 m de profundidade, dentro dos limites do SCORE
Central, tendo ao norte a cidade de Salvador/BA (13°S)
e ao sul o Cabo de São Tomé/RJ (22°S).

Para o conhecimento prévio da área, foi realizada uma
operação piloto entre o rio Doce (19°S) e o Cabo de
São Tomé (22°S), com o objetivo de realizar o
treinamento da tripulação para as operações com
armadilhas e pargueiras e avaliar as condições de
trabalho a bordo do “Av.Pq.Oc. Diadorim”.

Os procedimentos metodológicos utilizados na execução
deste trabalho seguiram os padrões mínimos
metodológicos para as pesquisas do Programa REVIZEE
(MMA, 1994), objetivando padronizar a obtenção de
resultados nas distintas regiões (Sul, Central, Nordeste e
Norte) e por diferentes equipes de pesquisadores, sendo
passíveis de adição, composição e consolidação. Assim,
foram adotados os mesmos modelos de apetrechos
utilizados na prospecção pesqueira com armadilhas e
pargueiras no SCORE Sul (MMA, 1999).

Durante este estudo, foram realizadas quatro operações
pesqueiras a bordo do “Av.Pq.Oc. Diadorim” cobrindo
toda a área do SCORE Central. As informações gerais
sobre as operações, como os períodos, o número de
estações realizadas e a área de cobertura de cada uma
delas, estão representadas na Tabela 1.

A localização das estações foi realizada a partir de um
planejamento prévio onde foram traçados, em cartas
náuticas (DHN nos 1.100, 1.200, 1.300 e 1.400), perfis
perpendiculares à costa entre as isóbatas de 100 e 1.000
m de profundidade, distantes cerca de 20 MN entre si.
Para o posicionamento adequado da embarcação, antes
de dar início aos procedimentos de lançamento dos
apetrechos de pesca, foram utilizados um sistema digital
de posicionamento geográfico (GPS) FURUNO, modelo
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GP-8000, uma ecossonda FURUNO, modelo FCV-552,
50 kHz e uma ecossonda FURUNO gráfica, modelo FE-
881 MK-II com transdutor de 28 kHz.

A Figura 1 apresenta a distribuição das 48 estações de
pesca realizadas ao longo da área, a partir do
posicionamento geo-referenciado.

Cada estação foi constituída pelo lançamento de dois
conjuntos de armadilhas com tempo de imersão variando
de 12 a 24 horas e de três pargueiras ou espinhéis verticais
com tempo de imersão variando de 3 a 5 horas.

Devido à proximidade entre os apetrechos, o
posicionamento do conjunto de armadilhas retangulares
foi utilizado como referência para a apresentação das
informações sobre as estações de pesca (Tabela 2).

Todos os organismos capturados foram separados por
espécie, contados, ensacados e etiquetados com lacres
plásticos, individualmente ou em pequenos lotes, sendo
acondicionados em freezers (peixes e caranguejos) ou
conservados em bombonas plásticas contendo álcool a
70% (isópodes) para posterior análise em laboratório.

APETRECHOS DE PESCA

Armadilhas

Foram empregados dois tipos de armadilhas: um circular
e o outro retangular. Esses apetrechos capturam as espécies
pela atração por um determinado tipo de isca colocada
em pequenos sacos de rede presos no interior das mesmas.
Os dois modelos se prestam para operações sobre fundos
lisos e/ou irregulares, operando em profundidades variadas
e sendo utilizados para a captura de peixes demersais e,
principalmente, crustáceos (lagostas e caranguejos).

As armadilhas foram construídas com armações de ferro,
revestidas com panagens de rede de diferentes tamanhos
de malha, conforme o modelo, e iscadas com bonito-
pintado (Euthynnus alleteratus).

OPERAÇÃO PERÍODO ÁREA LATITUDES Nº. DE ESTAÇÕES 

Opar I 20/out-03/nov/00 Vitória – Cabo de São Tomé 19°S a 22°S 09 

Opar II 28/mar-18/abr/01 Salvador – Vitória 13°S a 18°S 16 

Opar III 12 a 26/set/01 Salvador – Ilhéus 13°S a 17°S 13 

Opar IV 16/out-01/nov/01 Ilhéus - Cabo de São Tomé 17°S a 22°S 10 

Tabela 1. Informações gerais sobre as operações de pesca realizadas na área de estudo.

Obs.: Os períodos relacionados referem-se aos dias efetivos de pesca.
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Figura 1. Distribuição de todas as estações de pesca realizadas ao
longo da área do SCORE Central.

O número de armadilhas e a distância entre as unidades
na linha principal foram diferentes para cada modelo.
No modelo retangular, foram utilizadas quatro armadilhas
na linha principal ou linha madre, constituída por um
cabo de polipropileno com 14 mm de diâmetro, presas
por cabos com 3 m de comprimento distando 60 m entre
si. No modelo circular, foram utilizadas seis unidades
distando 30 m entre si.



132                                                                                                                                                    E.B.FAGUNDES NETTO, L.R.GAELZER, W.F.CARVALHO & P.A.S.COSTA

Tabela 2. Posicionamento (latitude e longitude), data e profundidade das armadilhas retangulares nas 48 estações de acordo com a
operação pesqueira.

OPERAÇÃO ESTAÇÃO DATA LATITUDE  LONGITUDE  PROF. 

Opar I 1 21/10/00 20º 00,029'S 39º 42,494'W 700 m 
Opar I 2 21/10/00 19º 45,310'S 39º 27,377'W 580 m 
Opar I 3 22/10/00 20º 19,692'S 39º 48,959'W 671 m 
Opar I 4 25/10/00 18º 51,719'S 37º 50,940'W 744 m 
Opar I 5 26/10/00 19º 26,373'S 38º 14,659'W 770 m 
Opar I 6 27/10/00 19º 36,205'S 38º 51,340'W 655 m 
Opar I 7 01/11/00 20º 40,625'S 39º 40,074'W 625 m 
Opar I 8 02/11/00 20º 57,700'S 40º 07,243'W 662 m 
Opar I 9 03/11/00 21º 17,268'S 40º 12,850'W 734 m 
Opar II 10 28/03/01 13º 10,300'S 38º 30,230'W 621 m 
Opar II 11 29/03/01 13° 28,196'S 38º 40,966'W 711 m 
Opar II 12 30/03/01 13º 48,491'S 38º 43,669'W 663 m 
Opar II 13 31/03/01 14º 08,519'S 38º 48,824'W 719 m 
Opar II 14 01/04/01 14º 27,654'S 38º 51,130'W 730 m 
Opar II 15 02/04/01 14º 48,398'S 38º 50,999'W 708 m 
Opar II 16 03/04/01 15º 07,864'S 38º 45,724'W 587 m 
Opar II 17 07/04/01 15º 30,548'S 38º 37,821'W 687 m 
Opar II 18 08/04/01 15º 47,430'S 38º 35,872'W 694 m 
Opar II 19 09/04/01 16º 08,008'S 37º 53,598'W 757 m 
Opar II 20 10/04/01 16º 27,995'S 38º 27,160'W 728 m 
Opar II 21 12/04/01 16º 47,156'S 38º 39,681'W 652 m 
Opar II 22 15/04/01 17º 27,619'S 38º 17,614'W 632 m 
Opar II 23 16/04/01 17º 45,068'S 37º 23,258'W 646 m 
Opar II 24 17/04/01 18º 15,851'S 37º 15,815'W 571 m 
Opar II 25 18/04/01 18º 14,421'S 37º 37,729'W 715 m 
Opar III 26 12/09/01 13º 08,642'S 38º 24,825'W 665 m 
Opar III 27 13/09/01 13º 28,537'S 38º 41,770'W 555 m 
Opar III 28 14/09/01 13º 48,251'S 38º 43,834'W 630 m 
Opar III 29 15/09/01 14º 08,161'S 38º 48,952'W 663 m 
Opar III 30 16/09/01 14º 27,449'S 38º 51,311'W 703 m 
Opar III 31 17/09/01 14º 51,435'S 38º 51,435'W 673 m 
Opar III 32 22/09/01 15º 06,969'S 38º 45,663'W 689 m 
Opar III 33 23/09/01 15º 26,446'S 38º 37,253'W 691 m 
Opar III 34 24/09/01 15º 47,080'S 38º 36,232'W 718 m 
Opar III 35 25/09/01 16º 07,898'S 37º 57,700'W 728 m 
Opar III 36 26/09/01 17º 07,042'S 38º 36,905'W 671 m 
Opar III 37 26/09/01 16º 47,533'S 38º 39,711'W 612 m 
Opar III 38 26/09/01 16º 28,106'S 38º 27,539'W 660 m 
Opar IV 39 16/10/01 17º 43,900'S 37º 28,322'W 593 m 
Opar IV 40 17/10/01 18º 01,624'S 37º 16,280'W 268 m 
Opar IV 41 18/10/01 18º 14,596'S 37º 38,219'W 650 m 
Opar IV 42 19/10/01 19º 10,982'S 37º 53,540'W 688 m 
Opar IV 43 20/10/01 19º 25,855'S 38º 14,154'W 691 m 
Opar IV 44 25/10/01 19º 44,212'S 39º 24,468'W 680 m 
Opar IV 45 26/10/01 20º 00,636'S 39º 43,564'W 640 m 
Opar IV 46 29/10/01 20º 19,452'S 39º 48,865'W 670 m 
Opar IV 47 30/10/01 20º 58,268'S 40º 07,622'W 679 m 
Opar IV 48 31/10/01 21º 17,261'S 40º 15,881'W 661 m 
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As armadilhas retangulares mediam 1,60 x 0,80 m, tendo
uma entrada lateral em forma de funil com uma boca de
30 cm de diâmetro e uma janela do lado oposto, por
onde os organismos eram retirados, sendo revestidas por
uma panagem de rede com malha de 60 mm entre nós
opostos (Figura 2a).

As armadilhas circulares, com um perfil cônico,
apresentavam uma base com 80 cm de diâmetro e uma
boca circular com 30 cm de diâmetro na sua face superior,
sendo revestidas por uma rede com malha de 30 mm
entre nós opostos (Figura 2b).

Como as armadilhas são artes de pesca que atuam de
maneira pontual, uma garatéia pesando 20 kg foi
colocada em cada uma das extremidades da linha
principal. O cabo de arinque, de polietileno com 14 mm
de diâmetro, foi fixado numa das extremidades da linha

principal, junto a uma das garatéias, e, na superfície, num
flutuador, bombona plástica de 200 litros, e numa bóia
menor com uma bandeira para sinalização, além de
lanternas pisca-pisca utilizadas durante as operações
noturnas. O comprimento do cabo de arinque foi de no
mínimo 2,5 vezes a profundidade local.

A Figura 3, adaptada do relatório do SCORE Sul (MMA,
1999), apresenta o esquema geral para uma linha de
armadilhas segundo a metodologia padrão constante
naquele relatório.

Pargueiras

As pargueiras, também conhecidas como espinhéis
verticais ou boinhas, são uma arte de pesca que atua
derivando conforme a direção e a intensidade das
correntes e dos ventos superficiais.

Figura 2. Modelos de armadilhas utilizados: a) retangular e b) circular.

Figura 3. Esquema geral de uma linha principal com um conjunto de armadilhas, segundo relatório do SCORE Sul.

b) a) 
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Da mesma maneira que as armadilhas, as pargueiras
utilizadas foram baseadas no modelo empregado por
pesquisadores nos trabalhos do SCORE Sul, sendo
compostas por 30 anzóis número 13 (Mustad, Tuna
Circle) distantes 2,5 m entre si e fixados em alças na
linha principal (PA, 3 mm) por grampos ou “snappers”
com linhas secundárias de 1,5 m de comprimento. Para
manter os anzóis próximos ao fundo, uma poita ou lastro
pesando 10 kg foi colocada na extremidade da linha
principal e outra menor, com 5 kg, na extremidade ligada
ao cabo de recolhimento (PP, 4 mm), cujo comprimento
variou em função de profundidade local, respeitando-
se uma proporção de 1,5:1 (Figura 4a).

A isca utilizada foi lula resfriada (Loligo plei) pescada na
região de Cabo Frio ou o calamar argentino (Illex
argentinus) congelado. A utilização dos grampos, para
fixar as linhas secundárias com anzóis às alças do cabo
principal, facilitou as etapas de iscamento, lançamento e
recolhimento das pargueiras.

Após o lançamento dos anzóis, um cesto constituído
por uma armação de ferro e um flutuador feito com
bóia de resgate (salva-vidas) (Figura 4b), contendo
no seu interior parte do cabo de arinque, era lançado
ao mar tendo um flutuador de 50 litros e uma bóia
sinalizadora com vara de bambu e bandeira amarrados a ele.

PROCESSAMENTO DO MATERIAL

Todo o material biológico coletado foi transportado para

o laboratório de Recursos Vivos do Instituto de Estudos
do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) em Arraial do
Cabo, onde foi triado, identificado e processado
conforme o grupo.

Os peixes foram identificados segundo os trabalhos de
Cervigón et al. (1993), Figueiredo e Menezes (1978,
1980), Fischer (1978), Menezes e Figueiredo (1980, 1985),
Mincarone (2000), Nelson (1984) e Smith e Heemstra
(1986) e comparados com exemplares fixados,
provenientes das comissões de prospecção com espinhel
de fundo realizadas na mesma região (Costa et al., 1996),
medidos (CT - mm), pesados (PT - g) e eviscerados para
registro do sexo e dos estágios de desenvolvimento
gonadal de acordo com os procedimentos descritos em
Vazzoler (1981, 1996).

Os crustáceos foram examinados e identificados por P.
S. Young2 e cedidos ao Departamento de Invertebrados
do Museu Nacional/UFRJ, sendo as espécies de isópodes
classificadas segundo Magalhães e Young (2003).

O caranguejo-de-profundidade (Chaceon ramosae) teve
sua identificação confirmada por Tavares3 e todos os
exemplares capturados foram medidos em comprimento
e largura da carapaça (mm), pesados (g) e sexados. Alguns
exemplares foram depositados em coleções no Museu
Nacional/UFRJ e no IEAPM.

Os isópodes foram medidos (mm), pesados (g) e
conservados em álcool a 70%, sendo parte do material
enviado para o Museu Nacional/UFRJ.

 b) a) 

2 Young, P.S. (in memoriam).
3 Tavares, M.D.S.: Universidade de São Paulo/USP.

Figura 4. a) Esquema geral de uma pargueira segundo relatório do SCORE Sul e b) cesto utilizado para o lançamento ao mar.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados foram analisados a partir da distribuição
da captura total obtida, empregando-se os três tipos de
apetrechos de pesca (armadilhas circulares, retangulares
e pargueiras) e para cada um dos modelos de armadilhas
separadamente. Além disso, a composição das capturas
e a contribuição em peso das espécies mais importantes
em relação às três artes de pesca também foram avaliadas.

Devido à sua importância comercial, as capturas do
caranguejo-de-profundidade tiveram os rendimentos
(CPUE=kg/arm.h) avaliados separadamente, de acordo
com o modelo de armadilha utilizado e a distribuição por
faixa de profundidade.

Apesar da ocorrência de algumas espécies de peixes de
valor comercial como o cherne-verdadeiro, o namorado,
o batata e alguns cações, o pequeno número de exemplares
capturados não permitiu uma avaliação detalhada da
captura dessas espécies, sugerindo, para análise, a
formação de dois grupos: elasmobrânquios e teleósteos,
capturados principalmente por meio das pargueiras.

O cálculo do esforço de pesca para as armadilhas foi
realizado multiplicando-se o número de armadilhas utilizadas
pelo tempo de permanência do aparelho no fundo, durante
cada lançamento do apetrecho (circular ou retangular). Para
as pargueiras, o esforço de pesca foi calculado multiplicando-
se o número de anzóis de cada pargueira pelo tempo efetivo
de pesca, contado a partir da liberação do cesto flutuante e
do flutuador com a bandeira de sinalização.

Todos os modelos de aparelhos utilizados tiveram a captura
por unidade de esforço (CPUE) definida como a soma da
captura em peso dividida pelo tempo de imersão em cada
estação ou lançamento. A CPUE foi então calculada por faixa
de profundidade segundo os seguintes agrupamentos:
elasmobrânquios, teleósteos e o caranguejo-de-profundidade.

A comparação entre os rendimentos (CPUEs) dos
diferentes modelos de armadilhas (circulares e
retangulares) e das pargueiras foi realizada separadamente
entre gradientes batimétricos e latitudinais utilizando-se
o teste não paramétrico de Mann-Whitney a um nível de
significância P<0,05 (Zar, 1984).

RESULTADOS

CAPTURAS E RENDIMENTO PESQUEIRO

As capturas totais das 48 estações de pesca, realizadas
com o lançamento de duas linhas principais de armadilhas

(circular e retangular) e três pargueiras, por estação,
renderam um peso total de 1.728 kg, sendo compostas
por 41,1% de caranguejo-de-profundidade, 27,9% de
isópoda, 23,1% de peixes ósseos, 6,8% de
elasmobrânquios e 0,9% de outros crustáceos.

Na área ao norte do banco dos Abrolhos, entre 13-18oS,
foram capturados 6.104 exemplares pertencentes aos
cinco grupos mais representativos, correspondendo a 80%
do total em número e a 46% do peso total capturado nas
quatro operações. Esse aumento em número é explicado
pela captura de três espécies de crustáceos isópodes
pertencentes ao gênero Bathynomus, mais abundantes
ao norte da área pesquisada. Na área ao sul do banco
dos Abrolhos, entre 18-22oS, foram capturados 1.513
exemplares, representando cerca de 20% da captura total
em número e 53% da captura total em peso nas quatro
campanhas realizadas, observando-se o maior rendimento
relativo do caranguejo-de-profundidade nessa área.

O número total de indivíduos capturados por espécie e a
sua ocorrência por faixa de profundidade e latitude estão
representados nas Tabelas 3 e 4. Ao todo, foram
capturadas 26 espécies, sendo 08 crustáceos, 01
mixinídeo, 04 elasmobrânquios e 13 teleósteos,
totalizando 7.617 exemplares.

Dentre os teleósteos capturados, a abrótea (Urophycis
mystacea) foi a espécie mais abundante, representando
63,1% (n=108) e tendo sido registrada entre 100 e 700
m de profundidade. Entretanto, sua ocorrência foi maior
(n=51) entre 600 e 700 m, com distribuição concentrada
nas estações ao sul do banco dos Abrolhos (18°S) e sendo
capturada pelos três apetrechos utilizados. Ao norte dos
Abrolhos, nas 28 estações de pesca realizadas, foram
capturados apenas dois exemplares dessa espécie.

O batata (Lopholatilus villarii) foi a segunda espécie de
teleósteo mais abundante, correspondendo a 19,8%
(n=34) dos peixes ósseos capturados. A maior ocorrência
da espécie (50%) foi entre 200 e 400 m. A espécie foi
registrada ao longo de toda a área, porém as capturas ao
sul do banco dos Abrolhos representaram 67,6% do
número total de indivíduos capturados.

Os elasmobrânquios foram representados por quatro
espécies de cações, sendo Squalus cubensis (n=52) a mais
abundante (77,6%), seguida por Scyliorhinus haeckelii
(n=13). Das quatro espécies capturadas, apenas
Scyliorhinus haeckelii ocorreu nos três tipos de apetrecho.
As capturas de S. cubensis  entre 300 e 400 m
representaram 55,7% do número total da espécie e sua
distribuição esteve restrita ao norte do banco dos
Abrolhos, sendo mais abundante entre 16 e 17°S.
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A distribuição dos rendimentos totais (Figura 5a) e dos
obtidos de acordo com o tipo de armadilha (Figuras 5b e
5c) demonstra que os rendimentos mais elevados (1,0-
3,0 kg/arm.h) foram registrados com maior freqüência
ao sul da região de estudo em latitudes superiores a 18oS,
relacionados ao aumento nas capturas de C. ramosae ,
S. haeckelii, L. villarii e U. mystacea.

Devido ao maior número de armadilhas circulares
lançadas em cada operação de pesca (n=06), a soma
do esforço de pesca para esse modelo de apetrecho de
acordo com a faixa de profundidade foi sempre superior
ao das armadilhas retangulares (n=04). Entretanto, a
distribuição dos rendimentos das armadilhas

retangulares foi sempre maior em comparação aos
obtidos com o modelo circular em todos os estratos,
exceto entre 700-800 m.

As somas do esforço de pesca em horas, de acordo
com o número de armadilhas lançadas em cada linha
principal, e dos rendimentos totais em kg/arm.h por
faixa de profundidade das capturas obtidas com cada
modelo estão representadas nas Figuras 6a e 6b,
respectivamente.

COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES

Nas capturas com armadilha circular,  Chaceon

  PROFUNDIDADE (m)  

  TÁXON 10
0-

20
0 

20
0-

30
0 

30
0-

40
0 

40
0-

50
0 

50
0-

60
0 

60
0-

70
0 

70
0-

80
0 

80
0-

90
0 

Total 

Crustáceos Acantephira spp.      6   6 

 Bathynomus giganteus    8 188 479 401 18 1094 

 Bathynomus miyarei    98 828 1281 1212 26 3445 

 Bathynomus obtusus    224 236 767 231  1458 

 Chaceon ramosae    11 73 465 97 5 651 

 Heterocarpus sp.    72 144 233 193 39 681 

 Munida sp.    6  9   15 

 Rochinia sp.    1  1   2 

Agnatos Eptatretus menezesi     5 10 12  27 

Elasmobrânquios Mustelus canis 1        1 

 Scyliorhinus haeckelii    1 3 8 1  13 

 Scymnodon obscurus       1  1 

 Squalus cubensis 6 10 29 2 5    52 

Teleósteos Ariosoma opistophthalmus     2 3   5 

 Epinephelus niveatus 4  1      5 

 Etelis oculatus   1      1 

 Genypterus brasiliensis    2     2 

 Gymnothorax sp.    1     1 

 Gymnotorax ocellatus 4 1       5 

 Helicolenus lahillei  1 1  1    3 

 Lopholatilus villarii 1 7 17 8  1   34 

 Mycteroperca interstitialis 1        1 

 Polymixia loweii    1 1    2 

 Pontinus corallinus 1   2     3 

 Pseudopercis numida 1        1 

 Urophycis mystacea 2 2 7 30 16 51   108 

  Total geral 21 21 56 467 1.502 3.314 2.148 88 7617 

 

Tabela 3. Número total de indivíduos capturados por faixa de profundidade.
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ramosae (57,3%), Batynomus giganteus (26,5%) e B.
miyarei (10,3%) foram as espécies mais abundantes
em peso e representaram 94,1% da captura total
(Figura 7a). Nas capturas com armadilha retangular,
as mesmas espécies representaram 51,9%, 24,6% e
8,4% respectivamente, somando 84,9% do peso total
(Figura 7b).

Nas capturas com as pargueiras, três espécies de peixes
constituíram 70,6% do peso total capturado, sendo
representadas por Lopholatilus villarii (35,6%), Squalus
cubensis (22,3%) e Epinephelus niveatus (12,7%). As
15 espécies restantes representaram juntas 29,4% do
peso total das capturas (Figura 7c).

RENDIMENTOS DO CARANGUEJO-DE-PROFUNDIDADE (CHACEON

RAMOSAE)

O caranguejo-de-profundidade (Chaceon ramosae)
ocorreu em 87,5% das estações realizadas em toda a
área de estudos. Das 48 estações, 58,3% foram
distribuídas na área ao norte do banco dos Abrolhos,
entre 13 e 18°S, obtendo-se 100 exemplares (155,7 kg),
o restante, 41,6%, na área ao sul do banco dos Abrolhos,
entre 18 e 22°S, onde foram capturados 551 exemplares
(641 kg). Vale ressaltar, que as seis estações onde C.
ramosae não ocorreu estavam localizadas na área norte
e que 327 exemplares (50,2%) foram capturados ao sul
dos Abrolhos, entre 20 e 21°S.

Tabela 4. Ocorrência das espécies segundo a arte de pesca (C = armadilha circular; R = armadilha retangular e P = pargueira) e
número de indivíduos capturados por faixa de latitude.

     LATITUDE (oS)  

  TÁXON C R P 13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

20
-2

1 

21
-2

2 

Total 

Crustáceos Acantephira spp. X X  5   1      6 

 Bathynomus giganteus X X  253 222 344 85 51 28 39 34 38 1.094 

 Bathynomus miyarei X X  583 561 1.205 352 361 97 131 125 30 3.445 

 Bathynomus obtusus X X  192 428 293 145 273 85 26 15 1 1.458 

 Chaceon ramosae X X  4 14 5 41 36 56 127 327 41 651 

 Heterocarpus sp. X X  69 55 26 101 287 127 12 4  681 

 Munida sp. X X  3   3  6 2 1  15 

 Rochinia sp. X X  1    1     2 

Agnatos Eptatretus menezesi X X  6 12 4  1 4    27 

Elasmobrânquios Mustelus canis   X    1      1 

 Scyliorhinus haeckelii X X X    1  7 1 4  13 

 Scymnodon obscurus   X  1        1 

 Squalus cubensis   X 4 12 10 26      52 

Teleósteos Ariosoma opistophthalmus X X  1  2      2 5 

 Epinephelus niveatus   X    1 1 2   1 5 

 Etelis oculatus   X       1   1 

 Genypterus brasiliensis  X          2 2 

 Gymnothorax sp.   X       1   1 

 Gymnotorax ocellatus   X   1   1 2  1 5 

 Helicolenus lahillei   X    1 1  1   3 

 Lopholatilus villarii   X 3 3 2 2 1 4 9 8 2 34 

 Mycteroperca interstitialis   X    1      1 

 Polymixia loweii   X 1   1      2 

 Pontinus coralinus   X  2    1    3 

 Pseudopercis numida   X      1    1 

 Urophycis mystacea X X X 1   1   16 82 8 108 

  Total geral       1.126 1.310 1.892 763 1.013 419 368 600 126 7.617 
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Figura 5. Distribuição dos rendimentos (em kg/arm.h) para as estações realizadas na costa central. a) rendimentos totais, b) armadilhas
circulares, c) armadilhas retangulares.

Figura 6. Distribuição do esforço de pesca (a) e dos rendimentos médios totais em kg/arm.h (b) por faixa de profundidade para as
capturas com armadilhas circulares (  ) e retangulares ( ).
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Figura 7. Composição em peso (kg) das principais espécies capturadas em relação às artes de pesca: a) armadilhas circulares, b)
armadilhas retangulares e c) pargueiras.

Figura 8. Distribuição dos rendimentos (kg/arm.h) de Chaceon ramosae por tipo de armadilha: a) armadilha circular, b) armadilha
retangular.
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Figura 9. Distribuição do número de indivíduos capturados em relação ao peso (a) e comprimento de carapaça (b) para machos e
fêmeas de Chaceon ramosae na costa central.
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Figura 10. Distribuição dos rendimentos em kg/hora das capturas de peixes com pargueiras ao longo da costa central (a), capturas em
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Considerando-se todos os lançamentos dos dois modelos
de armadilhas, durante as quatro operações, o rendimento
médio do caranguejo-de-profundidade com as armadilhas
retangulares (0,176 kg/arm.h) foi cerca de 10% superior
ao obtido com as armadilhas circulares (0,159 kg/arm.h),
porém sem apresentar diferença significativa, segundo o
teste de Mann-Whitney (P=0,4729). A distribuição dos
rendimentos do caranguejo-de-profundidade foi
significativamente maior ao sul do banco dos Abrolhos
(Lat>18oS) para os dois tipos de armadilhas utilizadas.
No caso das armadilhas retangulares, os rendimentos
variaram entre 0,3 kg/arm.h e 0,8 kg/arm.h (P<0,0053) e
os das armadilhas circulares entre 0,09 e 0,99 kg/arm.h
(P<0,0001) ao norte e ao sul do Banco dos Abrolhos.

A distribuição de freqüência dos pesos individuais de C.
ramosae (n=651) para sexos separados (Figura 9)
demonstra que os machos capturados na região atingem
tamanhos (90-180 mm CC) e pesos mais elevados (0,1 e
2,5 kg) que as fêmeas (100-134 mm CC e 0,4-0,8 kg).
Nos machos, as classes de peso mais freqüentes estiveram
compreendidas entre 1,0 e 1,6 kg, enquanto nas fêmeas
atingiram no máximo 1,1 kg, sendo as maiores freqüências
representadas entre 0,4 e 0,8 kg (Figura 9a). A distribuição
de freqüências de comprimento da carapaça dos machos
foi bimodal, com as modas representadas entre 100 mm
e 140 mm CC. Já as fêmeas apresentaram distribuição
unimodal, centrada entre 115-119 mm CC (Figura 9b).

RENDIMENTO DAS PARGUEIRAS

As maiores capturas com pargueiras foram registradas
ao sul do banco dos Abrolhos, sendo determinadas por
Scyliorhinus haeckelii, Lopholatilus villarii e,
principalmente, Urophycis mystacea. Na área ao norte
do banco dos Abrolhos, Squalus cubensis (n=52) foi a
espécie que mais se destacou.

A distribuição dos rendimentos totais das pargueiras
apresentou valores semelhantes, sem padrão latitudinal
aparente (Figura 10a), não apresentando diferença
significativa quando comparada entre as regiões norte e
sul do Banco dos Abrolhos (P=0,9631).

A composição de tamanhos capturados (Figura 10b) indicou
que os anzóis selecionaram uma maior amplitude de
comprimentos para os teleósteos (10-100 cm CT), com maior
freqüência entre 40-50 cm CT, enquanto os elasmobrânquios
estiveram mais bem representados entre 50-60 cm CT.

As capturas (em kg) dos peixes por grupo e faixa de
profundidade (Figura 10c) estiveram concentradas entre
300 e 500 m, sendo o peso total de teleósteos superior

em relação aos elasmobrânquios até os 500 m. Entre 500-
600 m os elasmobrânquios representaram a maior parte
das capturas em peso. Os valores mais altos para as
capturas de teleósteos até 500 m foram devido
principalmente à ocorrência do batata (L. villarii) e da
abrótea (U. mystacea). As presenças de Squalus cubensis
e Scyliorhinus haeckelii entre 500 e 600 m superaram as
capturas de U. mystacea nessa faixa de profundidade.
Entretanto, nas faixas mais profundas, U. mystacea foi
predominante em relação às demais espécies entre 600 e
700 m de profundidade.

DISCUSSÃO

Segundo Paiva (1997), as produções médias anuais
relativas à área por nós estudada, compreendendo os
estados da Bahia e do Espírito Santo representam cerca
de 4,0 e 1,7%, respectivamente, da produção das regiões
Nordeste e Sudeste, indicando baixas contribuições nas
produções de pescado. Ao abordar as pescarias de linha
na região de Abrolhos e Mar Novo podemos observar o
destaque para o batata (L. villarii), com uma média anual
de 23,8% dos desembarques (Paiva, 1997). Nossos
resultados indicaram que essa espécie representou 35,6%
das capturas realizadas com pargueiras, sendo mais
abundante entre 300 e 400 m de profundidade e ao sul
do banco dos Abrolhos, demonstrando sua importância
nas capturas desde a faixa costeira até águas mais
profundas.

Ainda com relação à contribuição do batata (L. villarii)
nas capturas realizadas com espinhel de fundo entre o
Cabo de São Tomé (RJ) e o Rio Doce (ES), Costa et al.
(1996) observaram rendimentos de até 0,175 kg/anzol
entre 300 e 400 m de profundidade e, segundo os
trabalhos de prospecção pesqueira demersal com espinhel
de fundo na região Sudeste-Sul (Haimovici et al., 2004),
a espécie foi considerada como a mais abundante nas
regiões de Rio Grande e Ilha Grande entre 200 e 400 m
de profundidade.

Além de L. villarii, E. niveatus, P. numida e U. mystacea,
que possuem um maior valor econômico, as demais
espécies capturadas também apresentaram uma ampla
distribuição ao sul da região estudada, sendo citadas em
diferentes trabalhos realizados ao longo da costa Sudeste-
Sul (Ávila-da-Silva et al., 2002; Bernardes et al., 2002;
Haimovici et al., 2004; Paiva, 1997; MMA, 1999).

Neste estudo, os valores mais elevados do esforço de
pesca das armadilhas circulares em relação às
retangulares foram devido à diferença no número de
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armadilhas em cada uma das duas linhas principais,
sendo seis circulares e quatro retangulares, durante um
tempo médio de imersão de doze horas cada uma.
Entretanto, para o cálculo de rendimento total por faixa
de profundidade, a CPUE (kg/arm.h) foi calculada pela
média do número de armadilhas de cada modelo,
demonstrando que as retangulares tiveram uma maior
eficiência nos rendimentos nas diferentes faixas de
profundidade, exceto entre 700 e 800 m.

A seletividade dos apetrechos de pesca utilizados refletiu
no baixo número de espécies capturadas, sendo que os
dois modelos de armadilhas capturaram 100% das espécies
de crustáceos e 27,7% das espécies de peixes, incluindo-
se aí Eptatretus menezesi, o cação Scyliorhinus haeckelii e
três espécies de teleósteos, Ariosoma opistophthalmus,
Genypterus brasiliensis e Urophycis mystacea.

A ocorrência do caranguejo-de-profundidade (C.
ramosae) em 87,5% das estações ratificou sua presença
na costa central, principalmente ao sul do banco dos
Abrolhos onde apresentou rendimentos entre 0,16 e 0,18
kg/arm.h para as armadilhas circulares e retangulares
respectivamente. Considerando valores médios de 0,196
kg/arm.h apresentados por Athiê e Rossi-Wongtschowski
(2004), podemos observar que nossos resultados foram
compatíveis com os encontrados para as médias na
região Sudeste-Sul.

Tendo em vista as informações disponíveis para as
capturas comerciais de C. ramosae na região Sudeste-
Sul (Athiê & Rossi-Wongtschowski, 2002a) que
demonstraram uma redução pela metade dos
rendimentos obtidos em relação às capturas registradas
em 1984, com valores médios de 3,82 kg/arm, tais
resultados ainda foram superiores aos obtidos no trabalho
realizado na área do SCORE Central.

Segundo Pezzuto et al. (2002), a partir de uma avaliação
da pescaria no Sul do Brasil, o estoque do caranguejo-
real, Chaceon ramosae, pode ser considerado como
pertencente à Zona Econômica Exclusiva brasileira, tendo
sido recomendado para o ano de 2003 uma captura
máxima permissível de 593 t.

Uma análise das capturas comerciais de caranguejos-de-
profundidade do gênero Chaceon realizadas a partir das
capturas do “N/P Kinpo Maru nº 58” foi realizada por
Athiê e Rossi-Wongtschowski (2004), revelando um valor
médio do estoque potencial para a região Sudeste-Sul
de 23.614 t e sugerindo uma captura máxima de 2.700 t/
ano, o que permitiria a atuação de no máximo duas
embarcações com características semelhantes às do
“Kinpo Maru”.

Considerando o caráter experimental e preliminar das
operações desenvolvidas a bordo do “Av. Pq.
Oc.Diadorim”, torna-se inviável comparações dos
rendimentos de C. ramosae obtidos no presente trabalho
com aqueles originados em pescarias comerciais de
caranguejos-de-profundidade, atualmente em
desenvolvimento por uma pequena frota de embarcações
arrendadas que operam na região Sudeste-Sul do Brasil
(Pezzuto et al., 2002).

Ainda com base nos resultados do SCORE Sul (Athiê, 1999;
Athiê & Rossi-Wongtschowski, 2002b, 2004), que
apresentaram dados comerciais obtidos entre Caravelas
(BA) e o Chuí (RS), podemos observar o mesmo gradiente
decrescente nas capturas do sul, Cabo de São Tomé (22°S),
para o norte, Abrolhos (18°S) sugerindo que os estoques
na área do SCORE Central não suportariam as pressões
exercidas por embarcações de pesca da frota comercial.
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PESCA EXPLORATÓRIA COM ARRASTO DE FUNDO NO TALUDE CONTINENTAL

DA REGIÃO CENTRAL DA COSTA BRASILEIRA ENTRE SALVADOR-BA E O
CABO DE SÃO TOMÉ-RJ1

PAULO A. S. COSTA, AGNALDO S. MARTINS, GEORGE OLAVO, MANUEL HAIMOVICI & ADRIANA C. BRAGA

RESUMO: Como parte do Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na ZEE (Programa REVIZEE), foi
realizada uma campanha de pesca exploratória demersal entre 200 e 2.200 m de 11 a 22oS, a bordo do navio oceanográfico
francês N/O Thalassa (IFREMER). Foram realizados 58 lances de pesca com duração média de 01h07min, utilizando uma rede
de arrasto de fundo de 26,8 m de tralha inferior equipada com bobinas de borracha de 0,53 m de diâmetro (rockhoppers). Ao
todo, foram capturados 45.570 indivíduos (6.717 kg), distribuídos em mais de 500 espécies de peixes, cefalópodes e crustáceos.
O rendimento médio global (124 kg/h) foi constituído predominantemente por peixes (96,5%) e, em menor escala, por cefalópodes
(2%) e crustáceos (1,5%). No talude superior (200-750 m), 12 espécies de teleósteos representaram 67,5% das capturas, incluindo,
em ordem decrescente de importância: Thyrsitops lepidopoides, Trichiurus lepturus, Saurida normani, Steindachneria argentea,
Lophius gastrophysus, Merluccius hubbsi, Urophycis mystacea, Malacocephalus laevis, Pagrus pagrus, Polymixia lowei, Parasudis
truculenta e Synagrops trispinosus. No talude médio e inferior (750-2.200 m), 8 espécies foram mais abundantes e representaram
6% da captura total em peso: Xyelacyba myersi, Synaphobranchus brevidorsalis, Synaphobranchus sp., Conocara macropterum,
Narcetes stomias, Narcetes erimelas, Aldrovandia oleosa e Aldrovandia affinis. As raias (Dasyatidae) e cações-anjo (Squatina
spp.) corresponderam a 6% das capturas. Os maiores rendimentos foram obtidos ao sul da área investigada (21-22oS) entre 200
e 500 m, incluindo espécies demersais-pelágicas, como T. lepidopoides (770 kg/h) e T. lepturus (141.8 kg/h), e demersais-
bentônicas, como Dasyatis centroura (94,6 kg/h), Squatina spp. (72,5 kg/h), P. pagrus (43,7 kg/h) e S. normani (29,2 kg/h). Ao
norte da área, as maiores densidades foram registradas entre Salvador e Camamú (13-14oS) e incluíram principalmente S.
trispinosus (41,6 kg/h), Squatina spp. (40,4 kg/h) e S. argentea (15,9 kg/h). No talude superior, ocorreram várias espécies que se
constituem em recursos pesqueiros explotados na região Sudeste-Sul do Brasil e em outras regiões do mundo. Porém, os baixos
rendimentos, associados à ausência de áreas arrastáveis, indicam que a pesca de arrasto de profundidade nessa região não
representa uma alternativa a ser considerada pelo setor pesqueiro. No talude médio e inferior, nenhuma das espécies de peixes
encontradas é explotada comercialmente em pescarias conhecidas, tendo sido registrados rendimentos muito baixos de decápodes
Aristeidae, incluindo principalmente Aristaeomorpha foliacea (1,3 kg/h) e Aristaeopsis edwarsiana (0,1 kg/h), entre 500 e 750 m.
Entre os cefalópodes, ocorreram em maior número a lula amoniacal Pholidoteuthis adami e alguns poucos exemplares de
espécies oceânicas da família Ommastrephidae, como Illex coindetti e Ornithoteuthis antillarum.

PALAVRAS-CHAVE: pesca exploratória, talude continental, arrasto de fundo, costa central brasileira.

ABSTRACT: Exploratory bottom-trawl survey on the Brazilian slope between Salvador-BA and Cabo de São Tomé-RJ.

The demersal fish resources of the central Brazil (11-22oS) continental slope between 200 and 2,200 m were assessed as part
of a broader study of the living resources of the Brazilian Exclusive Economic Zone (REVIZEE) on board of the French R/V
THALASSA (IFREMER). Fifty eight hauls lasting in mean 1,07 hours, with net with a footrope of 26,8 m provided with 0.53 m
diameter rubber-bobbins (rockhoppers) caught 45,570 individuals (6,717 kg) from over 500 species of fishes, crustaceans and
cephalopods. Mean yield (124 kg/h), was mainly represented by fish (96.5%) and, to a lesser extent cephalopods (2.0%) and
crustaceans (1.5%). In the upper-slope (200-750 m) twelve species of teleosts represented 67.5% of total catch and included in
decreasing order of importance: Thyrsitops lepidopoides, Trichiurus lepturus, Saurida normani, Steindachneria argentea,
Lophius gastrophysus, Merluccius hubbsi, Urophycis mystacea, Malacocephalus laevis, Pagrus pagrus, Polymixia lowei, Parasudis
truculenta and Synagrops trispinosus. On the mid and lower-slope (750-2,200 m), 8 species were more abundant and represented
6% of the total catch: Xyelacyba myersi, Synaphobranchus brevidorsalis, Synaphobranchus sp., Conocara macropterum,
Narcetes stomias, Narcetes erimelas, Aldrovandia oleosa and Aldrovandia affinis. The rays (Dasyatidae) and angel-sharks
(Squatina spp.) accounted for 6% of total fish catch. Best yields were recorded in the southern area (21-22oS) between 200-
500 m, mainly represented by demersal-pelagic species including T. lepidopoides (770 kg/h) and T. lepturus (141.8 kg/h), and
by demersal-benthic species such as Dasyatis centroura (94.6 kg/h), Squatina spp. (72.5 kg/h), P. pagrus (43.7 kg/h) and S.
normani (29.2 kg/h). In the north of the area, higher densities were recorded between Salvador and Camamú (13-14oS) and
included mainly S. trispinosus (41.6 kg/h), Squatina spp. (40.4 kg/h) and S. argentea (15.9 kg/h). On the upper-slope, several
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species of commercial importance in the southeast and southern Brazil were found, but the low-yields, associated with the
absence of extense trawlable areas in the prospected area, indicated that deep-water fisheries with bottom-trawl is not an
alternative to be considered by the fishery industry. On the mid and lower-slope, the composition of the catches does not appear
to contain fish species with any commercial potential. Low yields of Aristeidae decapods, including Aristaeomorpha foliacea (1.3
kg/h) and Aristaeopsis edwarsiana (0.1 kg/h) were recorded between 500 and 750 m. Amoniacal squids (Pholidoteuthis adami)
and oceanic ommastrephids such as Illex coindetti and Ornithoteuthis antillarum were recorded in low numbers.

KEYWORDS: exploratory fishery, continental slope, bottom-trawl, central Brazilian coast.

INTRODUÇÃO

As pescarias praticadas em águas profundas (> 500 m)
são relativamente recentes e, com poucas exceções,
tiveram início após a 2ª grande guerra. Surgiram a partir
de uma expansão da frota para novas áreas, em função
da depleção dos estoques tradicionalmente explotados
na plataforma (Deimling & Liss, 1994). Dentre as
principais famílias de peixes comercialmente explotados
sobre a plataforma continental, como os Gadidae
(bacalhaus), Clupeidae (sardinhas e anchovas),
Salmonidae (salmões), Scombridae (atuns, bonitos e
xixarro) e Pleuronectidae (linguados), somente as espécies
da família Pleuronectidae são comercialmente explotadas
em águas profundas. Em contraste, a maior parte das
pescarias praticadas no talude continental é sustentada
principalmente por espécies pertencentes às ordens
Beryciformes, Zeiformes e Scorpaeniformes.

As espécies comercialmente explotadas em águas
profundas podem ser divididas em dois grupos, de acordo
com as características do ambiente e segundo características
de sua fisiologia, ecologia e ciclos de vida (Koslow, 1996,
1997). O primeiro grupo inclui as espécies que exibem
agregações concentradas em bancos e montes submarinos,
como: os Trachichthyidae (Hoplostethus atlanticus) e os
Oreosomatidae (Allocyttus spp.), na zona temperada do
Pacífico Sul; Berycidae (Beryx spp.), nas regiões tropicais
e subtropicais; Nototheniidae (Dissostichus elegenoides),
na região subantártica do Atlântico Sul; e diversas espécies
de Scorpaenidae (Sebastes spp.), ao longo do talude
continental no Pacífico e no Atlântico Norte. Essas espécies
apresentam corpo relativamente robusto para resistir às
fortes correntes características desses ambientes, geralmente
não praticam migrações verticais e dependem do fluxo de
organismos meso e batipelágicos como fonte de
alimentação, o que lhes permite manter populações
relativamente densas, a despeito do ambiente oligotrófico
típico das zonas profundas (Isaacs & Schwartzlose, 1965;
Genin et al., 1988; Tseitlin, 1985; Koslow, 1997). O segundo
grupo refere-se às espécies associadas ao assoalho do
talude continental, incluindo principalmente os Gadiformes
e a família mais diversificada de peixes profundos, os

Macrouridae, que geralmente dominam as capturas nas
áreas mais planas do talude, além dos Moridae (Antimora
spp.), Merlucciidae (Merluccius spp.) e Phycidae (Urophycis
spp.) (Koslow et al., 2000). Os Macrouridae são predadores
generalistas e necrófagos, que se alimentam tanto na coluna
d’água como sobre o fundo (Haedrich & Henderson, 1974;
Mauchline & Gordon, 1986), enquanto os Moridae e
Merlucciidae são piscívoros e, tipicamente, realizam
migrações verticais diárias, sendo encontrados durante a
noite em águas superficiais e subsuperficiais, onde se
alimentam (Bulman & Blaber, 1986).

Em geral, assume-se que o ambiente profundo é
consideravelmente pobre em recursos energéticos, devido
ao declínio exponencial observado nas taxas de
sedimentação orgânica, zooplâncton e biomassa bêntica
de acordo com a profundidade (Vinogradov & Tseitlin,
1983; Rowe, 1983). Embora se acredite que a biomassa
estimada de espécies mesopelágicas seja
consideravelmente elevada, na ordem de centenas de
milhões de toneladas segundo Gulland (1971), as espécies
encontram-se dispersas por vastas áreas e seus valores
de comercialização são muito baixos para justificar sua
explotação comercial. Enquanto isso, as características
biológicas das espécies demersais, incluindo as taxas de
crescimento e mortalidade natural muito baixas, levam a
uma condição geral de baixa produtividade, com graves
implicações no que se refere ao manejo e conservação
de suas populações. De fato, as principais pescarias de
recursos demersais em águas profundas estão colapsadas
ou em situação de sobreexplotação (Charuau et al., 1995;
Haedrich & Barnes, 1997; Koslow et al., 1997; Lorance
& Dupouy, 1998; Clarke, 1999; Koslow et al., 2000; Large
et al., 2003), observando-se por parte da frota uma
estratégia de substituição de espécies-alvo em resposta a
uma rápida depleção dos estoques, freqüentemente
observada em períodos de 5 a 10 anos.

O efeito da pesca de arrasto sobre as comunidades
bentônicas é considerado extremamente impactante,
principalmente nas regiões de montes e bancos submarinos.
Devido à intensificação das correntes nestas regiões, a fauna
é dominada por suspensívoros, incluindo corais
escleractíneos, corais negros (Antipatharia spp.) e gorgônias,



PESCA EXPLORATÓRIA COM ARRASTO DE FUNDO NO TALUDE                                                                               147

muitos dos quais ainda desconhecidos e, ao contrário das
espécies da fauna profunda, com distribuição relativamente
restrita e elevado grau de endemicidade (Koslow & Gowlett-
Holmes, 1998). Segundo esses autores, em um estudo
realizado em bancos submarinos na Tasmânia, dentre mais
de 300 espécies de peixes e invertebrados da macrofauna
registradas, 24 a 43% eram novas para a ciência, e entre 16
e 33% restritas ao ambiente estudado.

No Brasil, as pescarias demersais no talude tiveram seu
desenvolvimento limitado à pesca com petrechos de anzol,
como linha de mão e espinhéis de fundo, na região de
Abrolhos e, a partir da década de 1970, expandindo-se para
o sudeste (Mar Novo) e o sul (Santos & Rahn, 1978; Paiva
& Andrade-Tubino, 1998a, b). As espécies-alvo no sudeste
foram inicialmente o cherne-verdadeiro (Epinephelus
niveatus) e, posteriormente, o batata (Lopholatilus villarii)
e, no sul, o cherne-poveiro (Polyprion americanus) e diversos
cações (Barcellos et al.,1991; Paiva & Andrade, 1994; Paiva
et al., 1996; Peres & Haimovici, 1998; Ávila-da-Silva, 2002).
Os estoques dessas espécies foram rapidamente depletados,
particularmente após o desenvolvimento do espinhel de
fundo com cabo de aço (Peres & Haimovici, 1998; Ávila-
da-Silva & Moreira, 2003; Haimovici & Velasco, 2003).

Nas décadas de 1970 e 1980, foram realizadas campanhas
de prospecção pesqueira demersal no talude superior da
região Sudeste-Sul, entre 28 e 34ºS (Yesaki et al., 1976; Vooren
et al., 1988; Haimovici & Perez, 1991). Entretanto, os
resultados obtidos não indicaram a presença de grandes
estoques que pudessem sustentar o desenvolvimento de
pescarias importantes (Haimovici et al., 1994).  A partir de
2000, vários tipos de pescarias se desenvolveram em
profundidades superiores a 200 m, através de arrendamentos
de embarcações estrangeiras (Perez et al., 2003). Tais pescarias
resultaram na depleção de estoques já previamente explorados
pela pesca nacional, como os peixes de linha de fundo, e a
viabilização técnica de alguns estoques de alto valor
econômico, como o do peixe-sapo (Lophius gastrophysus) e
do caranguejo-de-profundidade (Chaceon ramosae), que
devido às suas biomassas e características biológicas podem
sustentar frotas pesqueiras muito reduzidas.

Entretanto, até o presente, são desconhecidas informações
anteriores sobre a disponibilidade de áreas arrastáveis ou
sobre a presença de recursos existentes no talude
continental da região central da costa brasileira. Carvalho
& Victer (1974) apresentaram um relatório das campanhas
de investigação e prospecção pesqueira realizadas em
profundidades de até 150 m, na área compreendida entre
o sul dos Abrolhos e o Rio de Janeiro. Mais recentemente,
Paiva e colaboradores (Paiva & Andrade, 1994; Paiva et

al., 1996; Paiva & Andrade-Tubino, 1998a, b) descreveram
diversos aspectos da distribuição dos peixes bentônicos
explotados pela frota de linheiros e espinheleiros que
operou na região sudeste do Brasil, entre as décadas de
70 e 90, em profundidades de até 200 m.

No presente trabalho, é apresentada uma análise sobre a
distribuição, abundância e a composição de espécies
batiais, capturadas entre 200 e 2200 m de profundidade
ao largo da região central da costa brasileira, entre o Rio
Real-BA e o Cabo de São Tomé-RJ. Os dados foram
coletados como parte das atividades do Programa
REVIZEE (Programa de Avaliação do Potencial Sustentável
de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva), através
de uma ação integrada envolvendo a Secretaria de
Agricultura do Estado da Bahia (Bahia Pesca S.A), o
Programa REVIZEE (SCORE Central), o “Institut Français
de Recherche pour l´Exploitation de la Mer” (IFREMER),
o  Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal (MMA) e a Secretaria da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (SeCIRM).

MATERIAL E MÉTODOS

As informações analisadas foram obtidas durante uma
campanha de pesca exploratória de recursos pesqueiros
demersais, realizada sobre o talude da costa central brasileira
(11-22oS), entre 06 de junho e 10 de julho de 2000,
denominada campanha BAHIA-2. Durante a campanha
foram utilizados os meios e os equipamentos disponíveis a
bordo do Navio Oceanográfico francês N/O Thalassa,
pertencente ao IFREMER. A campanha BAHIA-2 teve como
principal objetivo identificar os recursos potenciais para a pesca
de arrasto de fundo em uma região pouco conhecida da
costa brasileira, para a qual inexistiam informações anteriores
sobre a existência de recursos ou sobre a disponibilidade de
fundos arrastáveis. Desse modo, foi adotada uma estratégia
exploratória de fundos arrastáveis em sentido latitudinal e
uma distribuição do esforço amostral de maneira mais ou
menos eqüitativa ao longo das isóbatas pesquisadas.

EMBARCAÇÃO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

O N/O Thalassa (Figura 1) é um navio oceanográfico
construído no estaleiro GENAVIR/IFREMER, equipado
para realizar pesquisas oceanográficas e de avaliação de
recursos pesqueiros pelágicos e demersais até 2.200 m de
profundidade. O N/O Thalassa apresenta 73,6 m de
comprimento total, 14,9 m de boca, 6 m de calado, 2.800
t de arqueação bruta e motores elétricos de propulsão de
2.200 kW. Os equipamentos de pesca no deck do navio
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incluíram dois guinchos elétricos independentes, com 4.500
m de cabo de aço de 26 mm de diâmetro, com controle
automático e sincronizado de operação.

Durante os arrastos, o posicionamento da rede, seu
deslocamento e aberturas horizontal e vertical foram
monitorados através de sinais acústicos emitidos pelos
sensores fixados na relinga superior da rede (SCANMAR)
e nas portas (PACHA 200), e integrados ao sistema de
posicionamento dinâmico do navio. Desse modo, foi
possível registrar o posicionamento e a distância entre as
portas, as aberturas horizontal e vertical da rede, e as
distâncias entre a rede, o fundo e o navio a cada 4
segundos. Esses dados foram utilizados para calcular a
geometria dos arrastos e as áreas varridas pela rede, o que
permitiu converter as capturas (em kg) a rendimentos (em
kg/h) ou abundância (kg/km2) por unidade de área.

Durante a campanha BAHIA-2, foi utilizada uma rede de
arrasto do tipo ARROW (Figura 2), que possui um conjunto

de 40 bobinas de borracha, conhecidas como rockhopper,
com 53,3 cm de diâmetro dispostas ao longo da relinga
inferior (26,8 m). Na relinga superior (47,2 m), estavam
instalados flutuadores capazes de suportar profundidades
de até 2.200 m. As portas eram do tipo WV-12, com uma
área de 7 m2 e 2.200 kg de peso total. A distância entre as
portas e a rede foi de 135 m, que eram ligadas ao guincho
principal do navio por um cabo real de arrasto. Os
tamanhos de malha foram: 110 mm no saco da rede e 20
mm no sobre-saco, medido entre nós opostos com a malha
esticada. A rede ARROW é uma rede de pesca comercial
para águas profundas, utilizada pela frota da Nova Zelândia
na pesca do Hoplostethus atlanticus (orange-roughy), mais
adequada às operações de arrasto em fundos acidentados
e rochosos, como aquele que foi prospectado durante a
campanha BAHIA-2. Em média, durante os arrastos
realizados, a abertura horizontal da rede variou entre 28 e
45,5 m, e a abertura vertical entre 3 e 10,6 m,
correspondendo a uma abertura média de 195 m2.

Figura 1. Visão lateral do N/O Thalassa (a) e do convés de popa durante o recolhimento da rede ARROW (b), mostrando as bobinas de
borracha (rockhoppers) usadas durante a campanha BAHIA-2.

Figura 2. Esquema da rede ARROW (A) e detalhe das portas (B) e dos rockhoppers (C).
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PLANEJAMENTO AMOSTRAL E PROCESSAMENTO DOS DADOS

Por razões logísticas, a área de estudo foi dividida em 2
setores, que foram prospectados seguindo um conjunto
de operações de pesca adaptado à topografia dos fundos
em duas etapas de trabalho, correspondentes a dois
segmentos da costa: ao norte do Banco dos Abrolhos
(setor-1), entre o Rio Real-BA e Alcobaça-BA (11-17oS),
e ao sul do Banco dos Abrolhos (setor-2), entre o Rio
Doce-ES e o Cabo de São Tomé-RJ (19-22oS).

Em função da inexistência de informações prévias sobre a
distribuição e abundância das espécies a serem
prospectadas ou mesmo sobre a existência de áreas
arrastáveis sobre o talude, optou-se por tentar distribuir o
esforço amostral de maneira relativamente eqüitativa entre
os dois setores e entre as faixas latitudinais e de
profundidades, de maneira a cobrir toda a área investigada.
Desse modo, em cada setor de pesca, procurou-se distribuir
os arrastos entre 8 estratos de profundidade, procurando-
se ter representadas as faixas de 200-250, 250-500, 500-
750, 750-1.000, 1.000-1.250, 1.250-1.500, 1.500-1.750,
1.750-2.000 m de profundidade. Entretanto, a inexistência
de áreas arrastáveis sobre grandes extensões do talude
determinou a distribuição final dos lances de pesca, que
em geral estiveram concentrados nas regiões de menor
declive, em áreas onde a plataforma continental e o talude

apresentaram maior espalhamento das isóbatas. Algumas
áreas, de extensão considerável, simplesmente não
puderam ser amostradas devido ao acentuado declive e
intensa cobertura rochosa, incluindo a região entre o Rio
Real e Salvador (1 arrasto) e entre Alcobaça e a foz do Rio
Doce, ao largo de toda a borda leste do Banco dos Abrolhos
(Figura 3).

A prospecção acústica para a identificação de fundos
arrastáveis precedeu a realização das operações de pesca.
A estratégia de sondagem de fundos consistiu em uma
varredura batimétrica ao longo das isóbatas, normalmente
a partir de um perfil perpendicular à costa, utilizando-se
ecossondas OSSIAN 500 (48,9 kz) e OSSIAN 1500 (38
kz). Esse trabalho era realizado geralmente durante a noite
e a madrugada, entre 20h e 8h. Em muitas ocasiões,
quando a sondagem noturna não era suficiente para
localizar fundos arrastáveis, a procura se prolongou durante
o dia. Em função do pouco detalhamento desta região
nas cartas náuticas e frente à baixa disponibilidade de
fundos arrastáveis, uma porção considerável do tempo útil
do navio (35%) foi aplicada na sondagem e prospecção
de fundos arrastáveis. O sistema de navegação integrada
do N/O Thalassa permitiu indexar toda a batimetria gerada
pelas ecossondas OSSIAN 500 (48,9 kz) e OSSIAN 1500
(38 kz) durante a sondagem de fundos e arrastos nos
arquivos dos sistemas CASSINO e MOVIES+.
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Figura 3. Mapa da costa brasileira mostrando a área de estudo e a distribuição dos arrastos de fundo (•) realizados a bordo do N/O
Thalassa durante a campanha BAHIA-2, entre 06/06/2000 e 10/07/2000.
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Após cada lance de pesca, a captura foi separada por
espécies ou táxons, sendo registrados o número e o peso
total de cada categoria. A amostragem das capturas a bordo
consistiu basicamente na identificação das espécies e no
registro de dados biométricos (comprimento e peso) de cada
espécie ou táxon. Em seguida, uma amostra representativa
da estrutura de comprimentos foi tomada ao acaso para
aquelas espécies que ocorreram em grande número (n >
200). No caso de capturas inferiores a 200 indivíduos, todos
os exemplares foram medidos. Para as espécies mais
freqüentes ou abundantes, foram registrados dados para a
obtenção dos parâmetros da relação comprimento-peso,
assim como coletadas amostras de estruturas de aposição
(otólitos), estômagos e gônadas para estudos posteriores.
Uma coleção representativa das espécies registradas em cada
amostra (arrasto) foi fixada em formol 10-20% neutralizado
e mantida em álcool 70% para posterior confirmação da
identificação realizada a bordo. Imagens de grande parte
das espécies capturadas foram registradas em meio digital,
com os exemplares recém-capturados. As coleções de peixes,
crustáceos e diversos grupos de invertebrados bentônicos
foram depositadas no Museu Nacional/UFRJ. Os cefalópodes
foram incorporados às coleções do Laboratório de Recursos
Demersais/FURG, enquanto as amostras biológicas de
órgãos e tecidos para estudos populacionais, incluindo
estômagos, otólitos e gônadas, foram armazenadas nas
coleções do Laboratório de Dinâmica de Populações
Marinhas/UNI-RIO, Laboratório de Nectologia/UFES e no
Laboratório de Biologia Pesqueira/UEFS.

Durante cada arrasto, a temperatura da água junto à
abertura da boca da rede foi registrada a cada 4 segundos
com sensores (SCANMAR) fixados nas portas. Após cada
arrasto, foram realizados lançamentos de CTD (SEABIRD/
SBE-19) para registro de condutividade, temperatura e
pressão na coluna d’água até 1.900 m. Os dados obtidos
durante o cruzeiro foram transcritos das bases de dados
dos sistemas lógicos desenvolvidos pelo IFREMER para
o N/O Thalassa (CASSINO, FISHVIEW, MOVIES, CINNA,
HIDRO). Desse modo, a batimetria, navegação, triagem
da captura e dados hidrológicos foram estruturados em
formatos acessíveis a bancos de dados e planilhas, os
quais foram  depurados e analisados no presente trabalho.

A captura por unidade de esforço (CPUE) em kg/h foi
comparada, entre os fatores analisados (setor,
profundidade, latitude), através dos testes não-
paramétricos, devido à ausência de normalidade na
distribuição dos dados e variâncias heterocedásticas,
mesmo quando os dados eram transformados. O teste
de Mann-Whitney (Siegel, 1975) foi utilizado para
comparações de até dois grupos e o teste de Kruskal-

Wallis (Zar, 1984) em comparações de mais de dois
grupos, a um nível de significância P<0,05.

RESULTADOS

OPERAÇÕES DE PESCA E DADOS AMBIENTAIS

Os dados analisados incluem as capturas de 58 arrastos
de pesca demersal, obtidos ao longo da área compreendida
entre o Rio Real (Lat 11oS) e o Cabo de São Tomé (22oS),
em profundidades médias que variaram entre 195 e 2.137
m. O tempo de arrasto variou entre 8 min e 2,2 h,
correspondendo a uma área varrida de 0,02 a 0,42 km2

(média=0,19 km2). Os arrastos foram realizados a
velocidades entre 2,4 e 3,7 nós (média de 3,05 nós),
resultando em distâncias percorridas de 1 a 12 km. O
esforço total aplicado durante os arrastos foi de 57,6 horas
efetivas de pesca, correspondendo a uma área varrida total
de 10,7 km2. A distribuição do esforço amostral (Figura 4)
foi aproximadamente uniforme ao longo dos dois setores
de trabalho em relação às faixas de profundidade e às
latitudes, assim como para as temperaturas registradas. Em
geral, houve uma maior disponibilidade de áreas arrastáveis
no setor-2, ao sul do Rio Doce (19o30’S), o que possibilitou
arrastos mais longos e, conseqüentemente, uma maior área
varrida durante os arrastos. Um número considerável de
arrastos (n=11) teve duração inferior a 30 min, em sua
maioria (81%), concentrados no setor-1, entre o Rio Real
e o norte dos Abrolhos (11-17oS).

A estrutura termoalina da região de estudo foi analisada
separadamente nos setores investigados (Figura 5), revelando,
na superfície, temperaturas médias de 26,7oC no setor-1
(n=23) e 24,2oC no setor-2 (n=22), além de salinidades
elevadas, variando entre 37,0 e 36,9 respectivamente. A
camada de mistura superficial é extremamente delgada,
atingindo 70 m (25ºC) no setor-1 e 60 m (23,5oC) no setor-2.
A termoclina apresenta-se consideravelmente extensa,
passando de 19-23oC a 100 m para 3,6oC, a 1.000 m em
ambos os setores. Abaixo de 1.000 m, observa-se o início da
isoclina fria, com temperaturas relativamente constantes,
variando entre 3,7 a 4,2oC, e o aumento da salinidade em
direção ao fundo, com máximo de 34,9 registrado a 1.973
m, profundidade máxima que atingiram os lançamentos de
CTD durante a campanha.

O diagrama T-S (Figura 6) indicou a existência de quatro
massas de água: Águas Tropicais (AT), Subtropicais
(ACAS), Subantárticas (AIA) e Profundas (APAN). A AT
corresponde ao corpo de água quente e salina que ocupa
a porção superficial do Atlântico Sul, sendo transportada
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para sul pela Corrente do Brasil (CB) com T>20oC e
S>36,2 em profundidades de até 200 m. Abaixo da CB,
entre 300 e aproximadamente 700 m, encontra-se a Água
Central do Atlântico Sul (ACAS), com temperaturas
variando entre 6 e 20oC e salinidades de 34,6 a 36. Abaixo
da ACAS, encontra-se a Água Intermediária Antártica
(AIA), com temperaturas entre 3 e 4oC e salinidade mínima
de 34,2-34,6, disposta entre 700 e 1.500 m. Subjacente
à AIA, encontra-se a Água Profunda do Atlântico Norte
(APAN), sendo demarcada por salinidades entre 34,6 e
35 e temperaturas entre 3 e 4oC, ocupando níveis
superiores a 1.500 m.

COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS

Entre as espécies de peixes demersais, os
elasmobrânquios estiveram representados por pelo
menos 6 ordens e 10 famílias, enquanto os teleósteos
por 14 ordens e 59 famílias. Perciformes foi a ordem
com o maior número de espécies (44), seguida dos
Gadiformes (31), Anguilliformes (23), Ophidiiformes
(19), Osmeriformes (19) e Aulopiformes (15). Essas 6

ordens em conjunto corresponderam a 67% das espécies
de peixes identificadas até o presente. As famílias de
peixes demersais com maior número de espécies foram
Macrouridae (23), Alepocephalidae (17), Ophidiidae (17)
e Synaphobranchidae (9). Um grande número de
famílias (~41%), entretanto, esteve representado por
apenas uma espécie.

As dez espécies de peixes mais abundantes em peso e
que representaram em conjunto 73,5% da captura foram:
Thyrsitops lepidopoides (44,3%), Trichiurus lepturus
(13%), Dasyatis centroura (3,1%), Xyelacyba myersi
(2,6%), Saurida normani (2,4%), Steindachneria argentea
(2,3%), Synaphobranchus brevidorsalis (1,6%), Squatina
spp. (1,6%), Lophius gastrophysus (1,4%) e Pagrus pagrus
(1,2%). Em número, as dez espécies mais abundantes e
que representaram 82,3% da captura foram: Thyrsitops
lepidopoides (56,6%), Steindachneria argentea (11,3%),
Synagrops trispinosus (4,2%), Trichiurus lepturus (3,8%),
Xenolepidichthys dalgleishi (1,4%), Saurida normani
(1,1%), Zenion hololepis (1,1%), Polymixia lowei (1%),
Pagrus pagrus (1%) e Aldrovandia oleosa (0,8%).
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No filo Crustacea, foram identificadas cerca de 90
espécies da classe Malacostraca e apenas duas
espécies da classe Maxil lopoda, per tencentes à
infraclasse Cirripedia. Na superordem Eucarida,
ordem Decapoda, esteve concentrada a grande
diversidade dos crustáceos identi f icados até o
presente.  A subordem Dendrobranchiata fo i

representada por seis famílias e 27 espécies: Aristeidae
(7), Benthesicymidae (3), Penaeidae (6), Sergestidae
(6), Sicyonidae (1) e Solenoceridae (4). Na subordem
Pleocyemata, infra-ordem Caridea foram identificadas
mais seis famílias e 32 espécies: Crangonidae (2),
Glyphocrangonidae (8), Nematocarcinidae (2),
Oplophoridae (10), Pandalidae (5) e Pasiphaeidae (5).
A infra-ordem Astacidea foi representada pela família
Nephropidae (5), e a infra-ordem Anomura pela
família Galatheidae (10). A infra-ordem Brachyura foi
representada por dez famílias, todas com uma ou duas
espécies cada.

Entre os crustáceos, a ordem Decapoda correspondeu
a aproximadamente 90% das espécies amostradas e a
aproximadamente 55% do material já identificado até
o presente momento. Dentre os grupos mais abundantes
pertencem à infra-ordem Caridea, Acanthephyra eximia
Smith, 1884 (n=190), Glyphocrangon neglecta Faxon,
1895 (n=330) e Janicella spinicauda (A. Milne Edwards,
1883), com mais de 10.000 exemplares. Os decápodes
mais abundantes estiveram representados na família
Aristeidae, incluindo Aristaeomorpha foliacea (Risso,
1827) com 110 espécimens, Aristaeopsis edwarsiana
(Johnson, 1867), com cerca de 130 espécimens,
Aristeus antillensis A. Milne Edwards & Bouvier, 1909
(n= 78 espécimens) e Aristeus antennatus (Risso,
1816), com 22 espécimens.

Figura 5. Estrutura termoalina resultante dos lançamentos de CTD realizados durante a campanha BAHIA-2. a) setor-1 (11-17oS), b)
setor-2 (19-22oS). Temperatura (⎯) e Salinidade (…).
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Na classe Cephalopoda, foram identificadas cinco ordens
com 22 famílias de, pelo menos, 38 táxons diferentes (31
espécies e 7 gêneros).  As famílias com maior número de
espécies foram Ommastrephidae (6), Sepiolidae (5),
Octopodidae (>3) e Enoploteuthidae (3). Entre
aproximadamente 1.040 cefalópodes capturados, 97%
foram identificados ao nível de espécie e 1% ao nível de
gênero. O restante (2%) consistiu em exemplares
incompletos ou semidestruídos. Da captura total em peso,
95,5% foram da ordem Teuthoidea. A lula amoniacal
Pholidoteuthis adami Voss, 1956 representou 53,5%, a
família Ommastrephidae de lulas oceânicas do talude,
principalmente Illex coindetii (Vérany, 1839) e
Ornithoteuthis antillarum Adam, 1957, com 27%, e as
lulas oceânicas amoniacais mesopelágicas da família
Histioteuthidae, 6,8%.

CAPTURAS E RENDIMENTO PESQUEIRO

As capturas dos 58 arrastos de pesca demersal renderam
um peso total de 6.717 kg (Tabela 1). O rendimento médio
global foi de 746 kg/km2, correspondendo a 124,2 kg/h,
composto de 96,5% de peixes, 2,0% de cefalópodes e 1,5%
de crustáceos. No setor-1, foram capturados 10.972 peixes,
cefalópodes e crustáceos, pesando 1.149 kg e com um
rendimento médio de 290,9 kg/km2 (52,3 kg/h), enquanto
no setor-2 foram capturados 34.598 indivíduos, pesando
5.567 kg e um rendimento médio de 1.157,3 kg/km2 (188,7
kg/h). Entretanto, os rendimentos globais não apresentaram
diferença significativa entre os setores, quando comparados
através do teste de Mann-Whitney (P=0,498).

Os rendimentos médios de peixes, crustáceos e do total
das capturas foram significativamente diferentes entre as
oito faixas de profundidade analisadas, quando
comparadas através do teste não-paramétrico de Kruskal-
Wallis (Tabela 2). Somente os rendimentos dos

cefalópodes não apresentaram diferença significativa entre
as profundidades analisadas. Nas primeiras faixas de
profundidade, os rendimentos totais diminuíram
rapidamente de 761,8 para 34,5 kg/h entre 200 e 750 m,
depois aumentaram para 45-52 kg/h entre 1.000 e 1.500
m e diminuíram para 28-30 kg/h acima de 1.500 m. A
variação nos rendimentos de acordo com a profundidade
e entre os setores de trabalho esteve diretamente
relacionada à composição das capturas de peixes, que
corresponderam em média a 88% do peso total registrado
em cada estrato de profundidade e cujo rendimento
médio diminuiu rapidamente nos três primeiros estratos,
entre 200 e 750 m.

Os rendimentos médios totais não apresentaram diferença
significativa entre as faixas de latitude analisadas, quando
comparadas através do teste não-paramétrico de Kruskal-
Wallis (P = 0,53). Em geral, os rendimentos dos peixes
foram inferiores a 60 kg/h de arrasto em todas as faixas
de latitude, com exceção daqueles observados no extremo
sul da área de estudo, entre 21 e 22oS (Tabela 3), com
média de 302,2 kg/h em 14 arrastos.

A distribuição dos rendimentos (kg/h) e da biomassa (kg/
km2) total em cada arrasto, incluindo peixes, cefalópodes
e crustáceos, é apresentada na Figura 7, podendo-se
destacar algumas áreas de maior concentração. De norte
para sul, estas áreas encontram-se associadas: (1) às regiões
de influência dos estuários da Baía de Todos os Santos e
da Baía de Camamú; (2) à foz do rio Jequitinhonha, ao
norte do Banco Royal Charlotte; (3) à região ao norte da
foz do Rio Doce, ao sul do Banco dos Abrolhos; e (4) ao
largo da foz do Rio Paraíba do Sul. De uma maneira geral,
essas áreas representam regiões onde a plataforma
continental é mais ampla e o fundo menos acidentado,
como conseqüência de uma maior quantidade de
sedimentos drenados dos sistemas fluviais adjacentes.

 SETOR-1 SETOR-2 TOTAL 

Profundidade mínima (m) 232,8 190,4 190,4 

Profundidade máxima (m) 2.270,6 1.805,6 2.270,6 

No de arrastos 28 30 58,0 

Tempo de arrasto (hs) 24,7 32,9 57,6 

Área varrida (km2) 4,6 6,1 10,7 

Soma de captura (kg) 1.149,9 5.567,8 6.717,8 

Soma de captura (No ind.) 10.972 34.598 45.570 

Rendimento médio (kg/km2) 290,9 1.157,2 746,9 

Rendimento médio (kg/h) 50,47 188,7 124,2 

Tabela 1. Distribuição global das capturas, esforço de pesca e rendimentos registrados ao norte (setor-1) e ao sul (setor-2) do Banco
dos Abrolhos.
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PROFUNDIDADE (m) PEIXES CRUSTÁCEOS CEFALÓPODES TOTAL 

200-250  749,9 0,5 0,2 761,8 

250-500  97,0 1,6 1,1 100,0 

500-750  25,8 2,2 2,2 34,5 

750-1.000  17,6 5,1 7,1 31,0 

1.000-1.250  37,4 1,9 7,0 45,0 

1.250-1.500  51,9 0,6 - 52,6 

1.500-1.750  29,4 0,8 0,2 30,7 

1.750-2.200  25,2 0,7 3,5 28,6 

Média Global 129,3 1,7 3,0 124,2 

Kruskal-Wallis (U) 19,8 26,7 10,7 16,7 

Nível de signif. (P) 0,006 0,0004 0,095 0,019 

Tabela 2. Comparação dos rendimentos médios (kg/h) estimados por faixa de profundidade para peixes, crustáceos, cefalópodes e para
o total das capturas.

LATITUDE 
(oS) 

NÚMERO DE 
ARRASTOS 

CAPTURA 
(kg) 

ESFORÇO 
(hs) 

CPUE 
(kg/h) 

11-12 1 20,6 0,4 47,4 

13-14 13 394,5 13,5 29,2 

14-15 6 122,8 6,3 19,3 

15-16 7 93,1 4,2 22,0 

16-17 1 7,2 0,2 36,2 

19-20 11 585,2 11,1 52,7 

20-21 5 284,7 7,1 40,1 

21-22 14 4.445,7 14,7 302,2 

Total 58 5.953,8 57,63 103,3 

Tabela 3. Rendimentos médios (kg/h) obtidos por faixa de latitude.

Figura 7. Distribuição dos rendimentos (a) e da biomassa (b) das capturas obtidas durante a Campanha BAHIA-2 a bordo do N/O Thalassa.
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Entre Salvador e Camamú (13-14oS), foram realizados 13
arrastos, com rendimento médio de 29,2 kg/h, sustentados
pela captura de Synagrops trispinosus (41,6 kg/h), Squatina
spp. (37,8 kg/h) e Steindachneria argentea (16 kg/h). Entre
a Baía de Camamú e Ilhéus (14-15oS), os rendimentos
diminuíram para 19,3 kg/h, com predominância de
Squatina sp. (10 kg/h) e Upeneus parvus (6 kg/h). Entre
Ilhéus e Belmonte (15-16oS), o rendimento médio foi de
22,0 kg/h, predominantemente constituído por Lophius
gastrophysus (21,7 kg/h). Ao sul dos Abrolhos, os
rendimentos aumentaram para 52,7 kg/h entre a foz do
Rio Doce e Vitória (19-20oS), sendo Saurida normani (45,8
kg/h) e Trichiurus lepturus (39,7 kg/h) as espécies mais
abundantes. Entre Vitória e Itaipava (20-21oS), os
rendimentos diminuíram para 40,1 kg/h, sendo compostos
principalmente por Steindachneria argentea (32,9 kg/h) e
Squatina spp. (26,3 kg/h). Os maiores rendimentos (302,2
kg/h) foram registrados entre Itaipava e o Cabo de São
Tomé (21-22oS), em sua maior parte como resultado das
capturas pontuais da serrinha Thyrsitops lepidopoides (770
kg/h) e do espada T. lepturus  (141 kg/h), as espécies mais
abundantes de todo o levantamento. Entre Belmonte e
Corumbau (16-17oS), e entre o Rio Real e Salvador (11-
12oS), os rendimentos estimados podem estar fortemente
influenciados pelo pequeno número de amostras (n=1).

A distribuição da biomassa dos peixes (teleósteos e
elasmobrânquios), em relação à estrutura de comprimentos
das capturas (Figura 8), indicou que nas regiões mais rasas
do talude superior (200-750 m), a biomassa é constituída
predominantemente por animais de pequeno porte, com
64% representada em comprimentos inferiores a 20 cm

(CT). No talude médio (750-1.500 m), 54% da biomassa
foi registrada em animais entre 20-60 cm de CT e no talude
inferior (1.500-2.200 m), 58% da biomassa esteve
distribuída entre 40-80 cm de CT.

Entre 200 e 250 m, os teleósteos mais abundantes em
peso e em número foram T. lepidopoides, T. lepturus, D.
centroura, S. normani, P. pagrus e P. lowei (Tabela 3).
Entre 250 e 500 m, as espécies mais abundantes em peso
foram T. lepturus, S. argentea, Squatina spp., L.
gastrophysus e U. mystacea, enquanto que em número
predominaram S. argentea, S. trispinosus, T. lepturus e
Z. hololepis. Entre 500 e 750 m, predominaram, em peso
e em número, M. hubbsi, X. dalgleishi, Lophius
gastrophysus e M. laevis. Entre 750 e 1.000 m foram mais
abundantes em peso e número: Synaphobranchus sp.,
M. laevis e A. affinis. Na faixa entre 1.000 e 2.000 m, 6
espécies corresponderam à maior parte das capturas em
peso: X. myersi, C. macroptera, S. brevidorsalis,
Synaphobranchus sp., N. stomias e N. erimelas. Em
número de indivíduos, além dessas 6 espécies, observou-
se a predominância de A. oleosa e A. affinis.  Entre 2.000
e 2.200 m, foram mais abundantes N. stomias, X. myersi,
A. oleosa e N. erimelas.

No contexto das capturas analisadas, 12 espécies de
teleósteos encontrados no talude superior (200-750 m)
representaram 67,5% das capturas em peso. As 8
espécies mais abundantes do talude médio (750-1.500
m) e inferior (1500-2200 m) corresponderam a apenas
6%, enquanto as raias (Dasyatis centroura) e o cação-
anjo (Squatina spp.) representaram outros 6% do peso
total dos peixes capturados (Tabela 4).
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A contribuição em peso das principais famílias de peixes
demersais por faixa de profundidade é apresentada na
Figura 9. No talude superior entre 200 e 250 m, duas
famílias (Gempylidae e Trichiuridae) foram mais
abundantes e representaram 85,7% do peso das
capturas nessa faixa de profundidade. Entre 250 e 500
m, uma única família (Trichiuridae) representou 62,4%
das capturas. Na região mais profunda do talude
superior (500-750 m), predominaram diversas espécies
de Macrouridae, com 23,5% das capturas. No talude
médio, entre 750 e 1.000 m, os Ophidiidae (44,8%) e
Alepocephalidae (7,8%) foram mais abundantes. Entre
1.000 e 1.250 m, as três famílias que representaram a
maior parte das capturas em peso foram: Ophidiidae
(27,7%), Synaphobranchi idae (15,6%) e
Alepocephalidae (7,1%). Entre 1.250 e 1.500 m,
predominaram os Synaphobranchiidae (28,4%) e
Alepocephalidae (28,1%). No talude inferior, entre
1.500 e 1.750 m, os Alepocephalidae (42,8%) e os
Synaphobranchiidae (33,1%) representaram a maior
parte das capturas, enquanto os Ophidiidae (14,4%)
tiveram menor importância. Na faixa entre 1.750 e
2.200 m, as famílias mais abundantes nas capturas
foram os Alepocephalidae (43,4%) e Ophidiidae
(14,3%), enquanto os Synaphobranchiidae (4,4%)
tiveram menor contribuição.

COMENTÁRIOS SOBRE A PRESENÇA DE RECURSOS POTENCIAIS

As espécies de peixes de maior interesse comercial
foram encontradas em maior número e foram mais
abundantes nas regiões mais rasas da quebra de
plataforma e talude superior (200-500 m), concentradas

ao sul da área. Entre estas espécies, encontram-se
recursos t ipicamente subtropicais,  explotados
tradicionalmente em diversas pescarias industriais no
Sudeste e Sul do Brasil, como o peixe-sapo (Lophius
gastrophysus), pargo-rosa (Pagrus pagrus), a merluza
(Merluccius hubbsi), a abrótea-de-profundidade
(Urophycis mystacea) e, secundariamente, o peixe-
espada (Trichiurus lepturus). Ao norte da área, a
presença de espécies comerciais diminui, e as capturas
foram mantidas em sua maior parte por espécies
tropicais, com pouco ou nenhum valor comercial,
incluindo principalmente Synagrops trispinosus e
Steindachneria argentea. Do ponto de vista pesqueiro,
nenhuma espécie foi encontrada em concentrações
compatíveis com uma explotação comercial nos
taludes médio e inferior, entre 750 e 2.200 m. Nessa
região do talude, as espécies de teleósteos mais
abundantes nas amostragens realizadas não se
constituem recursos comercialmente explotados em
nenhuma pescaria conhecida.

Algumas espécies de crustáceos decápodes da família
Aristeidae, que inclui recursos de maior importância
na pesca de arrasto de fundo nas regiões do Atlântico
Nor te e no Mediter râneo, foram encontradas,
inc lu indo os camarões de profundidade
Aristaeomorpha foliacea e Aristaeopsis edwarsiana,
porém em baixas densidades (Tabela 4). Os melhores
rendimentos de A. foliacea foram registrados entre 500
e 750 m (1,3 kg/h) e entre 250 e 500 m (0,21 kg/h),
enquanto A. edwarsiana foi mais abundante entre
500-750 m (0,1 kg/h). Em geral, essas espécies
apresentaram ocorrência reduzida, sendo registradas
em 15,5 e 17,2% das amostras, respectivamente.

Figura 9. Contribuição percentual das principais famílias de peixes demersais nas capturas totais em relação à profundidade de ocorrência.
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Entre os cefalópodes, Pholidoteuthis adami foi a lula mais
abundante na faixa entre 1.000 e 1.250 m (61,2 kg/h),
tendo sido registrada em apenas 1,7% dos arrastos
realizados. Entretanto, o conteúdo amoniacal acumulado
em seus tecidos a torna imprópria para consumo humano.
Entre as espécies de lulas oceânicas de interesse comercial,
apenas Illex coindetii foi relativamente abundante entre
750 e 1.000 m (3,0 kg/h) e entre 1.000 e 1.250 m (3,2 kg/
h), ocorrendo em 20,7% das estações.

Os rendimentos em números por hora de arrasto (No/h)
observados por classes de comprimento das espécies de
teleósteos e invertebrados (crustáceos e cefalópodes) mais
abundantes, e que poderiam representar algum interesse
comercial, são apresentadas nas Figuras 10 e 11,
respectivamente. A seguir, é apresentada uma descrição mais
detalhada sobre a distribuição das espécies mais abundantes
encontrados na área investigada e dados sobre a importância
que cada uma apresenta nas pescarias conhecidas.

Figura 10. Composições de comprimento em números por hora de arrasto das espécies mais abundantes de peixes teleósteos encontrados
durante a campanha BAHIA-2. a) Serrinha (Thyrsitops lepidopoides), b) Espada (Trichiurus lepturus), c) Pargo-rosa (Pagrus pagrus), d)
Merluza (Merluccius hubbsi), e) Abrótea (Urophycis cirrata), f) Upeneus parvus, g) Steindachneria argentea e h) Saurida normani.
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SERRINHA (Thyrsitops lepidopoides)

A serrinha, Thyrsitops lepidopoides (Cuvier, 1832), é uma
espécie bentopelágica de distribuição subtropical, que
ocorre desde o Rio de Janeiro até o extremo sul da
Argentina e o sul do Chile (Figueiredo et al., 2002).
Normalmente é encontrada sobre o talude continental
entre 30 e 350 m. Não apresenta importância comercial
no Brasil. Sustenta uma pequena pescaria comercial na
Argentina, com desembarques de apenas 20 t registradas
em 1990 (Nakamura & Parin, 1993). Foi a espécie mais
abundante de todo o cruzeiro, ocupando o primeiro lugar
em número (56,7%) e peso (43,2%) das capturas. Foram
pescados 26.048 exemplares medindo entre 23-32 cm
CT (peso médio = 107 g), com densidades de até 6.000
indivíduos/hora de arrasto, observados entre 26-27 cm
CT. Ocorreu em quatro arrastos realizados ao sul do Rio
Doce entre 202 e 564 m, com rendimentos de até 1.533
kg/h observados na faixa entre 200 e 250 m.

ESPADA (Trichiurus lepturus)

O espada, Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758, é uma
espécie bentopelágica encontrada em áreas tropicais,
subtropicais e temperadas (Nakamura & Parin, 1993).
Ocorre sobre toda a plataforma continental, geralmente
associado a fundos lamosos de águas costeiras rasas,
algumas vezes penetrando em estuários. Pode ser

encontrado até 400 m de profundidade e apresenta
grande importância nas pescarias mundiais, com capturas
superiores a 1.000.000 t na China, em 1996 e 805.715 t
no Paquistão em 1990 (Nakamura & Parin, 1993). No
Brasil, a espécie representa um recurso relativamente
importante em diversas pescarias artesanais e de
subsistência, sendo capturada com redes de arrasto, cerco
e emalhe. O espada foi a segunda espécie mais abundante
em peso (13%) no total das capturas e a quarta em
número (3,8%). Foram pescados 1.741 exemplares,
medindo entre 25 e 60 cm de comprimento pré-anal (peso
médio = 485 g). Densidades de mais de 200 indivíduos/
hora de arrasto foram registradas entre as classes de 30 a
40 cm de comprimento pré-anal. Ocorreu em oito
arrastos, realizados ao sul do Rio Doce entre 194 e 564
m, com rendimentos mais elevados (136 kg/h) observados
na faixa entre 250 e 500 m.

PARGO-ROSA (Pagrus pagrus)

O pargo-rosa, Pagrus pagrus Linnaeus, 1758, é um
esparídeo de ampla distribuição subtropical em ambas
as margens do Atlântico e no Mediterrâneo (Robins &
Ray, 1986). É uma espécie demersal, normalmente
associada a fundos de pedra, coral e areia, em
profundidades de 18 a 250 m (Figueiredo et al., 2002).
No Brasil, é pescada comercialmente entre o Rio Grande
do Sul e o Espírito Santo. Foi explotada intensamente

Figura 11. Composições de comprimento em números por hora de arrasto das espécies mais abundantes de crustáceos aristeídeos
capturados durante a campanha BAHIA-2: Aristaeomorpha foliacea (a), Aristaeopsis edwarsiana (b) e  as lulas oceânicas Ornitoteuthis
antillarum (c) e Illex coindetii (d).
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pela frota de arrasteiros na região Sudeste-Sul, com uma
produção total de 10.000 t registrada entre 1973 e 1977.
Nos anos posteriores, seguiu-se o colapso da pescaria
(Haimovici et al., 1989). Os desembarques da espécie no
Rio de Janeiro atingiram 1.760 t em 1991, estabilizando-
se em torno de 1.300 t entre 1997 e 2000, o que situa a
espécie entre os dez principais recursos pesqueiros
desembarcados no estado. O pargo-rosa foi a décima
espécie em peso (1,2%) e nona em número de exemplares
capturados (1,0%). Foram pescados 476 exemplares (peso
médio = 168 g) medindo entre 16 e 32 cm CT. Densidades
de 80 indivíduos/hora de arrasto foram observadas nas
classes de tamanho compreendidas entre 21 e 23 cm CT.
Ocorreu em 8,6% dos arrastos, somente ao sul do Rio
Doce, entre 194 e 613 m, com rendimentos mais elevados
(23,9 kg/h) registrados entre 200 e 250 m.

MERLUZA (Merluccius hubbsi)

A merluza, Merluccius hubbsi Marini, 1933, é um gadiforme
de águas temperadas que se distribui entre o Rio de Janeiro
e o extremo sul da Argentina (Figueiredo et al., 2002).
Apresenta hábitos bentopelágicos, ocorrendo sobre a
plataforma continental geralmente entre profundidades de
100 e 200 m (Cohen et al., 1990). Sustenta pescarias de
grande importância comercial realizadas com redes de
arrasto no Atlântico Sudoeste, incluindo as frotas da
Argentina e do Uruguai. Na Argentina, em 1996, foram
desembarcadas 589.000 t (FAO, 2002). No Brasil, sua
importância na pesca tem crescido nos últimos anos, sendo
a segunda espécie mais capturada pela frota de arrasteiros
e tangones de Santa Catarina, com desembarques de 3.065
t e 2.796 t entre 2002 e 2003 respectivamente, fazendo
parte das capturas da frota arrendada que opera em áreas
profundas (Perez et al., 2003). A merluza apresentou
importância secundária em peso (0,8%) e número (0,3%)
nas capturas. Foram pescados 134 exemplares em 8
arrastos, medindo entre 18 e 48 cm CT (peso médio =
384 g). Ocorreu somente ao sul do Rio Doce, entre 202 e
666 m de profundidade, com rendimentos de até 8,1 kg/h
registrados entre 500-750 m.

ABRÓTEA-DE-PROFUNDIDADE (Urophycis mystacea)

A abrótea-de-profundidade, Urophycis mystacea
Miranda-Ribeiro, 1903, é um gadiforme de ampla
distribuição subtropical, ocorrendo entre o Golfo do
México e a Argentina (Figueiredo et al., 2002). É uma
espécie batidemersal encontrada sobre fundos de lama,
geralmente em profundidades superiores a 200 m. É
capturada comercialmente pela frota de arrasteiros no

Sudeste e Sul do Brasil e na Argentina. Foi desembarcada
em grandes quantidades pela frota industrial de arrasto
duplo (tangones) em Santa Catarina, entre 2001 e 2002,
com desembarques de 4.310 t e 6.243 t respectivamente.
A abrótea-de-profundidade representou somente 0,9%
do peso e 0,1% dos exemplares capturados. Foram
capturados 65 exemplares medindo entre 18 e 47 cm CT
(peso médio = 907 g). Foi encontrada somente ao sul do
Rio Doce, entre 194 e 564 m, com rendimentos de até
16,9 kg/h observados entre 250-500.

Upeneus parvus

Upeneus parvus Poey, 1852, é uma espécie demersal
encontrada sobre fundos de areia ou lama (Vergara & Randall,
1978). Ocorre desde a Carolina do Norte até o Sudeste do
Brasil, sendo ausente nas Bahamas, Bermudas e no Caribe
(Smith, 1997). Algumas espécies da família apresentam
importância comercial na pesca com redes de arrasto de fundo
no Sudeste e Sul (Mullus argentinae) e no Nordeste
(Pseudopeneus maculatus) do Brasil. Espécies do mesmo
gênero são relativamente importantes em países como
Indonésia, India e Hong-Kong. No Brasil, Upeneus parvus não
apresenta importância comercial nas pescarias conhecidas.
Correspondeu a 0,1% do peso e 0,24% do total das capturas.
Foram capturados 111 exemplares, medindo entre 14 e 23 cm
CT, com mais de 20 indivíduos/hora de arrasto observados
entre 16 e 17 cm CT (peso médio = 70 g). Ocorreu entre
Ilhéus e Vitória, entre 194 e 278 m, com rendimentos mais
elevados (6 kg/h) registrados entre 250-500 m.

Steindachneria argentea

Steindachneria argentea  Goode & Bean, 1896 é
conhecida como “luminous-hake” (merluza-luminosa)
devido ao extenso órgão de luz estriado presente ao longo
da região ventral do corpo e em ambos os lados da cabeça.
É uma espécie batidemersal encontrada entre 400 e 500
m, desde a Flórida e Golfo do México até a Venezuela
(Cohen et al., 1990). Até o presente, sua ocorrência era
desconhecida na costa brasileira. Em nenhuma dessas
regiões apresenta importância comercial nas pescarias. Foi
a segunda espécie mais importante em número (11,3%) e
a sexta espécie em peso (2,3%) nas capturas totais. Foram
pescados 5.208 exemplares (peso médio = 28 g), medindo
entre 18 e 28 cm CT, com densidades superiores a 150
indivíduos/hora de arrasto, observadas nas classes de 23 a
25 cm CT. Ocorreu entre 180 e 750 m em 14 (24,1%) dos
58 arrastos realizados, entre Salvador e o Rio Doce. Os
rendimentos mais elevados (30,4 kg/h) foram obtidos na
faixa entre 250 e 500 m.
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Saurida normani

Saurida normani Longley, 1935, é uma espécie demersal
associada a ambientes tropicais recifais, encontrada entre
25 e 550 metros de profundidade na zona tropical do
Atlântico Oeste, desde a Carolina do Sul, Golfo do México
e Guianas até o sul do Brasil (Smith, 1997). Não são
conhecidas pescarias comerciais da espécie ao longo de
sua área de distribuição. Foi a quinta espécie mais
abundante em peso (2,4%) e a sexta em número de
exemplares (1,1%). Foram capturados 523 exemplares,
pesando 153 kg (peso médio = 293 g) e medindo entre
22 e 50 cm CT. Densidades superiores a 30 indivíduos/
hora de arrasto foram registradas entre as classes de 25 e
39 cm CT. Ocorreu em 11 (18,9%) dos arrastos, entre
196 e 469 m de profundidade, desde Salvador ao Cabo
de São Tomé, com densidades mais elevadas (48,6 kg/h)
registradas entre 200 e 250 m.

DISCUSSÃO

Entre o sul da Bahia (Abrolhos) e o sul do estado do Rio de
Janeiro, em profundidades de até 150 m, Carvalho e Victer
(1974) apresentaram um relatório síntese das 16 campanhas
de investigação de recursos pesqueiros demersais com
arrasto de fundo a bordo do B/P Riobaldo realizados entre
1973 e 1974, que totalizaram 466 arrastos e 432 horas de
pesca. A captura total de 37.600 kg foi constituída
predominantemente por peixes ósseos (48,6%) e,
secundariamente, peixes cartilaginosos (9,1%), crustáceos
(2,2%) e moluscos (0,7%). Grande parte da captura (39,4%)
correspondeu à mistura rejeitada sem valor comercial. O
rendimento médio global foi de 86,9 kg/h de arrasto, sendo
as espécies mais abundantes os cianídeos (Umbrina canosai,
Micropogonias furnieri e Cynoscium guatucupa), a merluza
(Merluccius hubbsi), o pargo-rosa (Pagrus pagrus) e a trilha
(Mullus spp. e Pseudopenaeus maculatus).

No Sudeste e Sul do Brasi l ,  os resultados dos
levantamentos realizados com redes de arrasto em
operações comerciais (Perez et al., 2003) ou dados
obtidos em cruzeiros de pesquisa pesqueira (Yesaki et
al., 1976; Vooren et al., 1988; Haimovici & Perez, 1991;
Haimovici et al., 1994; Rossi-Wongtschowski et al., 2002,
Haimovici et al., 2002) indicaram que entre 100 e 600
m de profundidade poucas espécies podem ser
consideradas como recursos comercialmente
sustentáveis. Os recursos mais abundantes, com
perspectiva de explotação comercial, são o galo-de-
profundidade (Z. conchifera) no talude superior, entre

21-25oS (Perez et al., 2003), e o calamar argentino (Illex
argentinus) nas regiões mais profundas do talude
(Haimovici et al, 2002). Na costa central, os rendimentos
de peixes teleósteos e elasmobrânquios diminuíram
rapidamente entre 250 e 750 m, coincidindo com o
aumento na abundância relativa de cefalópodes entre
750 e 1.250 m e concordando com o padrão geral
registrado por Haimovici et al. (1994) e Perez et al.
(2003). Embora os rendimentos não sejam diretamente
comparáveis, algumas das espécies mais abundantes no
Sudeste e Sul do Brasil foram também encontradas na
costa central (T. lepturus, T. lepidopoides, U. mystacea
e M. hubbsi, P. pagrus, P. loweii e Z. conchifera), porém
em densidades consideravelmente mais baixas e
concentradas ao sul do Rio Doce.

Exemplos de capturas comerciais utilizando redes de arrasto
em regiões de plataforma e no talude do Atlântico Norte
podem ser usados para comparar o potencial de explotação
da zona prospectada, embora, nesses ambientes, a
produtividade das pescarias seja consideravelmente maior
que aquela observada nas regiões tropicais. No Golfo da
Gasconha e no Mar Celta, entre 100 e 500 m, os arrastos
comerciais dirigidos à captura de peixes duram em média
5 horas e as capturas de lophiídeos podem atingir 1 a 3 t/
arrasto (Lorance, com. pess.). Em 1999, durante uma
campanha de prospecção pesqueira demersal a bordo do
N/O Thalassa no Atlântico Norte entre 47-56oN, registraram-
se rendimentos de 300 a 629 kg/h (1.000-1.250 m), 700 a
1.200 kg/h (1.250-1.500 m) e de 60 a 200 kg/h (2.000-
2.250 m), obtidos com a mesma rede utilizada na
campanha BAHIA-2 (Lorance, com. pess.).

Algumas espécies de crustáceos decápodes encontradas
na zona prospectada constituem-se em recursos
relativamente importantes em pescarias profundas
conhecidas no Atlântico NE e no Mediterrâneo, incluindo
os camarões aristeídeos Aristeus antennatus,
Aristaeomorpha foliacea e Aristaeopsis edwarsiana. No sul
e no sudoeste da costa de Portugal, as pescarias sobre essas
espécies em regiões profundas (>400 m) são estimuladas
como uma estratégia de redução do esforço de pesca sobre
os estoques gravemente explotados  na plataforma e talude
superior, incluindo Parapenaeus longirostris, Nephrops
norvegicus e Aristeus antennatus (Figueiredo et al., 2001).
Na costa portuguesa, os rendimentos apresentam uma
distribuição tipicamente agregada, com máximos de 9,6
kg/h de A. foliacea e 1,7 kg/h de A. edwarsiana,
concentrados em algumas áreas específicas, entre 400 e
900 m (Figueiredo et al., 2001). A distribuição agregada
nos rendimentos de A. foliacea também foi observada no
Mediterrâneo (Ragonese et al., 1994) e na costa norte-
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africana, onde os rendimentos aumentaram para 20 kg/h
nos desembarques da frota da Tunísia (Sardà, 2000). No
Brasil, barcos espanhóis arrendados têm operado com
rendimentos médios de 11 kg/h, 2,3 kg/h e 1 kg/h para os
camarões carabineiro (Plesiopenaeus), moruno
(Aristaeomorpha) e alistado (Aristeus), respectivamente
(Perez, com. pess). Embora esses rendimentos sejam
consideravelmente mais baixos que aqueles observados
em outras regiões, aparentemente são algo lucrativo, devido
ao elevado preço que podem atingir no mercado
internacional (US$ 40,00/kg).

Os rendimentos de cefalópodes foram muito baixos, como
era de se esperar num ambiente tão oligotrófico. A lula
mais abundante (Pholidoteuthis adami) é uma espécie
amoniacal imprópria para consumo. As espécies do gênero
Illex são pescadas comercialmente em regiões de maior
produtividade, onde sua abundância é consideravelmente
maior (Roper et al., 1984). Illex coindetii é conhecida para
a região do Caribe, sendo explotada comercialmente em
pequena escala no Mediterrâneo e no Atlântico NE pelas
frotas de arrasteiros franceses e espanhóis, com uma
produção de 250 a 400 t anuais, registradas entre 1999 e
2001 (FAO, 2002). Ornitoteuthis antillarum é uma espécie
oceânica de distribuição tropical e subtropical em ambos
os lados do Atlântico (Roper et al., 1984). Segundo dados
da FAO, não apresenta importância comercial em
pescarias conhecidas.

Existem poucas pescarias comerciais de arrasto de fundo
dirigidas a recursos de profundidade na costa brasileira,
explorando principalmente os estoques de peixe-sapo,
merluza, calamar argentino e abrótea-de-profundidade
(Perez, 2003). Esses recursos não apresentaram
rendimentos estimulantes à sua explotação quando
prospectados através de cruzeiros de pesquisa pesqueira
realizados nas décadas de 70, 80 e 90 (Yesaki et al.,
1976; Vooren et al., 1988; Haimovici & Perez, 1991;
Haimovici et al., 1994). No entanto, nos últimos anos,
uma pequena frota de barcos arrasteiros arrendados
opera nas regiões Sudeste e Sul, entre 200 e 400 m de
profundidade (Perez, com. pess).

No presente levantamento, considera-se que os
rendimentos registrados refletem as densidades
exploráveis das espécies demersais e, portanto, o potencial
pesqueiro, uma vez que a rede utilizada durante as
amostragens é uma rede comercial, empregada em
diversas pescarias praticadas sobre o talude em outras
regiões do mundo. Cabe ressaltar ainda, que a
disponibilidade de fundos arrastáveis na região é
pequena, portanto a cobertura amostral foi considerável.

As comparações com rendimentos comerciais têm de
ser vistas com reservas, pois estas, em geral, estão
dirigidas às áreas de maior concentração das espécies-
alvo. No entanto, os rendimentos de operações
comerciais nessas profundidades raramente têm se
mostrado sustentáveis, e não podem ser considerados
bons estimadores de abundância.

Considerando o reduzido número de espécies comerciais
identificadas na zona prospectada, os rendimentos e a
biomassa (virgem) das populações registradas no presente
levantamento foram muito baixos para justificar o incentivo
de sua exploração comercial. Esses dois aspectos,
associados à inexistência de extensas áreas arrastáveis na
região, sugerem que a pesca de arrasto de profundidade
não representa uma alternativa a ser considerada para o
setor pesqueiro, frente ao alto custo operacional em
oposição aos baixos rendimentos verificados. Por outro
lado, não se descarta o potencial existente para pescarias
seletivas, de menor porte e baixo custo operacional como
armadilhas para camarões e caranguejos e atração
luminosa com “jigging”, para as lulas oceânicas.

Powell et al. (2003), estudando a ictiofauna demersal
profunda no Golfo do México entre 200 e 3.075 m,
encontraram 119 espécies de peixes demersais distribuídas
em 1.065 indivíduos, obtidos em 31 estações de arrasto.
Ressaltaram que nenhuma das espécies dominantes era
ou poderia se constituir no futuro em alvos específicos de
pescarias comercias frente às baixas densidades observadas
nas capturas. Entre as 119 espécies listadas para aquela
área, 56 (47%) foram também registradas no presente
levantamento. Esses resultados concordam com o modelo
geral de estrutura de comunidades de peixes tropicais, onde
a elevada diversidade de espécies geralmente é
acompanhada por uma baixa biomassa das populações.

Com o declínio dos estoques tradicionalmente explotados
nas regiões de plataforma, a busca de novos recursos em
áreas mais profundas vem sendo acelerada nos últimos
anos com uma expansão natural da frota. . No Canadá,
o fechamento da pescaria de bacalhau em 1992 teve
como contrapartida o incremento da pescaria do
linguado-de-profundidade (Hopper, 1995; Murawski et
al., 1997). Em outras regiões, observou-se uma estratégia
semelhante da indústria pesqueira, com tentativas de
estabelecimento de pescarias em áreas profundas,
dirigidas a “grenadiers” (Macrouridae), “oreos”
(Oreosomatidae) e, principalmente, ao “orange-roughy”
(Trachichthyidae). A maior parte dessas pescarias
encontra-se localizada em regiões polares e temperadas
ou em ambientes de elevada produtividade, o que
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favorece o estabelecimento de comunidades demersais
com maior biomassa explotável. Apesar disso, tem-se
observado uma rápida depleção desses estoques em
períodos de 5 a 10 anos de pesca e como resultado uma
estratégia mundial de substituição de espécies-alvo nas
pescarias (Koslow et al., 2000).
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PROSPECÇÃO DE GRANDES PEIXES PELÁGICOS NA REGIÃO CENTRAL DA

ZEE BRASILEIRA ENTRE O RIO REAL-BA E O CABO DE SÃO TOMÉ-RJ1

GEORGE OLAVO, PAULO A. S. COSTA & AGNALDO S. MARTINS

RESUMO: Duas campanhas de prospecção pesqueira de grandes peixes pelágicos foram realizadas pelo Programa REVIZEE na
região central da ZEE brasileira, com o objetivo de caracterizar a composição específica das capturas, distribuição e abundância
relativa dos principais recursos pesqueiros exploráveis com espinhel pelágico de monofilamento, em condições oceanográficas
contrastantes de inverno e de verão. Os trabalhos foram executados a bordo do barco de pesca Yamaia III entre janeiro e março
de 1999 e entre julho e agosto de 2001, abrangendo a região oceânica da ZEE brasileira entre 11ºS e 23ºS. Foram realizadas 65
estações de amostragem (42 no verão e 23 no inverno), totalizando 39.080 anzóis lançados e resultando em 1.335 peixes e
54.860 kg de captura total. Nas duas campanhas foram registradas 30 espécies, distribuídas em 14 famílias de 5 ordens taxonômicas
de peixes ósseos, tubarões e raias pelágicas. Os rendimentos pesqueiros observados foram significativamente mais elevados em
condições oceanográficas de verão (CPUE média de 156,9 kg/100anzóis), quando comparados com os rendimentos observados
em condições de inverno (109 kg/100anzóis). Na zona próxima à borda da plataforma, sobre o talude continental da ZEE
central, foram registrados os rendimentos médios totais mais elevados (196,2 kg/100anzóis no verão e 144,9 kg/100anzóis no
inverno). Na região ao largo dos bancos Royal Charlotte e Abrolhos (entre 15-20ºS), nas duas campanhas, assim como no setor
ao norte de 15ºS e na zona dos montes submarinos, durante o verão, foram observados rendimentos médios totais superiores a
150 kg/100anzóis. O espadarte Xiphias gladius foi a espécie dominante no verão, responsável por 45% das capturas totais em
peso e apresentando rendimentos médios de 66,8 kg/100anzóis (1,38 ind/100anzóis), caindo consideravelmente para 19,1 kg/
100anzóis (0,77 ind/100anzóis) no inverno. A manutenção dos rendimentos pesqueiros totais em níveis superiores a 100 kg/
100anzóis, observados durante o cruzeiro de inverno, deveu-se principalmente à captura dos tubarões pelágicos, responsáveis
por 58,8% das capturas totais em peso. No verão, a participação relativa dos tubarões nas capturas totais foi de 41,3%, semelhante
à contribuição do espadarte. Destaca-se a importância relativa do tubarão-azul, Prionace glauca, como espécie dominante nas
capturas, ao lado do espadarte, apresentando CPUEs médias de 47 e 49,6 kg/100anzóis no inverno e verão, respectivamente. Os
atuns (Thunnus albacares, T. atlanticus, T. obesus e T. alalunga) participaram com 7,1% e 2,6% das capturas totais, apresentando
CPUE média de 7,7 e 4 kg/100anzóis nos cruzeiros de inverno e verão, respectivamente. Os agulhões Istiophorus albicans e
Tetrapturus albidus e o marlim-azul Makaira nigricans representaram apenas cerca de 1% das capturas totais. Entre outras espécies
da fauna acompanhante registrada, destacou-se o dourado Coryphaena hippurus com rendimentos de 5,1 kg/100anzóis,
representando 4,7% das capturas totais do cruzeiro de inverno, além do gempilídeo Lepidocybium flavobrunneum com rendimentos
de 7,4 kg/100anzóis, constituindo 4,7% das capturas totais durante a campanha de verão. Os resultados obtidos evidenciam a
disponibilidade de recursos pelágicos abundantes em áreas acessíveis às pequenas embarcações das frotas artesanais locais,
especialmente no setor ao norte de 15ºS, nas regiões do litoral norte, baixo sul e sul da Bahia. Essas regiões são caracterizadas
por uma plataforma continental muito estreita (8 a 20 milhas náuticas de largura), favorecendo as possibilidades de desenvolvimento
de uma pesca oceânica de pequena escala sobre o talude continental voltada para a exploração de grandes peixes pelágicos com
espinhel de superfície adaptado às embarcações motorizadas da frota artesanal.

PALAVRAS-CHAVE: prospecção pesqueira, espinhel de superfície, peixes pelágicos, ZEE brasileira.

ABSTRACT: Pelagic surveys in the central region of brazilian EEZ between Rio Real-BA and Cabo de São Tomé-RJ.

Two pelagic surveys were accomplished by the REVIZEE Program in the central region off Brazilian ZEE, with the objective
of characterizing the specific composition of the captures, distribution and relative abundance of the main fishing resources
exploitable with monofilament pelagic long-line, in contrasting oceanographic conditions of winter and summer. The surveys
were carried out on board the fishing boat Yamaia III, between January and March of 1999 and between July and August
of 2001, in the oceanic area of Brazilian ZEE between 11ºS and 23ºS. A total of 65 sampling stations were accomplished
(42 in the summer and 23 in the winter), totaling 39,080 hooks set and resulting in 1,355 fishes and 54,860 kg of total
catches. In the two surveys 30 species were registered, distributed in 14 families of 5 taxonomic orders of bony fishes, sharks
and pelagic rays. The observed fishing yields were significantly higher in oceanographic summer conditions (mean CPUE
156.9 kg/100hooks), when compared with the observed in winter conditions (109 kg/100hooks). The higher total mean
CPUE was registered in the zone close to the shelf break, over the continental slope: 196.2 kg/100hooks in the summer and
144.9kg/100hooks in the winter. In the area off Royal Charlotte and Abrolhos banks (15º-20ºS), during the two surveys, as



168                                                                                                                                                                                                         G.OLAVO, P.A.S. COSTA & A.S.MARTINS

well as in the area north of 15ºS and in the zone of the submarine mounts, during the summer, a total mean CPUE superior to 150
kg/100hooks was observed. The swordfish Xiphias gladius was the dominant species in the summer, responsible for 45% of the
total catches in weight and presenting mean yields of 66.8 kg/100hooks (1.38 ind/100hooks), falling considerably to 19.1 kg/100
hooks (0.77 ind/100hooks) in the winter. The maintenance of fishing yields higher than 100 kg/100 hooks, observed during the
winter cruise was mainly due to the capture of pelagic sharks, responsible for 58.8% of the total catches in weight. During summer,
the relative participation of the sharks in the total catches was of 41.3%, similar to the contribution of the swordfish. The blue shark
Prionace glauca was a dominant species in the two surveys, besides the swordfish, with mean CPUE of 47 and 49.6 kg/100 hooks
in the winter and summer, respectively. Tunas (Thunnus albacares, T. atlanticus, T. obesus and T. alalunga) participated with 7.1%
and 2.6% of the total catches, presenting mean CPUE of 7.7 and 4 kg/100hooks in the winter and summer cruises. The sailfish
Istiophorus albicans, white marlin Tetrapturus albidus and the blue marlin Makaira nigricans just represented about 1% of the total
catches. Dolphinfish Coryphaena hippurus had yields of 5.1 kg/100hooks, representing 4.7% of the total catches during the
winter cruise, besides the gempylidae Lepidocybium flavobrunneum with CPUE of 7.4 kg/100hooks, constituting 4.7% of the
total catches during the summer cruise. The present results show abundant pelagic resources in areas accessible to the small boats
of the local artisanal fleets, especially in the area to the north of 15ºS, offshore the regions of the Bahia State characterized by a
very narrow continental shelf (8-20 NM width), favoring the development of an oceanic small scale fishing over the continental
slope, directed to the exploitation of pelagic fish with surface longline adapted to the artisanal fleet boats.

Keywords: fishing surveys, surface longline, pelagic fishes, Brazilian ZEE.

INTRODUÇÃO

As pescarias oceânicas de grandes peixes pelágicos revestem-
se de elevada importância econômica, social e política. Os
principais recursos-alvo dessas pescarias, como os atuns e
espécies afins (Scombriformes), alcançam altos preços no
mercado internacional, sendo explorados por uma variedade
de pescarias tradicionais ou modernas. A expansão das
pescarias de alto mar ocorreu na segunda metade do século
XX, no contexto dos debates sobre a Lei do Mar, em
discussão desde antes da Segunda Guerra Mundial. Como
resultado do desenvolvimento dos acordos da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e do conceito de
Zona Econômica Exclusiva (ZEE), emergiu uma nova
geração de corporações internacionais e sistemas de
mercado especialmente complexos, envolvendo esforços
contínuos para contornar as mudanças na forma de
apropriação legal, acessos e responsabilidades locais e
regionais para o manejo dos recursos do mar, nem sempre
salvaguardando os interesses nacionais dos estados costeiros
e a integridade dos estoques pesqueiros (Fonteneau, 1997;
Safina, 2001; Sharp, 2001).

A introdução da pesca oceânica industrial de atuns e afins no
Brasil é relatada para o ano de 1956, com a entrada em
operação de barcos espinheleiros japoneses baseados no
porto de Recife, porém interrompida em 1964 por motivos
de ordem política e econômica (Hazin et al., 1998). A partir
de 1966, espinheleiros nacionais começam a operar no
Sudeste e Sul do Brasil, com base no porto de Santos (Zavala-
Camin & Tomás, 1990; Paiva, 1997). Em 1977, inicia-se a
pesca de atuns e afins no Rio Grande do Sul, através de
embarcações japonesas arrendadas por indústria pesqueira
do porto de Rio Grande. A partir de 1983, outras frotas de

embarcações brasileiras se estabeleceram no Nordeste do
Brasil, baseadas nos portos de Recife e Natal. Em 1995, novos
espinheleiros arrendados por empresa nacional começam a
operar no Nordeste brasileiro, com base no porto de Cabedelo,
na Paraíba (Paiva, 1997; Hazin et al., 1998). Em 1998, a
frota nacional dedicada à pesca de atuns e afins com espinhel
pelágico estava composta por 33 embarcações brasileiras, das
quais 19 sediadas no Sudeste e Sul, nos portos de Santos e
Itajaí, e 14 nos portos nordestinos de Recife, Natal e Cabedelo.
Outras 23 embarcações estrangeiras estavam operando a
partir dos portos de Cabedelo (16 embarcações de bandeiras
da Espanha, Portugal, Belize, Taiwan e Guiné Equatorial),
Natal (3 espinheleiros com bandeiras dos Estados Unidos e 1
do Panamá) e Santos (3 embarcações de bandeiras de
Honduras e Barbados). Segundo Paiva (1997), a frota do
Sudeste-Sul atuava principalmente ao sul de 20ºS, até 33ºS,
e entre 39º-50ºW. A frota do Nordeste atuava geralmente
entre 0º-5ºS e 30º-40ºW.

Até 1996, a frota nacional utilizava espinhel pelágico do tipo
japonês, com linha-madre de multifilamento, para pescarias
direcionadas principalmente para a albacora-laje (Thunnus
albacares), a albacora-bandolim (Thunnus obesus) e a
albacora-branca (Thunnus alalunga). Também capturavam
proporções consideráveis de tubarões pelágicos e
secundariamente o espadarte Xiphias gladius, além de outras
espécies de agulhões, atuns e afins (Lima & Dias-Neto, 1997;
Paiva, 1997). Lima e Dias-Neto (1997) relatam a tendência
de aumento nas capturas do espadarte pela frota nacional
no período entre 1992 e 1996, como resultado de mudanças
observadas na pescaria a partir de 1994, quando alguns barcos
arrendados iniciaram a pesca dirigida ao espadarte, com
utilização de espinhel de monofilamento e atratores luminosos
(light sticks). A inovação elevou os índices de captura da
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espécie e quase dobrou os rendimentos totais das pescarias
das embarcações brasileiras, operando na região Nordeste
(Hazin et al., 1998). Em 1996, o número de embarcações
direcionadas para a pesca do espadarte aumentou, e a nova
técnica de pesca foi rapidamente assimilada pela frota
oceânica nacional. Muitas embarcações substituíram o
espinhel tradicional pelo de monofilamento, enquanto outras
adaptaram os espinhéis de multifilamento para operar
próximo à superfície, pescando durante a noite com o auxílio
dos light sticks (Lima & Dias-Neto, 1997). Estudos recentes
atestam a viabilidade do uso desse tipo de espinhel de
monofilamento adaptado às pequenas embarcações das frotas
artesanais como alternativa para o desenvolvimento de uma
pesca oceânica de pequena escala no Nordeste brasileiro
(Hazin & Hazin, 1999; Hazin et al., 2000; Pedrosa, 2000).

Os atuns e os peixes de bico, como são conhecidos o
espadarte e os agulhões, são recursos transzonais e altamente
migratórios, compartilhados por diferentes frotas. As
populações naturais desses recursos são exploradas nas
diversas fases do seu ciclo de vida e ao longo de suas rotas
migratórias transoceânicas, através de zonas sob jurisdições
nacionais (ZEE) e águas internacionais. No Oceano Atlântico
foi estabelecido o maior e um dos mais antigos regimes de
manejo internacional desses recursos pesqueiros. A
Comissão Internacional para a Conservação do Atum
Atlântico (ICCAT), criada em 1966, assumiu a autoridade
de avaliação e gestão dos atuns e espécies afins em todo
Atlântico e Mediterrâneo (Beckett, 1974; Fonteneau, 1997).

A ICCAT é composta pelas nações costeiras e outras nações
com tradição de pesca no Atlântico, como o Japão, China e
Taiwan. Um Comitê Científico de Pesquisa e Estatísticas (SCRS)
reúne-se periodicamente para compilar os registros de capturas
nacionais e avaliar o estado dos principais estoques. Delegações
nacionais são responsáveis pela determinação das políticas de
gestão, com base nas avaliações científicas, sob a forma de
recomendações. Cada país membro é responsável pela
implementação, monitoramento e controle das recomendações.
Apesar desses esforços, muitos dos recursos sob a gestão da
ICCAT encontram-se atualmente depletados ou em situação de
sobrepesca como, por exemplo, o marlim-azul (Makaira nigricans)
e o agulhão-branco (Tetrapturus albidus) (Safina, 2001).

Além de participar ativamente da ICCAT, o Brasil
desenvolve o Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva, o Programa REVIZEE/MMA/CIRM, produzindo
conhecimento sobre os recursos pesqueiros já explorados
e potenciais de exploração de recursos alternativos para
as frotas nacionais na ZEE brasileira. Os trabalhos de
prospecção pesqueira do Programa REVIZEE tiveram início
em 1995, na região Nordeste, com as campanhas N.Pq.

Riobaldo para prospecção de grandes peixes pelágicos
utilizando espinhel de multifilamento. Essas campanhas
foram realizadas pelo Subcomitê Regional para a Costa
Nordeste, SCORE Nordeste, dando continuidade aos
estudos do Projeto Ecotuna/UFRPE, iniciado em 1992
(Sobreira-Rocha et al., 2000). Entre setembro de 1999 e
outubro de 2001, o SCORE Nordeste realizou novas
campanhas a bordo do N.Pq. Sinuelo, utilizando espinhel
pelágico de monofilamento (Hazin et al., 2001).

No verão de 1999, entre janeiro e março, foi realizada a primeira
campanha de prospecção de grandes peixes pelágicos do Sub-
Comitê Regional para a Costa Central, SCORE Central, do
Programa REVIZEE, denominada Operação Central 5. No
inverno de 2001, entre julho e agosto, foi realizada a segunda
campanha, a Operação Central 6. Nas duas, utilizou-se a
mesma metodologia, empregando o espinhel pelágico de
monofilamento. Os trabalhos foram realizados a bordo do barco
de pesca alugado Yamaia III, espinheleiro da frota comercial
do porto de Itajaí/SC, disponibilizado para a pesquisa, numa
ação de cooperação entre o Programa REVIZEE/SCORE
Central e a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, através
da Bahia Pesca S.A.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os
resultados das campanhas de prospecção pesqueira de
grandes peixes pelágicos realizadas pelo Programa REVIZEE
na região central da ZEE brasileira, caracterizando a
composição específica das capturas, distribuição e
abundância relativa dos principais recursos pesqueiros
exploráveis com espinhel pelágico de monofilamento sob
condições oceanográficas de inverno e de verão.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo corresponde à região oceânica da Zona
Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira de 11ºS a 23ºS,
situada ao largo da costa entre a foz do Rio Real, divisa
entre os estados da Bahia e Sergipe, e o Cabo de São
Tomé, estado do Rio de Janeiro, estendendo-se no Oceano
Atlântico até o limite das 200 milhas náuticas (MN). A ZEE
central brasileira, como referida neste estudo, encontra-se
dentro da zona de pesca do Atlântico Sul Tropical (SATL).
Essa zona de pesca foi definida por Fonteneau (1997) entre
as áreas geográficas homogêneas e com características
ecológicas pertinentes para a descrição da variação espaço-
temporal das pescarias mundiais com espinhel pelágico,
considerando as áreas ecobiológicas propostas
originalmente por Longhurst (1995) (Figura 1).
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A região da ZEE central brasileira é caracterizada pela presença
da Corrente do Brasil (CB), corrente de contorno oeste
associada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul. Como corrente
de contorno, a CB flui para o sul ao longo da margem
continental brasileira, apresentando fluxo relativamente
intenso, estreito (75 km de largura) e bem definido (Silveira et
al., 2000). Nesse deslocamento, a CB transporta a massa de
Água Tropical (AT), água quente (T>20º C), salina (S>36) e
pobre em nutrientes (oligotrófica), presente na camada de
superfície do Atlântico Sul Tropical. Logo abaixo da AT, fluindo
na região da picnoclina, encontra-se a Água Central do
Atlântico Sul (ACAS), água relativamente fria (6ºC < T <
20ºC) e menos salina (34,6 < S < 36), rica em nutrientes
(Castro & Miranda, 1998).

A origem da CB é reportada para a região ao sul da latitude
10ºS, onde o ramo sul da Corrente Sul Equatorial (CSE)
se aproxima da costa brasileira e se bifurca para também
formar a Corrente do Norte do Brasil (CNB) (Silveira et
al., 2000; Silveira, et al, 1994; Stramma, 1991). A porção
norte da área do presente estudo coincide, portanto, com
a região de origem da Corrente do Brasil (ao sul de 10ºS).
A partir dessa origem, a CB flui sobre a zona de quebra da
plataforma continental até 15ºS, onde se afasta da costa

devido ao alargamento da plataforma (Silveira et al., 2000),
na região do Banco Royal Charlotte e Banco de Abrolhos,
atingindo também os montes submarinos da Cadeia Norte
de Abrolhos. Ao sul de 20ºS, a CB encontra os montes
submarinos da Cadeia Vitória-Trindade, fluindo
continuamente através das passagens mais próximas da
costa, como o canal de Vitória, e posteriormente retorna
seu fluxo, confinado sobre o talude continental em direção
sul (Evans et al., 1983; Silveira et al., 2000).

O regime de ventos associado às feições topográficas locais,
como as do banco de Abrolhos e dos montes submarinos das
cadeias oceânicas, influenciam a circulação e o transporte
realizado pela CB, gerando fenômenos físicos como
meandros, vórtices e ressurgências. Esses fenômenos
disponibilizam ACAS em profundidades de quebra da
plataforma, promovendo o enriquecimento das águas de
superfície e a produção biológica pelágica, como descrito para
o vórtice de Vitória e para a região ao sul do Cabo de São
Tomé e Cabo Frio (Campos et al., 2000; Gaeta et al., 1999;
Nonaka et al., 2000; Schmidt et al., 1995; Signorini, 1978).

Para a análise apresentada neste trabalho, a área de estudo
foi subdividida em três setores correspondentes aos quadrados
estatísticos de 5º de lado considerados pela ICCAT, de forma

SATL 

Figura 1. Área de estudo com a posição das 42 estações de amostragem estabelecidas para as campanhas de prospecção de grandes
peixes pelágicos do Programa REVIZEE na região da ZEE central brasileira. Destaca-se a subdivisão da área em três setores latitudinais
definidos neste estudo, correspondendo também aos quadrados estatísticos de 5º de lado, adotados pela ICCAT. Em detalhe, acima,
mapa das áreas de pesca exploradas pelas frotas espinheleiras no Oceano Atlântico, como apresentado por Fonteneau (1997), derivado
das zonas ecobiológicas pelágicas propostas por Longhurst (1995).
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a disponibilizar os resultados obtidos em escala compatível
para integração às análises regionais e avaliações da ICCAT
(Figura 1). Os três setores considerados nas análises têm como
limites longitudinais os meridianos 35ºW e 40ºW. O Setor-1
apresenta como limites latitudinais os paralelos 10ºS e 15ºS e
corresponde à região ao norte do município de Ilhéus,
caracterizada por águas oligotróficas e uma plataforma
continental muito estreita, apresentando a zona de quebra
de plataforma variando entre 8 e 20 MN de distância da linha
de costa. O Setor-2, entre 15-20ºS, é caracterizado pelo
alargamento da plataforma continental, formando os bancos
Royal Charlotte e Abrolhos, além da presença dos montes
submarinos da Cadeia Norte de Abrolhos (bancos Minerva,
Rodger e Hotspur). O Setor-3 inclui as estações ao sul do Rio
Doce, ao largo da costa capixaba até o norte fluminense,
região caracterizada por produtividade primária mais elevada,
sob influência de processos de ressurgência de ACAS e
também pela presença dos montes submarinos proximais da
Cadeia Vitória-Trindade (bancos Vitória, Eclaireur, Montague
e Jasser) e do Banco Almirante Saldanha, no limite sul da
ZEE central brasileira.

CRUZEIROS E ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM

Foram analisados dados procedentes de dois cruzeiros de
prospecção de grandes peixes pelágicos oceânicos através
de pesca exploratória com espinhel de monofilamento,
realizadas sob condições oceanográficas contrastantes de
verão e inverno, abrangendo a região oceânica da área de
estudo. O primeiro cruzeiro foi realizado durante o verão de
1999, entre 18 de janeiro e 23 de março de1999, enquanto
o segundo cruzeiro foi realizado durante o inverno de 2001,
entre 12 de agosto e 10 de setembro de 2001.

Uma malha de amostragem foi previamente estabelecida,
com 42 estações distribuídas de forma a representar áreas
estatísticas quadradas, com 60 MN de lado (1º de latitude
por 1º de longitude). Em cada estação, foi realizada uma
operação de pesca com espinhel pelágico de
monofilamento, com cerca de 20 MN (36 km) de extensão,
aparelhado com 600 anzóis e lançado à deriva durante a
noite. Nas estações mais costeiras, os lançamentos foram
posicionados na região próxima à borda (quebra) da
plataforma continental, sobre o talude, em profundidades
nunca inferiores a 200 m. Nas estações mais oceânicas, a
posição inicial de lançamento do espinhel foi determinada
pelo espaçamento de 60 milhas em longitude, relativo
ao lançamento da estação mais costeira na mesma faixa
latitudinal. As estações mais distantes estiveram entre 120
e mais de 200 MN ao largo da linha de costa, nas
proximidades do limite da ZEE brasileira (Figura 1).

EQUIPAMENTOS E OPERAÇÕES DE PESCA

As duas campanhas foram conduzidas a bordo do barco de
pesca Yamaia III (Figura 2), espinheleiro da frota comercial
do porto de Itajaí/SC alugado da empresa Comércio e
Indústria de Pescados Kowalsky Ltda. O B.P. Yamaia III possui
comprimento total de 20,8 m, pontal de 3,5 m, boca de 6,3
m, calado de 3,3 m, 95 t de arqueação bruta, motor de 450
HP e casco de aço. Estava equipado com navegador por
satélite GPS, ecossonda, radar, rádios VHF e SSB,
radiogoniômetro para localização de bóias-rádio do espinhel
durante a deriva, guincho hidráulico para lançamento e
recolhimento do aparelho de pesca, com capacidade para
cerca de 90 km de linha principal (monofilamento).

O aparelho de pesca utilizado foi o espinhel pelágico comercial
de monofilamento, composto por linha principal (linha-madre)
de poliamida (PA) com diâmetro de 4 mm, cabos de bóia PA
3 mm e linhas secundárias de PA 2 mm. As linhas secundárias
mediam 15 m de comprimento, aparelhadas com estropo de
aço (0,5 m de comprimento e 1,5 mm de diâmetro) e um
anzol Mustad Circle Tuna Hook no 9/0 na extremidade livre.
Pela outra extremidade, as linhas secundárias eram conectadas
à linha-madre através de uma presilha de aço (snap) no. 8/0
com destorcedor, distanciadas cerca de 50 m. A cada cinco
anzóis (cinco linhas secundárias), era colocada uma bóia de
sustentação de poliestireno com cabo de bóia de 20 m de
comprimento, também presa à linha principal por meio de
snap com destorcedor, mantendo o mesmo espaçamento de
50 m das linhas secundárias adjacentes. Durante a manobra
de pesca, foi utilizado largador de espinhel line setter para
controlar o distanciamento entre as linhas secundárias,
mantendo uma velocidade de largada constante e a linha-
madre esticada com tensão regulada, para que a linha entre
bóias assumisse a curvatura catenária (Figura 3).

Figura 2. B.P. Yamaya III. Espinheleiro da frota comercial do porto
de Itajaí utilizado nas campanhas de prospecção de grandes peixes
pelágicos do Programa REVIZEE/SCORE Central.
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Como o espinhel trabalha à deriva e no período noturno,
também foram colocadas bóias sinalizadoras de luz e
bóias-rádio nas cabeceiras do espinhel e em posições
centrais ao aparelho, de forma a garantir a localização
e recuperação do equipamento após o período de
captura. Todos os anzóis foram iscados com a lula
argentina Ilex argentinus. No segundo e quarto anzóis
de cada grupo de cinco, foram colocados atratores
luminescentes químicos (light sticks) posicionados
aproximadamente 3 m acima do anzol, na linha
secundária. Apenas um lançamento de espinhel foi
realizado por dia, tendo início antes do por do sol, entre
as 17 e 18 h. O recolhimento era iniciado por volta das
4 ou 5 h da madrugada, durante a alvorada do dia
seguinte, prolongando-se por toda a manhã e, por vezes,
início da tarde.

REGISTRO DE DADOS DE CAPTURA E ESFORÇO DE PESCA

Em cada estação de amostragem, foram registradas
coordenadas geográficas e horários iniciais e finais de
lançamento e de recolhimento do espinhel, condições de
vento e estado do mar. Durante o lançamento do espinhel,
foi controlado o número e o seqüenciamento dos anzóis
com light sticks e/ou isca e a constância do espaçamento
entre os anzóis e entre esses e as bóias de sustentação.
No recolhimento do espinhel, a condição de cada anzol
recuperado também foi registrada de acordo com as
seguintes categorias: com isca, sem isca, com peixe e anzol
perdido, verificando-se a presença ou não de light sticks
na linha secundária.

As espécies capturadas foram identificadas ao menor nível
taxonômico possível com base nos catálogos de
Figueiredo e Menezes (1978, 1980), Fisher (1978),
Menezes e Figueiredo (1980, 1985), Collette e Nauen
(1983), Compagno (1984a, b), Nakamura (1985) e
Nakamura e Parín (1993). Foi adotada a classificação de

gêneros proposta por Eschmeyer (1990). Cada peixe
capturado e embarcado foi pesado e medido a bordo,
seguindo orientação de amostragem da ICCAT (Miyake,
1990). Foram registrados o peso total e peso eviscerado,
com precisão de 1 kg. Os comprimentos total, padrão e
furcal foram observados ao centímetro inferior. Para as
espécies de peixes de bico (agulhões e espadarte), foram
medidos também comprimentos olho-furca e mandíbula-
furca (Nakamura, 1985). Alguns indivíduos capturados
que conseguiram cortar o anzol ou que escaparam
durante o recolhimento e não chegaram a ser embarcados
para identificação, mensuração e pesagem não foram
registrados como captura.

REGISTRO DAS CONDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS DE CAPTURA

Para caracterização das massas de água, das condições
oceanográficas das capturas e identificação da
profundidade da termoclina em cada estação de
amostragem nas duas campanhas (verão e inverno) foi
utilizado um MiniCTD Falmouth (Falmouth Scientific,
1998) que registrou os parâmetros termohalinos da coluna
d’água, operando até uma profundidade média de 540
m (mín = 485 m e máx = 684 m) nas estações do cruzeiro
de verão, e de 537 m (mín = 493 m e máx = 570 m) no
cruzeiro de inverno.

A profundidade de operação do espinhel e sua posição
em relação à termoclina foram controladas através de
quatro sensores Minilog-TDR Vemco (Vemco, 1997), que
registraram a variação da profundidade e temperatura
durante o tempo de imersão dos anzóis. Os minilogs foram
distribuídos no espinhel substituindo o primeiro e o
terceiro anzol de dois grupos de anzóis centrais do
espinhel, monitorando os anzóis do início e do meio do
seio formado entre bóias, de forma a representar
respectivamente as profundidades mínima e máxima de
captura do espinhel em cada estação de amostragem.

  bóia-rádio

300-350 m

linha-madre

light-stick

linha secundaria

bóia

anzol + isca

bóia-rádio

300-350 m

linha-madre

light-stick

linha secundaria

bóia

anzol + isca

Figura 3. Esquema representando o espinhel de monofilamento utilizado nas campanhas de prospecção de grandes peixes pelágicos do
Programa REVIZEE/SCORE Central.
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PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS OCEANOGRÁFICOS

Após cada lançamento do CTD, os parâmetros
termohalinos foram descarregados e convertidos em
arquivos ASCII e processados através do software FSI Post
1.41 (Falmouth Scientific, 1998). A salinidade foi
determinada através dos valores in situ da condutividade,
temperatura e pressão na escala prática de salinidade (PSS-
78). A temperatura potencial (Tpot-0) e densidade potencial
(sigma-0) foram determinadas através da equação de
estado da água do mar utilizando a superfície como nível
de referência. Os algoritmos são descritos em Fofonoff &
Millard (1983). A profundidade da camada de mistura (topo
da termoclina) foi estimada pela profundidade da isoterma,
utilizando como referência o desvio de 0,8ºC em relação à
temperatura de superfície (Kara et al., 2000). Os dados
dos minilogs foram processados com o programa Minilog
PC 2.08 (Vemco, 1997).

Também foram utilizadas imagens do sensor AVHRR, com
resolução de 4 km, para elaboração de mapas de
temperatura da superfície do mar (TSM) para os meses de
agosto e setembro de 2001 (inverno) e de janeiro e fevereiro
de 1999 (verão). Foi calculada uma média simples das
imagens diárias do satélite NOAA-14 sensor AVHRR
processadas pelo algoritmo pathfinder de todos os dias dos
meses referentes aos cruzeiros, resultando em mapas de
distribuição da temperatura da superfície do mar na região,
na época de cada cruzeiro. Esses dados foram obtidos do
Physical Oceanography Distributed Active Archive Center
(PO.DAAC) da NASA, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena,
CA (http://podaac.jpl.nasa.gov) em arquivos formato HDF.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE CAPTURA E ESFORÇO

A composição específica e o peso médio das capturas, a
abundância relativa e os rendimentos pesqueiros totais, assim
como dos principais recursos identificados, foram analisados
em relação à área geográfica (os três setores da ZEE), latitude,
zona ecológica e época do ano (verão e inverno). Três zonas
oceânicas com características ecológicas distintas foram
consideradas separadamente nas análises: (1) a zona de
borda da plataforma, incluindo as estações posicionadas
sobre o talude continental, nas proximidades da quebra de
plataforma, comum aos três setores considerados; (2) a zona
dos montes submarinos, incluindo estações nos setores 2 e
3; e (3) a zona oceânica stricto sensu, incluindo as estações
distanciadas 60 MN ou mais da borda da plataforma
continental e dos montes submarinos.

Os dados de captura e esforço de pesca dos dois cruzeiros
foram processados por estação de amostragem,

correspondendo a um lançamento do espinhel. As capturas
em número de indivíduos (ind) e em peso (kg) foram
padronizadas para capturas por unidade de esforço (CPUE).
O esforço de pesca, mensurado pelo número de anzóis
lançados, foi expresso em unidades de 100 anzóis. A CPUE
em número, definida como número de indivíduos capturados
por 100 anzóis (ind/100anzóis), foi considerada como índice
de abundância relativa (numérica). A CPUE em peso,
definida como o peso (total em kg) capturado por 100 anzóis
(kg/100anzóis), foi considerada como índice de rendimentos
pesqueiros ou de abundância relativa (em biomassa).
Quando estimada por categorias de análise (setores,
latitudes, zonas ou estação do ano), a CPUE foi calculada a
partir das capturas totais e esforço total em cada categoria.

As médias das CPUEs foram comparadas entre os dois
cruzeiros (condição de verão vs. condição de inverno)
através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Para
comparações das CPUEs entre as três zonas ecológicas ou
entre os três setores geográficos considerados, foi aplicado
método não-paramétrico para análise de variância, usando
o teste de Kruskal-Wallis. Quando detectadas diferenças
significativas (P<0,01), a diferença entre pares de grupos
foi testada através do método de comparações múltiplas
de Dunn (Siegel, 1956; D’Hainaut; 1992; Zar, 1996).

RESULTADOS

CARACTERIZAÇÃO DOS CRUZEIROS

As principais características dos cruzeiros de prospecção
de grandes peixes pelágicos realizados na região da ZEE
central brasileira estão sumarizadas na Tabela 1. Durante
o cruzeiro de verão todas as 42 estações planejadas foram
realizadas com sucesso, totalizando uma área amostrada
estimada em 151.200 MN2 (~520.844 km2), considerando
os quadrados estatísticos de 1º de lado. Já durante o
cruzeiro de inverno, devido às restrições orçamentárias e
às más condições de tempo e de segurança para o trabalho
a bordo, foram realizadas apenas 23 das 42 estações
realizadas no verão, cobrindo-se uma área total estimada
em 86.340 MN2 (~297.514 km2). Um total de 18 estações,
em geral posicionadas a maiores distâncias da costa e da
zona de borda da plataforma continental, foi retirado da
programação da campanha de inverno (estações nº. 3, 6,
9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 35, 39, 40, 41 e
42). Ainda durante a realização da campanha de inverno,
a estação 32 teve de ser abortada devido às condições
extremas de mau tempo. Outras três estações oceanográficas
(CTD) ficaram comprometidas durante a realização do
cruzeiro de inverno (estações nº. 34, 37, 38).
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CONDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS DAS CAPTURAS

As estações oceanográficas (CTD) realizadas nos cruzeiros
de verão e de inverno estão representadas nas imagens de
temperatura da superfície do mar apresentadas na Figura
4. As escalas são iguais nas duas imagens, portanto
comparáveis. Durante o cruzeiro de verão, em todas as
estações, a temperatura de superfície manteve-se entre 26,8

e 28ºC. As estações de CTD foram muito homogêneas. A
camada de mistura apresentou-se pouco profunda, o topo
da termoclina e da picnoclina esteve pouco marcado ou
acima dos 50 m de profundidade, como pode ser observado
nas figuras 5 e 6. As amplitudes de temperatura e salinidade
observadas em toda a coluna d’água amostrada, até uma
profundidade máxima de 684 m, variaram entre 5,1ºC e
28ºC e entre 33,8 e 37,9 respectivamente.

Tabela 1. Características gerais dos cruzeiros de prospecção de grandes pelágicos com espinhel de monofilamento realizados pelo
Programa REVIZEE/SCORE Central durante o verão de 1999 e inverno de 2001.

CRUZEIRO VERÃO INVERNO 

Período 18/01/1999 a 23/03/1999 12/08/2001 a 10/09/2001 

Intervalo latitudinal 11ºS a 23ºS 11ºS a 22ºS 

Intervalo longitudinal 35ºW a 40ºW 36ºW a 40ºW 

Área amostrada (MN2) 151.200 86.340 

Área amostrada (Km2) 520.844 297.514 

Estações de amostragem (pesca) 42 23 

Estações oceanográficas (CTD) 42 20 

Profundidades médias dos anzóis/estação (m) 41 - 96 33 - 100 

Prof. máxima-mínima CTD (m) 485 - 684 493 - 570 

Total de anzóis lançados 25.600 13.480 

Número de espécies 27 20 

Captura total (nº.de indivíduos) 929 426 

Captura total (kg) 40.167 14.693 

Peso médio individual (kg) 43,2 34,5 

CPUE média (nº.ind/100anzóis) 3,6 3,2 

CPUE média (kg/100anzóis) 156,9 109,0 

Figura 4. Mapas de temperatura média da superfície do mar na região da ZEE central brasileira obtidos a partir de imagens diárias do
satélite NOAA-14, sensor AVHRR, para os meses de ago-set/2001 e jan-fev/1999 dos cruzeiros de inverno (a) e de verão (b), respectivamente.
Em cada imagem, estão plotadas as posições das estações oceanográficas realizadas (CTD).
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Durante o cruzeiro de inverno, a termoclina e a picnoclina
estiveram bem demarcadas a partir de 100 m de
profundidade (Figuras 5 e 6). As amplitudes de
temperatura e salinidade registradas na coluna d’água
amostrada (CTD), até 570 m de profundidade, variaram
entre 5,7ºC e 25,2ºC e entre 33,7 e 37,8, respectivamente.
As temperaturas de superfície apresentaram-se cerca de
2 a 3ºC mais baixas em relação aos valores observados
no verão. A temperatura da camada de mistura durante
o inverno diminuiu sensivelmente com a latitude,
variando entre de 25,2ºC e 23,7ºC (Figura 7), o que pode
também ser observado nas imagens TSM da Figura 4.

Nos diagramas T-S da Figura 5, pode ser identificada a
presença de duas massas de água características da região

e observadas no intervalo batimétrico pesquisado durante
as duas campanhas: a Água Tropical (AT), com T > 20ºC
e S > 36 e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS), com T
< 18ºC e S < 36 (Castro & Miranda, 1998; Nonaka et al.,
2000). No cruzeiro de verão, a AT foi observada em
profundidades acima de 200 m, enquanto a ACAS
manteve-se em profundidades abaixo de 300 m. Alguns
pontos com água quente e pouco salina na superfície
correspondem a estações mais próximas da costa, sob
influência de águas continentais, com características de
Água Costeira (AC). Para o cruzeiro de inverno, o diagrama
T-S mostra as mesmas massas de água, porém com limites
batimétricos mais próximos da superfície: Água Tropical
acima de 150 m e ACAS abaixo de 200 m.

Figura 5. Dispersão dos valores de temperatura e salinidade amostrados na coluna d’água (diagramas T-S), nas estações oceanográficas
(CTD) realizadas nos cruzeiros de prospecção de grandes pelágicos na ZEE central, durante o inverno de 2001 (a) e o verão de 1999 (b).
Isolinhas de densidade potencial Ã0 também estão representadas. A escala a direita refere-se à profundidade em metros.

Figura 6. Variação da temperatura potencial (Tpot-0) com a profundidade observada nos cruzeiros de prospecção de grandes peixes
pelágicos na ZEE central durante o inverno de 2001 (a) e o verão de 1999 (b). Uma camada de mistura (isotérmica) mais profunda pode
ser observada durante o inverno, verificando-se o topo da termoclina bem demarcado, em torno dos 100 m de profundidade.

 a) b)

 b) a) 
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Na Figura 8, são apresentados boxplots da variação das
profundidades médias de operação do espinhel,
registradas na posição dos anzóis controlados pelos
minilogs, para todas as operações de pesca realizadas
nas estações de amostragem dos cruzeiros de inverno e
de verão. Também é apresentada a variação da
profundidade da camada de mistura, sensivelmente mais
profunda durante o inverno. Nos boxplots, as caixas
representam os limites do primeiro e segundo quartil da
distribuição, a linha interna representa a mediana, as
linhas externas indicam valores extremos adjacentes,
enquanto os asteriscos e pontos externos constituem
outliers e far outliers (Fry, 1996).

Nos lançamentos do cruzeiro de verão, o esforço de
amostragem por estação concentrou-se numa faixa de
profundidades médias de operação do espinhel (registros
dos minilogs) entre 50 e 80 m, variando entre extremos
de 40,9 e 96m. Apenas nas estações 2 e 3, onde foram
realizados lançamentos experimentais mais profundos,
registraram-se profundidades médias de atuação dos
anzóis que ultrapassaram os 100 m, atingindo 142 m e
128,2 m respectivamente. No cruzeiro de inverno, o
esforço de amostragem concentrou-se numa faixa de
profundidades médias entre 50 e 70 m, variando entre
32,8 e 99,6 m (figuras 8 e 9).

A Figura 9 apresenta a distribuição da média e desvios-
padrão superior e inferior das profundidades de operação
dos anzóis registradas em cada lance de pesca, por
cruzeiro realizado. Apesar da considerável variação nas
profundidades dos anzóis em cada estação, observa-se
que nas duas campanhas, as capturas foram sempre
realizadas na massa de Água Tropical, considerando os
limites batimétricos de 200 m e 150 m observados nos
cruzeiros de verão e de inverno, respectivamente.

De uma forma geral, as profundidades médias registradas
pelos minilogs em cada lançamento do espinhel, nas duas
campanhas, mostram que os anzóis estiveram trabalhando
na camada de mistura, acima da termoclina, exceto no Setor-
2 durante o cruzeiro de verão, onde os anzóis trabalharam
a uma profundidade média imediatamente abaixo da
termoclina. Esse comportamento também foi observado nas
três primeiras estações experimentais, mais profundas,
realizadas no cruzeiro de verão (Setor-1). A Figura 9 mostra
(traço horizontal) uma profundidade média da camada de
mistura em torno dos 50 m, variando em latitude entre
aproximadamente 25 e 75 m durante o verão, o que pode
ser visto também na Figura 7. Nas condições oceanográficas
de inverno, as profundidades médias de operação do
espinhel foram sempre inferiores a 100 m, com os anzóis
pescando na camada de mistura, acima da termoclina.

Figura 7. Profundidade (m) e temperatura (ºC) da camada de mistura registradas no verão de 1999 e inverno de 2001 ao longo do
gradiente latitudinal e nas estações de amostragem realizadas durante os cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel pelágico na
região da ZEE central brasileira. São apresentados valores médios de profundidade e temperatura por estrato de latitude.
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A Figura 10 mostra a tendência da camada de mistura se
apresentar mais profunda nos setores 1 e 3 (ao norte de
15ºS e ao sul de 20ºS, respectivamente), geralmente abaixo
dos 50 m durante o cruzeiro de verão, enquanto na região
ao largo dos bancos de Abrolhos e Royal Charlotte (Setor
2, entre 15-20ºS) a camada de mistura apresentou-se
menos profunda, acima dos 50 m. No cruzeiro de inverno,
a mesma tendência foi detectada, observando-se uma
termoclina em geral mais profunda nos setores 1 e 3 (100-
125 m) e menos profunda no Setor-2 (75-100 m).

COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES

Um total de 30 espécies, distribuídas em 14 famílias de

5 ordens taxonômicas de peixes ósseos, tubarões e raias
pelágicas, foi registrado durante as duas campanhas
de  p rospecção  pesque i ra  de  g randes  pe ixes
pelágicos real izadas na região da ZEE central
brasileira (Tabela 2).  Foram identificadas 17 espécies
de 8 famílias de peixes ósseos das ordens Perciformes
e Tetraodontiformes. Destacam-se entre os Perciformes
as famíl ias Scombridae (com cinco espécies),
Istiophoridae e Gempylidae (com três espécies cada).
As famílias Bramidae, Coryphaenidae, Sphyraenidae
e Xiphiidae estiveram representadas nas capturas por
apenas uma espécie. Para a ordem Tetraodontiformes,
foi registrada apenas a família Molidae, representada
por duas espécies de peixes-lua.

Figura 8. Variação das profundidades médias de operação dos anzóis (registros dos minilogs) e da camada de mistura (registros do
CTD) em cada estação de amostragem realizada durante os cruzeiros de inverno e de verão na região da ZEE central brasileira. Caixas
= limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos
= outliers; pontos externos = far outliers (Fry, 1996).

Figura 9. Média e desvios-padrão superior e inferior das profundidades de operação dos anzóis registradas (minilogs) em cada lance de
pesca por cruzeiro (verão representado acima, inverno abaixo). A profundidade estimada da camada de mistura (profundidade do topo
da termoclina) é indicada pelo traço horizontal, em cada estação.
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Entre os elasmobrânquios foram identificadas 13 espécies
pertencentes a 6 famílias de 3 ordens diferentes. A ordem
dos tubarões Carcharhiniformes esteve representada por
duas famílias: Carcharhinidae (com 6 espécies) e
Sphyrnidae (2 espécies). A ordem Lamniformes,
representada por outras duas famílias de tubarões: a
família Lamnidae (2 espécies) e a família Alopidae (1
espécie). A ordem Rajiformes foi registrada nas capturas
de duas espécies de raias pelágicas das famílias Dasyatidae
(Pteroplatytrygon violacea) e da família Mobulidae
(Mobula birostris).

A Tabela 4 apresenta a ocorrência e abundância relativa
das 30 espécies identificadas nos cruzeiros de inverno e
verão por setor da área de estudo. Apenas três espécies
não foram registradas no cruzeiro de verão: o agulhão-
branco Tetrapterus albidus, o peixe-lua Masturus
lanceolatus e Brama sp. Dentre as 27 espécies capturadas
no verão (90% do total de ocorrências), 93% foram
registradas no Setor-2 (25 espécies), enquanto 20 espécies
(74%) ocorreram no Setor-1, e apenas 13 (48%) no Setor-
3. No inverno, foram capturadas 20 espécies (67% do total
de ocorrências). O maior número de espécies também foi
observado no Setor-2, onde foram registradas 16 espécies
(80%), enquanto nos setores 1 e 2 foram identificadas
apenas 13 (65%) e 12 espécies (60%) do total registrado
na campanha de inverno, respectivamente.

Das 13 espécies de peixes cartilaginosos (tubarões e raias),
sete foram somente capturadas no cruzeiro de verão. Entre
essas, estão as duas raias oceânicas, o tubarão-martelo S.
lewini e quatro das cinco espécies de tubarões do gênero
Carcharhinus (C. longimanus, C. obscurus, C. plumbeus e
C. sygnatus). O tubarão-bahia Carcharhinus falciformis teve
ocorrência registrada nas duas campanhas, mas não foi
capturado ao sul da área de estudo, no Setor-3, em nenhuma

delas. Duas espécies de agulhões, o marlim-azul Makaira
nigricans e o agulhão-vela Istiophorus albicans, só foram
capturadas no verão e também não foram observadas no
Setor-3. As quatro espécies de atuns (Thunnus spp.)
ocorreram nos dois períodos do ano. A albacora-bandolim
Thunnus obesus, assim como o espadarte Xiphias gladius,
o tubarão-azul Prionace glauca, o dourado Coryphaena
hippurus, o tubarão-anequim Isurus oxyrhincus e o peixe-
prego-liso Lepidocybium flavobrunneum ocorreram nas
capturas de todos os três setores, tanto no inverno como no
verão. A área entre 15ºS e 20ºS (Setor-2) foi sempre
observada com maior riqueza de espécies nos dois períodos
estudados (Tabela 4).

DISTRIBUIÇÃO DAS CAPTURAS E RENDIMENTOS PESQUEIROS

A Tabela 3 apresenta uma síntese da distribuição do
esforço de amostragem, capturas e rendimentos totais
obtidos por setor geográfico, latitude e zona ecológica
considerada na área de estudo. Nas 42 estações de
amostragem realizadas no cruzeiro de verão, um total de
25.600 anzóis foi lançado (média de 610 anzóis por
estação), resultando em 929 peixes e 40.167 kg de captura
total. No cruzeiro de inverno, 13.480 anzóis foram
lançados nas 23 estações realizadas (média de 586 anzóis
por estação), obtendo-se uma captura total de 426
indivíduos e 14.693 kg (Tabela 3).

A distribuição geográfica dos rendimentos médios totais
(CPUE em peso e em número) e dos pesos médios
individuais por estação de amostragem em cada
campanha (inverno e verão) é apresentada nos mapas
das figuras 11, 12 e 13. Os mapas também apresentam
boxplots representando as variações observadas por área
geográfica (setores) e por zona ecológica (borda da
plataforma, montes submarinos e zona oceânica).
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Figura 10. Variação da profundidade da camada de mistura observada por setor da região central da ZEE brasileira, em condições
oceanográficas de inverno (esquerda) e de verão (direita) durante as duas campanhas de prospecção de grandes peixes pelágicos do
Programa REVIZEE/SCORE Central.
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Tabela 2. Lista das espécies de teleósteos (peixes ósseos) e de elasmobrânquios (tubarões e raias) capturados nos cruzeiros de prospecção
pesqueira com espinhel de monofilamento na região central da ZEE brasileira durante o verão de 1999 e inverno de 2001. As espécies
estão classificadas nas respectivas ordens e famílias. Também é indicado o nome vulgar regional e o código da FAO (Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) para as espécies de maior interesse para o comércio internacional.

 ORDEM, FAMÍLIA, ESPÉCIE NOME VULGAR 
CÓD. ESPÉCIE 

DA FAO 

PEIXES ÓSSEOS 
 Perciformes 
  Bramidae 
   Brama sp. - 
  Coryphaenidae  
   Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 Dourado - 
  Gempylidae 
   Gempylus serpens Cuvier, 1829 Espada-preto - 
   Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843) Prego-liso - 
   Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 Prego-espinho - 
  Istiophoridae 

   Istiophorus albicans (Latreille, 1804) Agulhão-vela SAI 

   Makaira nigricans Lacepède, 1802 Marlim-azul BUM 

   Tetrapturus albidus Poey, 1860 Agulhão-branco WHM 
  Scombridae 
   Acanthocybium solandri (Cuvier,1832) Cavala-ipim WAH 

   Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) Albacora-branca ALB 

   Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) Albacora-laje YFT 

   Thunnus atlanticus (Lesson, 1831) Albacorinha - 

   Thunnus obesus (Lowe, 1839) Albacora-bandolim BET 

  Sphyraenidae 

   Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792) Barracuda - 

  Xiphiidae 

   Xiphias gladius Linnaeus, 1758 Espadarte / meca SWO 
 Tetraodontiformes 
  Molidae 
   Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) Peixe-lua - 
   Mola mola (Linnaeus, 1758) Peixe-lua - 

TUBARÕES E RAIAS 
 Carcharhiniformes 
  Carcharhinidae 
   Carcharhinus falciformis (Muller & Henle, 1839) Tubarão-bahia FAL 
   Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) Galha-branca OCS 
   Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) Cação-fidalgo - 
     Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) Caçonete CCP 
   Carcharhinus signatus (Poey, 1868) Cação-toninha CCS 
   Prionace glauca (Linnaeus, 1758) Tubarão-azul BSH 
  Sphyrnidae 
   Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) Tubarão-martelo SPZ 
   Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) Tubarão-martelo SPL 
 Lamniformes 
  Alopiidae 
   Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Cação-raposa BTH 
  Lamnidae 
   Isurus oxyrhincus Rafinesque, 1810 Anequim / cação-mouro SMA 
   Isurus paucus Guitart Manday, 1966 Anequim-preto - 
 Rajiformes 
  Dasyatidae 
   Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832) Raia - 
  Mobulidae 
   Manta birostris (Walbaum, 1792) Jamanta - 
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Como podem ser observados na Tabela 3, os rendimentos
médios totais em peso foram mais elevados durante a
campanha de verão (CPUE média de 156,9 kg/
100anzóis), apresentando diferença altamente significativa
(P=0,0019; estatística U de Mann-Whitney = 241,5)
quando comparados com os rendimentos observados no
cruzeiro de inverno (CPUE média de 109 kg/100anzóis).
Essa tendência se verifica também em todos os setores e
zonas analisados, refletindo principalmente o maior peso
médio dos indivíduos capturados no verão (43 kg),
significativamente mais elevado (P=0,0043; U=106,5)
em relação ao peso médio observado na campanha de
inverno (31,3 kg). Já os rendimentos médios totais em
número de indivíduos capturados (CPUE em ind/

100anzóis) foram muito próximos, registrando-se médias
globais de 3,6 e 3,1 ind/100anzóis, respectivamente
durante o verão e o inverno (diferença não significativa,
P>0,05; U = 340,5).
A região do Setor-2 apresentou rendimentos médios totais,
em peso, mais elevados: 182,3 e 152,3 kg/100anzóis no
verão e inverno respectivamente (Tabela 3 e Figura 11). No
Setor-1, ao norte de 15ºS, foram registrados rendimentos
totais de 156,6 e 89,7 kg/100anzóis (verão e inverno),
enquanto ao sul de 20ºS (Setor-3) foram registrados os
menores rendimentos médios: 119,6 e 65,7 kg/100anzóis
(verão e inverno). Porém, a análise de variância não-
paramétrica (testes de Kruskal-Wallis) demonstrou que as
diferenças entre setores não foram significativas (P=0,0573).

Figura 11. Rendimentos pesqueiros médios totais, em peso (CPUE em kg/100anzóis), observados nas diferentes estações de amostragem
realizadas pelo Programa REVIZEE durante os cruzeiros de inverno (no alto) e de verão (abaixo) na região central da ZEE brasileira. Os
gráficos no canto superior das figuras representam as variações observadas por área geográfica (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 = 15-20ºS;
Setor-3 = 20-25ºS) e por zona ecológica (borda da plataforma, montes submarinos e zona oceânica).
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Figura 12. Rendimentos pesqueiros médios totais, em número (CPUE em ind/100anzóis), observados nas diferentes estações de
amostragem realizadas pelo Programa REVIZEE durante os cruzeiros de inverno (no alto) e de verão (abaixo) na região central da ZEE
brasileira. Os gráficos no canto superior das figuras representam as variações observadas por área geográfica (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-
2 = 15-20ºS; Setor-3 = 20-25ºS) e por zona ecológica (borda da plataforma, montes submarinos e zona oceânica).
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Quando comparados os rendimentos médios totais em
número (ind/100anzóis), por área geográfica (setores),
foram observadas diferenças significativas (P=0,0041).
Através do teste de comparações múltiplas de Dunn,
verificou-se que as diferenças de CPUE em número foram
significativas apenas entre o Setor-2 e o Setor-3 (P<0,01).
As diferenças entre Setor-1 vs. Setor-2 e Setor-1 vs. Setor-
3 não foram estatisticamente significativas (P>0,05).
Os rendimentos médios totais, em número e em peso,
observados nas estações mais próximas da zona de borda
da plataforma continental apresentaram-se mais elevados
em relação às outras zonas consideradas: 196,2 kg/100anzóis
e 4,5 ind/100anzóis no verão e 144,9 kg/100anzóis e 2,2

ind/100anzóis no inverno. As CPUEs médias observadas
para as estações da zona oceânica foram as mais baixas:
129,3 kg/100anzóis e 3 ind/100anzóis no verão e 58,4 kg/
100anzóis e 2,6 ind/100anzóis no inverno. Já as estações
da zona dos montes submarinos apresentaram rendimentos
médios totais mais próximos dos observados na zona de
borda da plataforma: 169,6 kg/100anzóis e 4 ind/100anzóis
no verão e 105 kg/100anzóis e 2,9 ind/100anzóis no inverno
(Tabela 3 e figuras 11 e 12). No entanto, os testes de Kruskal-
Wallis também não detectaram diferenças estatisticamente
significativas entre as zonas ecológicas consideradas tanto
na análise da CPUE em peso (P= 0,0978) quanto na análise
da CPUE em número (P= 0,0866).
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Os pesos médios globais, para o total de indivíduos de todas
as espécies capturadas por estação, mantiveram-se entre 43 e
45 kg nos diferentes setores e zonas considerados durante o
cruzeiro de verão. No cruzeiro de inverno, os pesos médios
globais foram mais baixos em relação aos de verão, variando
entre 20 e 36 kg (Tabela 3). No inverno, os pesos médios foram
mais elevados nos setores 2 e 3 (34,6 e 32,4 kg respectivamente),
na zona de borda (34,3 kg) e, principalmente, nos montes
submarinos (38,5 kg), enquanto os menores pesos médios foram
registrados na zona oceânica (24 kg) e no Setor-1 (26,6 kg),
a norte de 15ºS (Tabela 4 e Figura 13).

A abundância relativa de cada espécie nas capturas é
apresentada nas figuras 14 e 15. Tanto no inverno como no
verão, o espadarte Xiphias gladius e o tubarão-azul Prionace
glauca figuram como as principais espécies-alvo da pescaria,
representando juntas mais de 50% das capturas em número
e mais de 60% das capturas em peso.

No cruzeiro de verão, foi observada uma dominância marcada
pela captura em número de X. gladius, responsável por 40%
do total da campanha e por uma CPUE média de 1,38 ind/
100anzóis, seguida pelas capturas de P. glauca (24%; 0,84),
peixe-prego-liso L. flavobrunneum (9%; 0,32), dourado C.
hippurus (4%; 0,13) e albacorinha T. atlanticus (3%; 0,11).
Essas cinco espécies representaram 80% das capturas em
número registradas no verão (Figura 14, à direita).

No cruzeiro de inverno foi observada uma melhor repartição
da abundância relativa entre as espécies dominantes,
registrando-se 26% da captura total, em número, para o
tubarão-azul e, igualmente, para o espadarte. Cada uma
apresentou CPUE média de 0,78 e 0,77 ind/100anzóis
respectivamente. As capturas em número do dourado C.
hippurus representaram 18% do total da campanha de
inverno, com uma abundância relativa de 0,54 ind/
100anzóis, seguido pelo gempilídeo G. serpens (5%; 0,16)
e pela albacorinha T. atlanticus (4%; 0,13). Essas cinco
espécies representaram 80% das capturas em número
registradas no inverno (Figura 14, à esquerda).

Considerando as capturas em peso (Figura 15) no cruzeiro
de verão, o espadarte representou 45% do total capturado,
apresentando CPUE média de 66,8 kg/100anzóis. A captura
em peso do tubarão-azul durante o verão representou 32%
das capturas registradas na campanha, com CPUE média
de 49,6 kg/100anzóis. O peixe-prego-liso L. flavobrunneum
aparece em terceiro lugar entre as espécies, representando
5% da captura em peso, com rendimentos médios de 7,4
kg/100anzóis. Seguem-se os tubarões oceânicos: anequim
I. oxyrhincus (2,7%; 4,1 kg/100anzóis), o tubarão-bahia C.
falciformis (1,8%; 2,7) e o cação-raposa A. superciliosus
(1,7%; 2,5). O dourado C. hippurus aparece na sétima
posição (1,2%; 1,8). Essas sete espécies somaram 90% das

capturas em peso registradas no verão (Figura 15, à direita).

No cruzeiro de inverno, as capturas em peso observadas na
Figura 15 (à esquerda) mostram o tubarão-azul P. glauca
representando 46% do total capturado na campanha, com
participação mais elevada que a do espadarte. A CPUE média
em peso registrada para o tubarão-azul no inverno foi de 47
kg/100anzóis, muito próxima da observada durante o verão
(49,6 kg/100anzóis). O espadarte representou apenas 19% das
capturas em peso obtidas no inverno, apresentando rendimento
médio de 19,1 kg/100anzóis. O tubarão-martelo S. zigaena e o
dourado representaram 5,2% e 5% das capturas totais, com
CPUE de 5,3 e 5,1 kg/100anzóis respectivamente. O anequim
(4%; 4,1), o tubarão-bahia (3,7%; 3,8), o peixe-lua (3,6%; 3,7)
e o cação-raposa (3,3%; 3,4) completam as oito espécies que
totalizaram 90% das capturas em peso registradas no inverno.

PRINCIPAIS RECURSOS PESQUEIROS

A Tabela 4 mostra os rendimentos médios (CPUE em kg/
100anzóis) para cada espécie registrada, por setor da área
de estudo, nas duas campanhas de prospecção com espinhel
de monofilamento na região da ZEE central. As espécies
foram agrupadas em quatro categorias comerciais: tubarões,
peixes de bico (agulhões e espadarte), atuns e outras espécies
de peixes ósseos e raias que acompanham as capturas como
bycatch. A Figura 16 mostra a participação relativa dos
quatro grupos de espécies na composição das capturas em
peso obtidas nos três setores e nas três zonas da área de
estudo. A composição de cada grupo é comentada a seguir,
com destaque para as espécies comerciais mais importantes.

Tubarões

Um total de 11 espécies de tubarões pelágicos foi registrado
nas duas campanhas de prospecção realizadas na área de
estudo. Os tubarões representaram 59% dos rendimentos
médios totais observados durante o inverno (64 kg/
100anzóis), e 41% durante o verão (64,8 kg/100anzóis)
(Tabela 4). A manutenção dos mesmos níveis de rendimentos
nos dois períodos reflete as capturas não só do tubarão-
azul Prionace glauca, responsável por 73% das capturas
do grupo na campanha de inverno e por 76% no verão,
mas também de outras espécies da ordem Carcharhiniformes
e também Lamniformes. Destaca-se o anequim Isurus
oxyrhincus, o tubarão-bahia Carcharhinus falciformis , o
tubarão-raposa Alopias superciliosus e o tubarão-martelo
Sphyrna zigaena, sempre presentes nas capturas das duas
campanhas e representando outros 25% e 15% dos
rendimentos em peso no inverno e no verão,
respectivamente (Tabela 4). As seis espécies restantes
representaram menos de 4% das capturas totais.
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Figura 13. Pesos médios individuais (em kg) do total de espécies capturadas nas diferentes estações de amostragem realizadas pelo
Programa REVIZEE durante os cruzeiros de inverno (no alto) e de verão (abaixo) na região central da ZEE brasileira. Os gráficos no canto
superior das figuras representam as variações observadas por área geográfica (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 = 15-20ºS; Setor-3 = 20-25ºS)
e por zona ecológica (borda da plataforma, montes submarinos e zona oceânica).
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Os tubarões dominaram as capturas totais durante o
inverno, principalmente nos setores 2 e 3 e nas zonas de
borda e dos montes submarinos, mas não chegaram a
50% das capturas no Setor-1 e nas estações oceânicas
mais afastadas do talude continental (Figura 16). Durante
o verão, o grupo só atingiu a metade das capturas totais
em peso no Setor-3, refletindo as capturas de P. glauca e
do anequim I. oxyrhincus. Nos demais setores e zonas da
área de estudo, os tubarões participaram com 25 a 35%
do total das capturas em peso.

A Figura 17 mostra os índices de abundância relativa

numérica de cada espécie de tubarão capturado nas
estações de amostragem por setor em cada cruzeiro.
Observa-se maior diversidade, com melhor repartição das
abundâncias relativas das espécies de tubarões no Setor-
2 e Setor-3, na campanha de inverno. Durante a
campanha de verão, o tubarão-azul domina as capturas,
verificando-se também a participação do tubarão-bahia
C. falciformis no Setor-1 nos dois cruzeiros analisados.

As espécies de tubarões oceânicos consideradas nesse
grupo caracterizam-se por apresentar elevado peso
médio individual nas capturas, comumente entre 50

Figura 14. Percentual de captura em número de indivíduos por espécie (barras) e percentual acumulado da captura em número
(pontos) registrados nos dois cruzeiros de prospecção de grandes peixes pelágicos com espinhel de monofilamento realizados pelo
Programa REVIZE/SCORE Central no verão de 1999 e no inverno de 2001.

Cruzeiro
de Inverno

0

10

20

30

40

50

P
. g

la
uc

a

X.
 g

la
di

us
C

. h
ip

pu
ru

s

G
. 

se
rp

en
s

T.
 a

tla
nt

ic
us

T.
 a

lb
ac

ar
es

L.
 fl

av
ob

ru
ne

um

T.
 o

be
su

s
T

. a
la

lu
ng

a

I. 
ox

yr
hi

nc
us

S
. z

yg
ae

na

C.
 fa

lc
ifo

rm
es

T
. a

lb
id

us

A.
 s

up
er

ci
lio

su
s

S
. 

ba
rr

ac
ud

a

R
. p

re
tio

su
s

M
. m

ol
a

Br
am

a 
sp

I.
 p

au
cu

s

M
. l

an
ce

ol
at

us

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

%
 c

ap
tu

ra
 e

m
 n

úm
er

o 
(in

di
ví

du
os

)

0

20

40

60

80

100

%
 a

cu
m

ul
ad

a

Cruzeiro
de Verão

0

10

20

30

40

50

X
. 

gl
ad

iu
s

P
. g

la
uc

a
L.

 f
la

vo
br

un
eu

m
C

. 
hi

pp
ur

us
T.

 a
tla

nt
ic

us
T.

 o
be

su
s

G
. s

er
pe

ns
C

. f
al

ci
fo

rm
es

I.
 o

xy
rh

in
cu

s
P

. v
io

la
ce

a
S

. b
ar

ra
cu

da
C

. 
lo

ng
im

an
us

C
. s

ig
na

tu
s

I. 
al

bi
ca

ns
T

. a
lb

ac
ar

es
C

. p
lu

m
be

us
A

. s
up

er
ci

lio
su

s
R

. 
pr

et
io

su
s

S
. l

ew
in

i
S

. z
yg

ae
na

T
. a

la
lu

ng
a

C
. o

bs
cu

ru
s

M
. 

m
ol

a
M

. b
iro

st
ris

I. 
pa

uc
us

A
. s

ol
an

dr
i

M
. n

ig
ric

an
s

T.
 a

lb
id

us
B

ra
m

a 
sp

M
. l

an
ce

ol
at

us

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415 16 1718 19 2021 22 2324 2526 27 2829 30

%
 c

ap
tu

ra
 e

m
 n

úm
er

o
 (i

nd
iv

íd
uo

s)

0

20

40

60

80

100

%
 a

cu
m

ul
ad

a

Cruzeiro
de Inverno

0

10

20

30

40

50

P
. 

gl
au

ca

X
.g

la
di

us

S
. z

yg
ae

na

C
. h

ip
pu

ru
s

I. 
ox

yr
hi

nc
us

C
. f

al
ci

fo
rm

es

M
. 

m
ol

a

A
. s

up
er

ci
lio

su
s

T.
 a

lb
ac

ar
es

T
. o

be
su

s

T.
 a

la
lu

ng
a

T
. a

lb
id

us

L.
 fl

av
ob

ru
ne

um
T

. a
tla

nt
ic

us

I. 
pa

uc
us

M
. l

an
ce

ol
at

us

S
. b

ar
ra

cu
da

B
ra

m
a 

sp
.

G
. s

er
pe

ns

R.
 p

re
tio

su
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

%
 c

ap
tu

ra
 e

m
 p

es
o 

(k
g)

0

20

40

60

80

100

%
 a

cu
m

ul
ad

a

Cruzeiro
de Verão

0

10

20

30

40

50

X.
 g

la
di

us
P

. g
la

uc
a

L.
 f

la
vo

br
un

ne
um

I. 
ox

yr
hi

nc
us

C
. f

al
ci

fo
rm

es
A

. s
up

er
ci

lio
su

s
C.

 h
ip

pu
ru

s
T

. a
lb

ac
ar

es
T

. o
be

su
s

C
. p

lu
m

be
us

C
. s

ig
na

tu
s

M
. n

ig
ric

an
s

M
. m

ol
a

S
. l

ew
in

i
I.

 a
lb

ic
an

s
M

. b
iro

st
ris

S
. z

yg
ae

na
C

. 
lo

ng
im

an
us

C
. o

bs
cu

ru
s

T.
 a

tla
nt

ic
us

I.
 p

au
cu

s
S

. b
ar

ra
cu

da
T.

 a
la

lu
ng

a
A

. s
ol

an
dr

i
G

. s
er

pe
ns

P
. v

io
la

ce
a

R
. p

re
tio

su
s

Br
am

a 
sp

.
M

. l
an

ce
ol

at
us

T.
 a

lb
id

us

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415 16 1718 19 2021 22 2324 2526 27 2829 30

%
 c

ap
tu

ra
 e

m
 p

es
o 

(k
g)

0

20

40

60

80

100

%
 a

cu
m

ul
ad

a

Figura 15. Percentual de captura em peso por espécie (barras) e percentual acumulado da captura em peso (pontos) registrados nos
dois cruzeiros de prospecção de grandes peixes pelágicos com espinhel de monofilamento realizados pelo Programa REVIZE/SCORE
Central no verão de 1999 e no inverno de 2001.
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Figura 16. Participação relativa (% captura em peso) dos grupos de espécies de tubarões, peixes de bico (agulhões, incluindo o
espadarte X. gladius), atuns e outras espécies de peixes ósseos e raias pelágicas capturadas como fauna acompanhante (bycatch)
durante os cruzeiros de prospecção com espinhel de monofilamento realizados pelo Programa REVIZE/SCORE Central no verão de
1999 e no inverno de 2001. Os resultados são apresentados por (a) área geográfica (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 = 15-20ºS; Setor-3 =
20-25ºS) e por (b) zona ecológica (borda da plataforma, montes submarinos e zona oceânica).

e 100 kg e chegando a ultrapassar os 150 kg. Ao
contrário dos outros grupos de peixes registrados nas
duas campanhas, os tubarões apresentaram maiores
pesos médios no inverno, como pode ser verificado
na Figura 18.

O tubarão-azul apresentou pesos médios de 60 kg nas
duas campanhas e comprimentos totais (CT), mínimo e
máximo, registrados de 183 a 297 cm respectivamente.
A abundância relativa numérica também se manteve em
níveis similares, em torno 0,8 ind/100anzóis nos dois
períodos. O rendimento médio da espécie foi de 47 kg/
100anzóis na campanha de inverno, mas apresentando
grande variação entre estações e média mais elevada no
Setor-2 (Tabela 4 e Figura 19). Na campanha de verão, a
espécie apresentou rendimento de 49,6 kg/100anzóis, com
médias por área aumentando do Setor-1 (35,9 kg/
100anzóis) para o Setor-3 (63,9 kg/100anzóis) (Tabela 4).
Também foram observadas CPUEs mais elevadas nas
estações mais próximas da borda da plataforma no Setor-
1, e na zona dos montes submarinos, no Setor-3, no
verão. A distribuição geográfica desses rendimentos por
estação pode ser observada na Figura 20.

Peixes de bico (agulhões e espadarte)

O grupo de peixes de bico inclui o espadarte Xiphias
gladius, única espécie da família Xiphiidae, além das
espécies de agulhões e marlins da família Istiophoridae.
Foi o grupo que mais contribuiu para as capturas em
peso registradas no cruzeiro de verão, responsável por
44% dos rendimentos médios totais observados (68,8
kg/100anzóis). No inverno, participou com apenas 19%
dos rendimentos médios (20,3 kg/100anzóis). Esses
valores refletem basicamente as capturas do espadarte,
principal alvo das pescarias comerciais que utilizam o
espinhel de monofilamento com atratores luminosos
(light sticks) de forma muito seletiva.

No verão, o agulhão-vela Istiophorus albicans e o
marlim-azul Makaira nigricans representam, em
conjunto, apenas 2,9% das capturas em peso do grupo
de peixes de bico, apresentando CPUE de 0,8 e 1,2 kg/
100anzóis para cada espécie respectivamente. No inverno,
apenas foi registrado o agulhão-branco Tetrapturus
albidus com rendimento médio de 1,1 kg/100anzóis,
participando com 6% das capturas (Tabela 4). No verão,
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o grupo de peixes de bico dominou as capturas em peso
nos diferentes setores e zonas ecológicas consideradas na
área de estudo, representando 60 a 70% dos rendimentos
médios, exceto no Setor-3 onde representaram cerca de 25%
(Figura 16). A participação do grupo nas capturas registradas
no inverno indica menor abundância relativa dos peixes de
bico na zona dos montes submarinos, o que se reflete nos
menores índices observados no Setor-2 (18,1 kg/100anzóis)
e no Setor-3 (6,1 kg/100anzóis) (Tabela 4 e Figura 16). Os
pesos médios registrados para o grupo variaram entre 23 e
30 kg no inverno e entre 30 e 60 kg no verão (Figura 18). A
Figura 21 apresenta os índices de abundância relativa
numérica das espécies de peixes de bico e atuns capturados
nas estações de amostragem por setor em cada cruzeiro.
Observam-se CPUEs muito reduzidas para os agulhões I.
albicans e T. albidus, da ordem de 0,03 ind/100anzóis, e ainda
menores para o marlim-azul M. nigricans (0,01 ind/100anzóis).

O espadarte foi responsável por 94% e 97% das capturas
em peso do grupo dos peixes de bico no inverno e verão

respectivamente. Os comprimentos registrados a bordo nas
duas campanhas variaram entre o mínimo de 84 cm e
máximo de 260 cm de comprimento mandíbula-furca. A
variação da abundância relativa do espadarte em condições
oceanográficas de inverno e verão indicou uma sazonalidade
bem marcada na disponibilidade desse recurso, mais
abundante durante o primeiro trimestre do ano, período da
realização do cruzeiro de verão: 1,38 ind/100anzóis contra
0,77 ind/100anzóis observados no cruzeiro de inverno
(Tabela 4). O peso médio dos indivíduos capturados no verão
(48,6 kg) foi também quase o dobro dos registrados no
inverno (24,7 kg), resultando em rendimentos em peso mais
de três vezes superiores no verão (66,8 kg/100anzóis contra
19,1 kg/100anzóis observados no inverno). Os rendimentos
registrados diminuíram com a latitude, observando-se a
mesma tendência das CPUEs em peso e em número, assim
como os pesos médios, mais elevados no Setor-1 e mais
baixos no Setor-3 (Figura 22). As estações mais próximas
da zona de borda da plataforma continental apresentaram

Figura 17. Índices de abundância relativa numérica (CPUE em ind/100anzóis) para as espécies de tubarões pelágicos capturados nos
cruzeiros de prospecção com espinhel de superfície realizados pelo Programa REVIZEE/SCORE Central durante o inverno de 2001
(acima) e o verão de 1999 (abaixo), por setor da área de estudo (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 = 15-20ºS; Setor-3 = 20-25ºS). Caixas =
limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos
= outliers (Fry, 1996). Código das espécies: ALOPSUP = A. superciliosus; CARCFAL = C. falcioformis; CARCMAO = C. maou; CARCOBS
= C. obscurus; CARCPLU = C. plumbeus; CARCSIG= C. signatus, ISUROXY= I. oxyrhincus; ISURPAU = I. paucus; PRIOGLA = P.
glauca; SPHYLEW = S. lewine; SPHYZYG = S. zigaena.
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rendimentos e pesos médios de X. gladius mais elevados
em relação às outras duas zonas analisadas (zona oceânica
e de montes submarinos). A distribuição dos rendimentos
pesqueiros do espadarte por estação e por cruzeiro é
apresentada na Figura 20.

Atuns

Os atuns estiveram representados nas capturas por quatro
espécies, de distribuição circumglobal do gênero Thunnus,
com exceção da albacorinha T. atlanticus, de distribuição
restrita ao Oceano Atlântico Ocidental (Collette & Nauen,
1983). As quatro espécies de atuns registradas nas duas
campanhas de prospecção apresentaram em seu conjunto

rendimentos médios de 7,7 e 4 kg/100anzóis, representando
apenas 7,1% e 2,6% das capturas totais em peso nos cruzeiros
de inverno e verão respectivamente (Tabela 4). Essa mesma
proporção dos atuns em relação às capturas totais em peso
foi verificada por setor e por zona da área de estudo, com a
participação nas capturas em peso sempre inferiores a 10%
dos totais no inverno e abaixo de 5% no verão (Figura 16).

A Figura 21 apresenta as CPUEs em número de indivíduos
das espécies de peixes de atuns capturados nas estações
de amostragem por setor e cruzeiro. Observa-se uma maior
participação relativa das espécies de atuns no Setor-2, com
destaque para os índices de abundância numérica
observados para a albacorinha T. atlanticus na campanha

Figura 18. Pesos médios individuais (em kg) dos grupos de espécies capturados nas estações de amostragem realizadas durante o verão
de 1999 e inverno 2001 na região central da ZEE brasileira pelo Programa REVIZEE/SCORE Central. Os agulhões incluem todos os
peixes de bico, como o espadarte X. gladius, além dos agulhões da família Istiophoridae.
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Figura 19. Variação dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) obtidos para o tubarão-azul P. glauca nas estações de
amostragem realizadas pelo Programa REVIZEE/SCORE Central, durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita), por
setor da região central da ZEE brasileira (Setor 1 = 10-15°S; Setor 2 = 15-20°S; Setor 3 = 20-25°S). Caixas = limites do primeiro e
segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes (Fry, 1996).
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de verão e para a albacora-laje T. albacares, junto com a
albacorinha, durante a campanha de inverno. As figuras
23 e 24 mostram os rendimentos pesqueiros (CPUE em
kg/100anzóis) para as quatros espécies de atuns capturadas
nas diferentes estações dos cruzeiros de inverno e de verão.

A albacora-laje Thunnus albacares foi a espécie de atum
que apresentou maiores rendimentos, iguais a 3,3 e 1,7
kg/100anzóis, representando 42% e 41% das capturas
totais em peso, dentro do grupo, no inverno e no verão.
No inverno, os rendimentos da albacora-lage aumentaram
com a latitude, observando rendimentos médios mais
elevados no Setor-3 (4,2 kg/100anzóis), caindo para 3,5
kg/100anzóis no Setor-2 e para 2,2 kg/100anzóis no Setor-
1. No verão, os maiores rendimentos da espécie foram
registrados para o Setor-1 (2,7 kg/100anzóis) (Tabela 4).
Os comprimentos totais estiveram entre 105 e 179 cm.
Os pesos médios nas capturas de verão e inverno foram
de 56,1 kg e 30,7 kg respectivamente.

A albacorinha Thunnus atlanticus, apesar de representar
a espécie de atum com maiores capturas em número de
indivíduos, figurando como a quinta espécie em
abundância numérica nas duas campanhas, entre todas
as 30 espécies registradas (Figura 21), representou apenas
8,8% (0,7 kg/100anzóis) e 14,9% (0,6 kg/100anzóis) das
capturas em peso observadas para o grupo de atuns, no
inverno e verão respectivamente (Tabela 4). Trata-se de
uma espécie de pequeno porte. Os comprimentos totais,

mínimo e máximo, observados foram de 56 cm e 71 cm.
A espécie apresentou pesos médios de 5 kg nos dois
períodos estudados, muito abaixo das médias globais
observadas para o grupo, incluindo as outras espécies de
atuns que variaram em torno de 25 a 35 kg no inverno e
5 a 35 kg no verão (Figura 25).

A albacora-bandolim Thunnus obesus representou
29% e 35% das capturas em peso de atuns, com
rendimentos médios de 2,2 e 1,4 kg/100anzóis no
inverno e verão respectivamente. A espécie não foi
capturada no Setor-3 e apresentou maiores rendimentos
no Setor-1 tanto no inverno (6,3 kg/100anzóis) como
no verão (2,5 kg/100anzóis). Os comprimentos totais
mínimo e máximo foram de 65 cm e 166 cm. Os pesos
médios registrados nas capturas foram de 14,4 kg no
verão e 36,1 kg no inverno.

A albacora-branca Thunnus albacares participou com
19,7% e 9,3% nas capturas em peso do grupo, com
rendimentos médios de 1,5 e 0,4 kg/100anzóis nas
campanhas de inverno e verão. No cruzeiro de inverno,
a espécie apresentou rendimentos médios mais elevados
no Setor-3 (3,5 kg/100anzóis) e não foi capturada no
Setor-1. No verão, os melhores rendimentos foram obtidos
no Setor-2 (1,5 kg/100anzóis), não ocorrendo captura no
Setor-3. Os comprimentos totais estiveram entre 126 e
128 cm. Os pesos médios nas capturas de verão e inverno
foram de 27,3 kg e 29 kg, respectivamente.

Figura 20. Distribuição dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) observados para o tubarão-azul Prionace glauca (acima)
e para o espadarte Xiphias gladius (abaixo) durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita) realizados na região central da
ZEE brasileira pelo Programa REVIZEE.



PROSPECÇÃO DE RECURSOS GRANDES PELÁGICOS                                                                                                                       191

Outras espécies

Outras nove espécies de peixes ósseos e duas raias
pelágicas estiveram presentes nas capturas. Algumas delas
constituem espécies comerciais ou recursos pesqueiros
potenciais e serão consideradas a seguir. Outras são
espécies que compõem as comunidades da megafauna
oceânica, vulnerável ao tipo de espinhel comercial
utilizado nas campanhas, constituindo bycatch geralmente
descartado, utilizado como isca ou consumido pela
tripulação das frotas espinheleiras industriais.

As capturas em peso das espécies agregadas nesse grupo
representaram 9,7% das capturas totais em peso
observadas no cruzeiro de inverno, aproximando-se dos
15% das capturas totais no Setor-2 e na zona dos montes
submarinos. No cruzeiro de verão, totalizaram 7,5% das
capturas totais em peso, também se aproximando de
15% das capturas totais do Setor-3 e na zona de borda
da plataforma. Nos demais setores e zonas consideradas,
não chegaram a representar 10% das capturas em peso
(Tabela 4 e Figura 16). A Figura 26 apresenta a variação
da abundância relativa numérica desse conjunto de
espécies nos três setores da área de estudo para cada
campanha de prospecção realizada (inverno e verão).

O dourado Coryphaena hippurus constitui-se no recurso
pesqueiro mais relevante desse grupo, apresentando
importância crescente como recurso alternativo para as
frotas linheiras estabelecidas na região das costas central
e nordeste do Brasil, sendo explorado pela pesca artesanal
com linhas de mão, utilizando-se principalmente o corrico
(Lessa et al., 2001; Martins et al., 2005; Olavo et al., 2005).
Tem importância também para a caça submarina e pesca
esportiva amadora, em desenvolvimento na região da
costa central. Espécie de crescimento rápido, suas
populações apresentam altas taxas de renovação,
podendo dobrar em 15 meses (Palko et al., 1982). A
espécie destacou-se no cruzeiro de inverno, totalizando
4,7% da captura em peso obtida para todas as espécies
registradas, apresentando elevada abundância relativa em
número (0,54 ind/100anzóis) e em peso (5,1 kg/
100anzóis), com peso médio individual de 9,4 kg (Tabela
4). No cruzeiro de verão, a CPUE em número caiu para
0,13 ind/100anzóis, refletindo nos menores rendimentos
observados (1,8 kg/100anzóis), apesar do peso médio
mais elevado (14 kg). Os comprimentos totais da
espécie, mínimo e máximo, foram de 111 cm e 116
cm. A Figura 26 revela que o dourado apresentou
abundância numérica mais elevada no Setor-2, nas
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Figura 21. Índices de abundância relativa numérica (CPUE em ind/100anzóis) para as espécies de peixes de bico e atuns capturados
nos cruzeiros de prospecção com espinhel de superfície realizados pelo Programa REVIZEE/SCORE Central durante o inverno de 2001
(acima) e o verão de 1999 (abaixo), por setor da área de estudo (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 = 15-20ºS; Setor-3 = 20-25ºS).  Caixas =
limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos
= outliers (Fry, 1996). Código das espécies: ISTIALB = I.albicans; MAKANIG = M. nigricans; TETRALB = T. albidus; THUNALA = T.
alalunga; THUNALB = T. albacares; THUNATL = T. atlanticus; THUNOBE = T. obesus; XIPHGLA = X. gladius.
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duas campanhas, e também no Setor-1 no inverno,
variando muito entre estações e alcançando valores
superiores a 1 ind/100anzóis. A distribuição dos
rendimentos em peso por estação é apresentada na Figura
27. A Figura 28 apresenta a variação dos rendimentos
médios em peso (CPUE em kg/100anzóis) obtidos para o
dourado nas estações de amostragem agrupadas por
setores da área de estudo.

O peixe-prego-liso Lepidocybium flavobrunneum é
uma espécie cosmopolita da família Gempylidae,
distr ibuída por águas tropicais,  subtropicais e
temperadas (Nakamura & Parín, 1993). Pode atingir
até 2 m de comprimento. Não é alvo de pescarias
específicas, mas figura como captura incidental e
descarte de pescarias com espinhel direcionadas para
atuns e espadarte em escala mundial (Nishikawa &
Warashina, 1988; Milessi, 1999, 2000). No Atlântico
Sul Ocidental, é capturada pela frota atuneira, sendo
um recurso de menor valor comercial no sul do Brasil,
Uruguai e Argentina (Melo et al., 1993; Milessi, 1999).
Na ZEE central  brasi leira,  Lepidocybium
flavobrunneum  apresentou abundância relativa
consideravelmente elevada durante o cruzeiro de verão,
quando representou 4,7% das capturas totais em peso,
com CPUEs de 7,4 kg/100anzóis e 0,32 ind/100anzóis.
As capturas da espécie não foram relevantes no cruzeiro
de inverno, representando apenas 0,8% das capturas
totais registradas na campanha, com CPUEs de 0,08
kg/100anzóis e 0,06 ind/100anzóis. Os pesos médios
observados nas capturas de verão e inverno foram
respectivamente 23,2 kg e 13,4 kg. Os comprimentos
totais registrados, mínimo e máximo, foram de 64 cm
e 134 cm (Tabela 4).  No cruzeiro de verão, a
abundância numérica da espécie foi maior no Setor-2
e, sobretudo, no Setor-3, onde foram registradas

estações com CPUEs superiores a 2 ind/100anzóis
(Figura 26). A distribuição dos rendimentos em peso
por estação é apresentada na Figura 27.

O peixe-espada-preto Gempylus serpens é outro
gempilídeo de distribuição circumglobal tropical e
subtropical. Comum nas capturas incidentais e nos
descartes das frotas espinheleiras que operam no
Atlântico Sul Ocidental, também de valor comercial
menor e comumente utilizada como isca (Melo et al.,
1993; Nakamura & Parín, 1993). Há registros de
captura ocasional nos desembarques da pesca
artesanal linheira da Bahia, junto à zona de quebra
da plataforma continental (Lopes et al., 2002; Lopes
et al . ,  2003).   Nas campanhas de prospecção
realizadas na ZEE central brasileira, G. serpens
apresentou comprimentos totais, mínimo e máximo,
de 87 cm e 131 cm respectivamente. A abundância
numérica da espécie foi elevada, figurando como a
quarta em proporção das capturas em número de
indivíduos registradas no cruzeiro de inverno,
totalizando 5,4% das capturas totais em número, com
CPUE de 0,16 ind/100anzóis (Figura 14). O peso
médio observado nas capturas de inverno foi de 1,1
kg, produzindo rendimento em peso muito baixo, com
CPUE de 0,2 kg/100anzóis (Tabela 4). Na campanha
de verão, a CPUE em número caiu para 0,07 ind/
100anzóis, e o peixe espada preto representou apenas
2,1% das capturas totais em peso, figurando na quarta
posição da relação da Figura 12. Apesar do peso
médio registrado de 1,7 kg, mais elevado do que o
observado nas capturas de inverno, os rendimentos
em peso foram irrelevantes (0,1 kg/100anzóis) (Tabela
4 e Figura 29). A Figura 26 revela que a abundância
numérica verificada para o espada-preto no inverno
esteve concentrada no Setor-1 da área de estudo.
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Figura 22. Variação dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) obtidos para o espadarte X. gladius nas estações de amostragem
realizadas pelo Programa REVIZEE/SCORE Central durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita), por setor da região
central da ZEE brasileira (Setor 1 = 10-15°S; Setor 2 = 15-20°S; Setor 3 = 20-25°S).
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As demais espécies (oito) incluídas na categoria “outras
espécies” não chegaram a representar 1,4% das capturas
totais em número de indivíduos e 0,4% das capturas em
peso registradas nas duas campanhas de prospecção
realizadas na ZEE central brasileira. O peixe-lua Mola
mola foi a única exceção, cuja captura de dois indivíduos
no cruzeiro de inverno representou 3,6% da captura total
em peso registrada na campanha, devido ao grande porte
da espécie: pesos individuais estimados em 315 kg e 283
kg (peso médio de 299 kg). Outros dois indivíduos de M.
mola foram registrados no cruzeiro de verão, com pesos
individuais inferiores 273 kg e 58 kg (peso médio de 145
kg). A outra espécie de peixe-lua, Masturus lanceolatus,
teve uma única ocorrência no Setor-1 durante o cruzeiro
de inverno, pesando 50 kg (Figura 29).

A barracuda Sphyraena barracuda, espécie comum nas
capturas comerciais da pesca artesanal com rede e linhas
de mão na área de estudo, apresentou rendimentos
médios nas capturas do espinhel de superfície de 0,4 kg/
100anzóis no verão e 0,2 kg/100anzóis no inverno, sempre
mais elevados no setor-2 em relação ao Setor-1, não tendo
sido registrada captura da espécie no Setor-3 (Tabela 4).

O peixe-prego-espinho Ruvettus pretiosus, outro
membro bentopelágico da família Gempylidae comum
nas capturas incidentais das pescarias de espadarte e
atuns com espinhel, apresentou abundância relativa muito
baixa, em torno de 0,02 kg/100anzóis nas duas
campanhas. O “wahoo” Acathocybium solandri,
conhecido regionalmente como cavala-ipim, espécie
epipelágica freqüente nas capturas comerciais das frotas
linheiras estabelecidas na costa central durante o primeiro
e quarto trimestres do ano, e também alvo da pesca
amadora esportiva, teve ocorrência rara na campanha
de verão (2 indivíduos com peso médio de 20 kg). Um
único exemplar de Brama sp., espécie comercial
batipelágica, foi registrado durante a campanha de
inverno no Setor-3, pesando 17 kg.

A raia pelágica Pteroplatytrygon violacea apresentou
abundância numérica semelhante à observada para a
barracuda no cruzeiro de verão (0,05 ind/100anzóis),
colocando-se entre as dez espécies de maior captura
em número durante a campanha, mas com rendimentos
pesqueiros irrelevantes (0,1 kg/100anzóis). A raia-
jamanta Manta birostris também só ocorreu no verão,

Figura 23. Distribuição dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) observados para a albacora-laje Thunnus albacares
(acima) e para a albacorinha Thunnus atlanticus (abaixo) durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita) realizados na
região central da ZEE brasileira pelo Programa REVIZEE.
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capturada por acidente, embaraçada à l inha
secundária, uma vez que a espécie é filtradora e não
ataca o anzol iscado.

Também foram reportadas quatro ocorrências de captura
de tartarugas-de-couro Dermochelys coriacea adultas
durante a campanha de inverno no Setor-2, ao largo
da borda leste do Banco de Abrolhos. As tartarugas não

foram registradas como captura para análise de dados,
uma vez que não chegaram a ser embarcadas para
pesagem, medição e marcação a bordo, livrando-se dos
anzóis durante o recolhimento das linhas secundárias
do espinhel. Não foram observadas capturas incidentais
de aves ou mamíferos marinhos em nenhum dos
cruzeiros realizados.

Figura 24. Distribuição dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) observados para a albacora-bandolim Thunnus obesus
(acima) e para a albacora-branca Thunnus alalunga (abaixo) durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita) realizados na
região central da ZEE brasileira pelo Programa REVIZEE.
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Figura 25. Variação dos pesos médios (em kg) das quatro espécies de atuns capturadas no inverno (esquerda) e no verão (direita)
durante as campanhas de prospecção de grandes pelágicos do Programa REVIZEE/SCORE Central. Caixas = limites do primeiro e
segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes (Fry, 1996). Código das espécies:
THUNALA = T. alalunga; THUNALB = T. albacares; THUNATL = T. atlanticus; THUNOBE = T. obesus.
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Figura 26. Índices de abundância relativa numérica (CPUE em ind/100anzóis) para espécies de peixes ósseos e raias pelágicas que compõem
a fauna acompanhante das capturas com espinhel de superfície, observados nos cruzeiros de prospecção do Programa REVIZEE/SCORE
Central realizados durante o inverno de 2001 (acima) e o verão de 1999 (abaixo), por setor da área de estudo (Setor-1 = 10-15ºS; Setor-2 =
15-20ºS; Setor-3 = 20-25ºS). Caixas = limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas =
valores extremos adjacentes; asteriscos = outliers; pontos externos = far outliers (Fry, 1996). Código das espécies: ACANSOL = A. solandri;
BRAMSP = Brama sp.; CORYHIP = C. hippurus; GEMPSER = G. serpens; LEPIFLA = L. flavobrunneum; MANTBIR = M. birostris;
MASTLAN = M. lanceolatus; MOLAMOL = M. mola; PTERVIO = P. violacea; RUVEPRE = R. pretiosus; SPHYBAR = S. barracuda.

Figura 27. Distribuição dos rendimentos pesqueiros (CPUE em kg/100anzóis) observados para o dourado Coryphaena hippurus (acima)
e para o peixe-prego-liso Lepidocybium flavobrunneum (abaixo) durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita) realizados
na região central da ZEE brasileira pelo Programa REVIZEE.
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DISCUSSÃO

A composição específica das capturas e os rendimentos
pesqueiros observados nas duas campanhas de
prospecção realizadas na região central da ZEE
brasileira refletem a seletividade do espinhel pelágico
de monofilamento e a estratégia de pesca empregada
na captura de espécies epipelágicas e mesopelágicas
que se dirigem para águas superficiais para forrageio

durante a noite. As pescarias comerciais que utilizam
esse tipo de aparelho e estratégia de pesca têm como
principais espécies-alvo o espadarte Xiphias gladius e
os tubarões oceânicos, capturando também atuns e
outras espécies de menor interesse comercial ,
considerados como fauna acompanhante ou bycatch
(Carey & Robison, 1981; Bjordal & Lokkeborg, 1996;
Hall, 1996; Stone & Porter, 1999; Stone & Dixon,
2001), de acordo com os resultados apresentados.

Figura 28. Variação dos rendimentos (CPUE em kg/100anzóis) obtidos para o dourado C. hippurus nas estações de amostragem
realizadas pelo Programa REVIZEE/SCORE Central durante os cruzeiros de inverno (esquerda) e de verão (direita), por setor da
região central da ZEE brasileira (Setor 1 = 10-15°S; Setor 2 = 15-20°S; Setor 3 = 20-25°S). Caixas = limites do primeiro e
segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos = outliers;
pontos externos = far outliers (Fry, 1996).

Figura 29. Variação dos pesos médios nas capturas do grupo de outras espécies de peixes ósseos e raias pelágicas que compõem
a fauna acompanhante registrada no inverno (esquerda) e no verão (direita) durante os cruzeiros de prospecção com espinhel de
superfície realizados pelo Programa REVIZEE/SCORE Central. Código das espécies: ACANSOL = A. solandri; BRAMSP = Brama
sp.; CORYHIP = C. hippurus; GEMPSER = G. serpens; LEPIFLA = L. flavobrunneum; MANTBIR = M. birostris; MASTLAN = M.
lanceolatus; MOLAMOL = M. mola; PTERVIO = P. violacea; RUVEPRE = R. pretiosus; SPHYBAR = S. barracuda.
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SAZONALIDADES, COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS E BYCATCH

Os resultados apresentados revelam o espadarte como
espécie dominante durante o período de verão,
representando 40 a 45% das capturas totais, com
rendimentos médios de 1,38 ind/100anzóis (66,8 kg/
100anzóis), caindo consideravelmente para 0,77 ind/
100anzóis (19,1 kg/100anzóis) no inverno. Esse
comportamento das capturas provavelmente reflete a
migração sazonal das populações de espadarte do
Atlântico Sul em águas brasileiras, acompanhando o fluxo
das águas quentes da Corrente do Brasil sobre o talude
continental durante o verão, o que pode explicar os
maiores rendimentos observados junto à zona de borda
da plataforma e dos montes submarinos da área de estudo
(Figura 20 e Tabela 3). Em pescarias estabelecidas no
Atlântico Norte, como a da frota espinheleira do Canadá,
o esforço de pesca progride ao longo da borda da
plataforma continental do sul de Nova Escócia (Georges
Bank) para leste da Terranova (Flemish Cape) e retorna
do alto mar em direção à costa, acompanhando os
movimentos do espadarte, associados ao aquecimento
sazonal das águas de superfície e ao movimento da
Corrente do Golfo em direção norte, entre a primavera e
o verão (Beckett, 1974; Stone & Porter, 1999).

Apesar dos elevados índices de rendimento em peso
registrados nas duas campanhas (64-65 kg/100anzóis), muito
próximos aos observados para o espadarte no verão e bem
superiores no inverno, os tubarões alcançam baixos preços
por quilo, sendo mais valorizados no mercado internacional
por suas barbatanas (nadadeiras). O aproveitamento das
barbatanas de tubarão na culinária chinesa é tradição
milenar. É um produto de demanda e valor ascendentes,
devido ao crescimento populacional e ao aumento do poder
aquisitivo da população dos mercados orientais. Como as
barbatanas têm pouco volume e não competem com os
atuns e agulhões por espaço de armazenamento a bordo, é
comum a prática de “finning” pelas embarcações atuneiras
industriais: remoção das nadadeiras e descarte do corpo do
animal mutilado ao mar, muitas vezes ainda vivo (Domingo,
2000a, b; Campana et al., 2002; ICCAT, 2004).

Cabe ressaltar que a carne de tubarão é importante fonte
de proteína para as comunidades pesqueiras carentes que
vivem na costa brasileira, sendo muito apreciada no litoral
Nordestino. A pesca artesanal de tubarões tem perdido
espaço e poder de captura para as frotas industriais. Essas
pescarias artesanais seriam sustentáveis não fosse a
ameaça da pesca industrial de grande porte que pratica
o finning (O.B.F. Gadig, com. pess.). Na última década, a
redução da prática de finning foi objeto de várias ações

da FAO e da ICCAT, visando o manejo e conservação
dos estoques de tubarões pelágicos formados por espécies,
em geral, com baixa capacidade reprodutiva e muito
vulneráveis a um esforço de pesca excessivo (Compagno,
2000; Domingo, 2000a; Campana et al., 2002). Durante
a reunião anual da ICCAT, realizada recentemente, em
novembro de 2004, 63 nações pesqueiras adotaram por
consenso, medida sem precedente visando proteger as
populações de tubarões oceânicos do Atlântico, banindo
definitivamente a prática de finning da atividade atuneira
de alto mar (ICCAT, 2004).

Entre todas as espécies de tubarões capturadas na ZEE central,
destaca-se o tubarão-azul Prionace glauca, responsável por
73 a 76% das capturas totais de tubarões registradas nas
campanhas de inverno e verão respectivamente. O
rendimento médio da espécie foi de 47 kg/100anzóis na
campanha de inverno e de 49,6 kg/100anzóis no verão, sendo
observadas CPUEs mais elevadas nas estações mais próximas
da borda da plataforma, no Setor-1, e na zona dos montes
submarinos, no Setor-3, durante o verão (Figura 20). Esses
resultados são interessantes, uma vez que diferem do que
vem sendo publicado por diversos autores (Strasburg, 1958;
Gurbanov & Grigoriev, 1975; Hazin, 1993; Hazin et al., 1998),
mostrando que a abundância relativa do tubarão-azul
aumenta com a distância da costa e com a profundidade,
sendo, portanto, considerada uma espécie eminentemente
oceânica. O fato de a espécie estar ocorrendo em maior
abundância nas proximidades da borda da plataforma
continental e sobre o talude do Setor-1 da região da costa
central brasileira pode estar associado à incidência do ramo
sul da Corrente Sul Equatorial, na origem do sistema da
Corrente do Brasil, entre as latitudes de 10-15ºS (Silveira et
al., 2000).

Apesar de se tratar de uma espécie abundante e de maior
capacidade de recuperação, quando comparada às outras
espécies de tubarões, o tubarão-azul encontra-se sujeito
a elevadas taxas de mortalidade por pesca em todo o
mundo e, em especial, no Oceano Atlântico, sendo
classificada pela IUCN (União Mundial para a
Conservação da Natureza) como espécie vulnerável,
exigindo maior atenção para o seu manejo e uso
sustentável (Compagno, 2000; Campana et al., 2002).

Os atuns participaram com 7,1% e 2,6% das capturas
totais, com CPUEs médias de 7,7 e 4 kg/100anzóis nos
cruzeiros de inverno e verão respectivamente, indicando
abundância relativa muito baixa. Porém, deve-se
considerar que o tipo de espinhel utilizado e a estratégia
de pesca adotada não constituem bons amostradores da
abundância dos atuns, considerados como bycatch das
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pescarias comerciais dirigidas ao espadarte. Assim,
recomenda-se a realização de campanhas de prospecção
complementares, utilizando artes de pesca menos seletivas
ou dirigidas para camadas mais profundas da coluna
d’água (como espinhel de multifilamento ou redes de
cerco) para uma melhor avaliação da disponibilidade de
atuns na área de estudo.

Outras espécies também capturadas como fauna
acompanhante, como o dourado Coryphaena hippurus e o
peixe-prego-liso Lepidocybium flavobrunneum e também o
peixe-espada-preto Gempylus serpens, mesmo não tendo
valor para as frotas industriais, parecem apresentar potenciais
de exploração futura por uma pescaria oceânica de pequena
escala. O dourado, já explorado sobre a plataforma continental
da costa central pelas frotas linheiras artesanais locais (Costa
et al., 2005), apresentou rendimentos médios mais elevados
durante o inverno, quando representou cerca de 5% das
capturas totais em peso, com maior disponibilidade observada
nos setores 1 e 2 (CPUEs de 6,1 e 8 kg/100anzóis, por setor),
ao norte de 20ºS. Já L. flavobrunneum representou cerca de
5% das capturas totais em peso durante o verão, verificando-
se maior abundância no extremo sul da área de estudo,
chegando a apresentar CPUE de 15,7 kg/100anzóis na região
ao sul de 20ºS (Setor-3) (Tabela 4).

RENDIMENTOS PESQUEIROS E A PESCA OCEÂNICA DE PEQUENA

ESCALA

Os rendimentos médios obtidos para o total de espécies
capturadas na região central da ZEE brasileira (Tabelas 3
e 4) são comparáveis aos obtidos na região Nordeste da
ZEE durante as campanhas de prospecção do N.Pq.
Sinuelo, quando foi registrada CPUE média de 2,49 ind/
100anzóis em 44 lances de pesca realizados com o mesmo
tipo de espinhel de monofilamento entre setembro-
dezembro de 1999 e maio-outubro de 2001 (Hazin et al.,
2001). Os resultados apresentados para a ZEE central
também são comparáveis aos obtidos para as duas
embarcações lagosteiras artesanais (~12 m de
comprimento) convertidas para a pesca comercial com
longline de monofilamento no Nordeste, estudadas por
Hazin e Hazin (1999). Esses autores verificaram CPUE
média para o espadarte de 68,8 kg/100anzóis (2 ind/
100anzóis), calculada para um total de doze pescarias
realizadas entre agosto de 1997 e janeiro de 1998, ao
largo do Rio Grande do Norte, sobre o talude continental
nordestino. Essas duas embarcações apresentaram
também rendimentos totais de 144,6 kg/100anzóis (4,4
ind/100anzóis), superiores aos rendimentos da frota
industrial tradicional (multifilamento) em operação no

Atlântico Sul Ocidental e bastante próximo dos
rendimentos obtidos pela frota arrendada que usa
espinhel de monofilamento, apresentando a vantagem
de custos operacionais inferiores (Hazin & Hazin, 1999).

Na Tabela 3, podem ser verificados valores superiores aos
rendimentos médios totais observados por Hazin e Hazin
(1999) para as embarcações artesanais convertidas para a
pesca oceânica no talude do Rio Grande do Norte (144,6
kg/100anzóis) e também muito próximos (ou superiores,
no verão) aos rendimentos observados para os
espinheleiros industriais arrendados (161,3 kg/100anzóis),
analisados pelos referidos autores. Na zona próxima à
borda da plataforma, sobre o talude continental da ZEE
central, foram registrados rendimentos médios totais de
196,2 kg/100anzóis (no verão) e 144,9 kg/100anzóis (no
inverno). Também nos setores 1 e 2 e na zona dos montes
submarinos durante o verão, assim como no Setor-2
durante o inverno, foram observados rendimentos médios
totais superiores a 150 kg/100anzóis (ver Tabela 3).

Esses resultados apontam para a disponibilidade de
recursos pelágicos em abundância, em áreas acessíveis às
pequenas embarcações motorizadas das frotas artesanais
locais, especialmente no Setor-1, nas regiões do litoral
norte, baixo sul e sul da Bahia. Essas regiões apresentam
a plataforma continental muito estreita (8-20 MN de
largura), favorecendo as possibilidades de desenvolvimento
de uma pesca oceânica de pequena escala sobre o talude
continental, voltada para a exploração de grandes peixes
pelágicos com espinhel de superfície adaptado às
embarcações artesanais motorizadas.

De acordo com critério da ICCAT, considera-se pesca
oceânica de pequena escala aquela realizada por
embarcações de comprimento inferior a 24 m. Na região
da costa central, destaca-se a frota atuneira estabelecida
em Itaipava, no estado do Espírito Santo, que explora
sobretudo a albacora-laje na região das plataformas de
petróleo da Bacia de Campos, no estremo sul da ZEE
central, utilizando corrico múltiplo como arte de pesca
principal, com embarcações de comprimento em torno
de 12 m (Martins et al., 2005).

Cabe realçar a importância dos atuns e espécies afins
para as frotas linheiras artesanais, dedicadas
primariamente à pesca de peixes recifais com linha de
mão. Sazonalmente, no período de primavera-verão,
essas frotas também exploram recursos pelágicos na
plataforma externa e zona da borda do talude, ao longo
de toda a costa baiana, com embarcações de
comprimento variando entre 8 e 16 m (Olavo et al., 2005;
Costa et al., 2005). A possibilidade de conversão para a
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pesca oceânica de parte das embarcações dedicadas a
outras pescarias conflituosas na área, como do arrasto
de camarão e da pesca de lagosta com rede de emalhe,
pode ser usada como alternativa para estratégias de
manejo dessas frotas, visando o redirecionamento e a
redução do esforço de pesca sobre recursos
sobreexplotados e áreas de pesca tradicionalmente
exploradas na plataforma continental da região.

Como ressaltado por Pedrosa (2000) em estudo sobre a
viabilidade socioeconômica e ambiental da pesca de atuns
e afins no Nordeste brasileiro, é necessário estruturar toda a
cadeia produtiva para que a pesca oceânica de pequena
escala seja viabilizada, de forma a reduzir custos operacionais
e aumentar os preços de venda do pescado, para ser
competitiva frente à pesca industrial e de barcos arrendados.
A autora também destaca a necessidade de se considerar a
vulnerabilidade dos estoques pesqueiros e de incentivar
estudos que embasem uma melhor administração dessa
pescaria, enfatizando que o desenvolvimento da atividade
no país deve estar condicionado ao aumento da
participação brasileira nas cotas de capturas determinadas
pela ICCAT (Pedrosa, 2000).

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados obtidos pelo Programa REVIZEE na região
central da ZEE brasileira, como aqui apresentados,
limitam-se a uma primeira avaliação da distribuição
geográfica dos recursos pelágicos vulneráveis ao espinhel
de superfície de monofilamento e da variação sazonal
dos rendimentos pesqueiros, em condições oceanográficas
contrastantes de verão e de inverno. Levantamentos
complementares, acompanhando todo um ciclo anual e
também utilizando artes de pesca menos seletivas ou
dirigidas para camadas mais profundas da coluna d’água,
seriam fundamentais para um melhor conhecimento das
potencialidades da pesca oceânica na região.

Nas duas campanhas realizadas, foram registradas 30
espécies, distribuídas em 14 famílias de 5 ordens taxonômicas
de peixes ósseos, tubarões e raias pelágicas. As principais
espécies comerciais vulneráveis ao tipo de aparelho e à
estratégia de pesca empregada foram o espadarte Xiphias
gladius e os tubarões oceânicos, com destaque para o
tubarão-azul Prionace glauca. Os atuns, agulhões e outras
espécies de menor interesse comercial são considerados
como fauna acompanhante ou bycatch desta pescaria.

Os rendimentos pesqueiros observados foram
significativamente mais elevados em condições
oceanográficas de verão (CPUE média de 156,9 kg/

100anzóis), quando comparados com os rendimentos
observados em condições de inverno (109 kg/100anzóis).
No cruzeiro de inverno, a captura dos tubarões pelágicos
garantiu rendimentos pesqueiros totais superiores a 100
kg/100anzóis, representando cerca de 60% das capturas
totais em peso.

Na zona próxima à borda da plataforma, sobre o talude
continental da ZEE central, foram registrados os rendimentos
médios totais mais elevados (196,2 kg/100anzóis no verão, e
144,9 kg/100anzóis no inverno). Na região ao largo dos bancos
Royal Charlotte e Abrolhos (entre 15-20ºS), nas duas
campanhas, assim como no setor ao norte de 15ºS e na zona
dos montes submarinos, durante o verão, foram observados
rendimentos médios totais superiores a 150 kg/100anzóis.

A disponibilidade de grandes peixes pelágicos em
abundância na zona oceânica adjacente à borda da
plataforma continental, em áreas de plataforma estreita
acessíveis às pequenas embarcações das frotas artesanais
locais, aponta para a possibilidade de melhor
aproveitamento desses recursos pela pesca artesanal, que
utilizaria plenamente o bycatch e, em especial, as capturas
de tubarões, sem o descarte da carne pela prática do finning.

O potencial para desenvolvimento de uma pesca oceânica
de pequena escala na região da costa central, voltada para
a exploração de grandes peixes pelágicos com espinhel de
superfície adaptado às embarcações das frotas motorizadas
locais, pode ser considerado como alternativa para o
manejo das frotas e pescarias já estabelecidas na região. O
redirecionamento de parte do esforço de pesca das frotas
dedicadas ao arrasto do camarão para a pesca da lagosta
e para a pesca de linha sobre peixes recifais poderia ser
usado para a redução da pressão sobre recursos
sobreexplotados e sobre áreas de pesca tradicionais da
plataforma continental da região. A viabilidade
socioeconômica dessa pescaria dependeria da estruturação
de toda a cadeia produtiva da pesca oceânica, praticamente
inexistente na região da costa central.

Considera-se fundamental que qualquer iniciativa
voltada para o fomento da pesca oceânica de pequena
escala, através da reconversão das frotas locais ou
introdução de novas embarcações, seja acompanhada
de planos de manejo que garantam o controle e
ordenamento da atividade.
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IDADE E CRESCIMENTO DE PEIXES RECIFAIS

NA REGIÃO CENTRAL DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA  ENTRE

SALVADOR-BA E O CABO DE SÃO TOMÉ-RJ (13ºS A 22ºS)1

NILAMON DE O. LEITE JR., AGNALDO S. MARTINS & JÚLIO N. ARAÚJO

RESUMO: A plataforma continental e os bancos oceânicos do litoral da costa leste do Brasil favorecem o desenvolvimento de
várias espécies de peixes de importância econômica que são capturados através da pesca de linha. A crescente exploração
destes recursos por parte da frota linheira levou à necessidade de se estudar as principais espécies quanto à sustentabilidade
de suas pescarias e o estado dos estoques. Com esse fim, foram desenvolvidos estudos de crescimento de algumas das
principais espécies exploradas pela pesca de linha nos ambientes recifais da região central da Zona Econômica Exclusiva
brasileira, tais como o catuá (Cephalopholis fulva), a cioba (Ocyurus chrysurus), o realito (Rhomboplites aurorubens), o
ariacó (Lutjanus synagris) e o peroá (Balistes vetula). Foram obtidos os parâmetros de crescimento para todas as espécies,
e os estudos de validação indicaram a formação anual dos anéis de crescimento. Os resultados sugerem que as espécies
estudadas são muito sensíveis aos efeitos da exploração pesqueira, já que são caracterizadas por possuírem ciclos de vida
relativamente longos e baixas taxas de crescimento somático.

PALAVRAS-CHAVE: idade, crescimento, peixes recifais, Brasil.

ABSTRACT: Age and growth of reef fishes in the central region of the Brazilian economic exclusive Zone (EEZ), between
Salvador, Bahia, and São Tomé Cape, Rio de Janeiro (13oS to 22oS)

The continental shelf margin and oceanic banks off the Brazilian eastern coast are ideal to the development of many species
of fishes captured by commercial line fishing fleet. The increased exploitation of these resources by the line fishing fleet
makes it important to study fishery sustainability and stock status of these species. To achieve these objectives, growth
studies were carried out for some commercial species captured by the line fishing fleet in reef environments of the central
region of the Brazilian Economic Exclusive Zone, such as the Coney (Cephalopholis fulva), the Yellowtail Snapper (Ocyurus
chrysurus), the Vermilion Snapper (Rhomboplites aurorubens), the Lane Snapper (Lutjanus synagris) and the Triggerfish
(Balistes vetula). Growth parameters were determinated for all species and the age validation indicated the annual formation
of growth rings. The results suggest that the studied species are very sensitive to the effect of fishing exploration, since they
are characterized by relatively long life cycles and low somatic growth rates.

KEYWORDS: age, growth, reef fishes, Brazil.

INTRODUÇÃO

A plataforma continental do litoral da costa leste do Brasil
entre Salvador, na Bahia, e o Cabo de São Tomé, no Rio
de Janeiro, é caracterizada por apresentar grandes
formações de recifes de coral e bancos de algas calcárias.
Destacam-se na região o Banco de Abrolhos, a Bacia de
Campos e diversos bancos oceânicos, entre eles a Cadeia
Vitória-Trindade (Melo et al., 1975). Esses ecossistemas
únicos abrigam e favorecem o desenvolvimento de várias
espécies de peixes de importância econômica que são
capturados através da pesca de linha ao longo de toda a
costa. Algumas dessas espécies, tais como os vermelhos,
badejos e garoupas, possuem excelente valor comercial
sendo considerados peixes nobres.

A crescente exploração desses recursos por parte da frota
linheira levou à necessidade de se estudar as principais
espécies quanto à sustentabilidade de suas pescarias e
o estado dos seus estoques. Como base destes aspectos,
as determinações de idade e estudo do crescimento são
fundamentais para se conhecer aspectos importantes da
biologia populacional de peixes submetidos à
exploração, tais como a longevidade, taxas de
crescimento e mortalidade, idade de recrutamento e
primeira maturação sexual. As composições por idade
e os parâmetros de crescimento são utilizados na
formulação dos principais modelos de dinâmica
populacional, objetivando a avaliação e administração
sustentável de um determinado estoque pesqueiro
(Ricker, 1975; Gulland, 1983).
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Para se estimar os níveis sustentáveis de pesca em sua Zona
Econômica Exclusiva (ZEE), o Governo Brasileiro
desenvolveu o Programa de Avaliação Sustentável de
Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE),
um extenso programa de pesquisa que teve como objetivos
quantificar as capturas totais e a biomassa e estimar os
parâmetros populacionais de espécies comerciais e de
recursos potenciais na ZEE brasileira. Com esse fim, o
Programa REVIZEE desenvolveu estudos de crescimento
de algumas das principais espécies explotadas pela pesca
de linha nos ambientes recifais da região central da ZEE
brasileira, tais como o catuá (Cephalopholis fulva, Linnaeus,
1758), a cioba (Ocyurus chrysurus, Bloch, 1871), o realito
(Rhomboplites aurorubens, Cuvier, 1829), o ariacó (Lutjanus
synagris, Linnaeus, 1758) e o peroá (Balistes vetula,
Linnaeus, 1758). Este capítulo tem como objetivo compilar
em um único artigo os estudos de crescimento realizados
para as espécies supracitadas (disponíveis em relatórios,
monografias ou artigos em revistas específicas), analisando-
os de forma comparativa a fim de divulgar amplamente os
resultados encontrados pelo Programa REVIZEE em um
volume destinado não só ao público acadêmico, mas
também aos órgãos gestores dos recursos pesqueiros.

CATUÁ (Cephalopholis fulva)

O catuá ou garoupinha, Cephalopholis fulva, é um
serranídeo que habita o Atlântico Ocidental, distribuindo-
se da Carolina do Sul (EUA) até São Paulo (Brasil). Prefere
os fundos rochosos em profundidades de até 45 m, nas
águas claras de ambientes de recifes de coral, onde é
comumente encontrado em cavernas ou sobre lajes
durante o dia. Alimenta-se principalmente de pequenos
peixes e crustáceos (Heemstra & Randall, 1993; Lieske
& Myers, 1994; Potts & Manooch III, 1999).

É uma espécie de pequeno porte com tamanho inferior
ao de muitos outros serranídeos e com os maiores
exemplares raramente atingindo mais de 500 mm de
comprimento total e 2 kg. Caracteriza-se por possuir apenas
9 espinhos e 14 a 16 raios na nadadeira dorsal e nadadeira
anal com 8-9 raios. O primeiro arco branquial contém 23
a 27 rastros. Sua coloração é variável, indo de amarela a
vermelha ou marrom, podendo ocorrer mudanças
relacionadas a fatores ambientais. Possui numerosas
manchas azuis arredondadas na margem escura na cabeça,
corpo e nadadeira dorsal, duas manchas negras na parte
dorsal do pedúnculo caudal e uma mancha de cada lado
na ponta da mandíbula (Figueiredo & Menezes, 1980,
Szpilman, 1991; Nemtzov et al., 1993).

A estação reprodutiva do catuá pode ser muito longa; na

costa central do Brasil esse período pode levar 10 meses
(Coelho, 2001). Os machos costumam ser territorialistas
e formar haréns; as fêmeas atingem a maturação sexual
com um comprimento total de 160 mm. A espécie é
hermafrodita protogênica, e a mudança sexual começa a
partir de 200 mm de comprimento total (Heemstra &
Randall, 1993; Coelho, 2001). O catuá apresenta várias
desovas ao longo do ano e grande variação intra-
específica quanto aos seus picos de desova, o que sugere
que a influência de fatores ambientais locais de pequena
escala possa ser o principal agente regulador de sua
estratégia reprodutiva (Ebisawa, 1990; Shapiro, 1987).

CIOBA (Ocyurus chrysurus)

A cioba, Ocyurus chrysurus, é um lutjanídeo que se distribui
ao longo da costa oeste do Atlântico, desde a Carolina do Norte
até o sudeste do Brasil, encontrando-se em maior abundância
nas Bahamas, sul da Flórida e no Caribe. Forma grandes
cardumes, geralmente, sobre substratos duros em
profundidades entre 10 e 100 m. Exemplares jovens vivem
agrupados em águas litorâneas, geralmente associados a recifes.
Os adultos, que podem atingir cerca de 700 mm, ocorrem em
águas da plataforma continental interna e externa (Figueiredo
& Menezes, 1980; Allen, 1985; Manooch III & Drennon, 1987).

A espécie apresenta o ramo inferior do primeiro arco
branquial com 17 a 22 rastros e nadadeira dorsal com 10
espinhos e 12 a 13 raios. Seu corpo é escuro no dorso e
claro no ventre, com uma faixa longitudinal amarelada
do focinho à base da cauda. As nadadeiras, com exceção
das peitorais, têm cor amarelada (Figueiredo & Menezes,
1980). Estudos prévios mostraram que a cioba é uma
espécie de crescimento lento e vida longa, apresentando
grande sobreposição de comprimentos entre as classes
etárias (Johnson, 1983; Manooch III & Drennon, 1987).
A biologia e o crescimento da cioba foram estudados por
Piedra (1965, 1969), Cantarell (1982), Claro (1983),
Johnson (1983), Thompson e Munro (1983), Manooch
III (1987), Manooch III e Drennon (1987), Carrilo e Ramiro
(1988) e Mexicano-Cíntora e Arreguin-Sanchez (1989).

REALITO (Rhomboplites aurorubens)

O realito, Rhomboplites aurorubens, pertence à família
Lutjanidae e tem distribuição limitada ao Atlântico
Ocidental, ocorrendo desde a Carolina do Norte (EUA)
até o sudeste do Brasil. Caracteriza-se por apresentar a
parte superior do corpo avermelhada e a inferior mais clara,
com estrias escuras ao longo do dorso e amareladas abaixo
da linha lateral. As nadadeiras peitorais são amareladas, e
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as demais nadadeiras são róseo-avermelhadas. A
nadadeira dorsal possui 12 espinhos e 10 ou 11 raios, e o
ramo inferior do primeiro arco branquial 17 a 22 rastros.
O realito pode alcançar o tamanho máximo de 500 mm
(Figueiredo & Menezes, 1980).

A espécie habita desde águas costeiras até profundidades
maiores e alimenta-se predominantemente de pequenos
animais pelágicos e epibênticos, principalmente crustáceos
(Grimmes, 1979). O crescimento do realito foi estudado por
Grimmes (1978), Zhao et al. (1997), Fable (1980), Potts et al.
(1998), Manickchand-Heileman e Phillip (1999) e Hood e
Phillip (1999). Nestes estudos, apenas Fable (1980) utilizou o
método de marcação e recaptura, Grimmes (1978) utilizou
otólitos inteiros e escamas e os demais autores utilizaram
otólitos em cortes na determinação de idades. Outros aspectos
de sua biologia tais como a reprodução, alimentação, ciclo
de vida e estado dos estoques foram estudados por Laroche
(1977), Grimmes e Huntsman (1980), Cuellar et al. (1996),
Zhao e Mcgovern (1997) e Coleman et al. (2000).

ARIACÓ (Lutjanus synagris)

O ariacó, Lutjanus synagris, é também um peixe da família
Lutjanidae. Possui como principais características
morfológicas o corpo alongado, coberto por escamas
ctenóides, e cabeça caracteristicamente triangular em vista
lateral, com o perfil superior mais fortemente inclinado
que o inferior. A espécie possui 10 espinhos e 12 raios na
nadadeira dorsal (raramente 11 ou 13 raios) e apresenta
uma mancha negra bem evidente acima da linha lateral,
logo abaixo dos primeiros raios da nadadeira dorsal
(Figueiredo & Menezes, 1980). Sua coloração é prateado-
avermelhada, com uma série de estrias longitudinais
amareladas. As nadadeiras pélvica e anal são amareladas
e a caudal avermelhada (Acero & Garzón, 1985).

O ariacó ocorre desde águas litorâneas até profundidades
de cerca de 400 m. Sua distribuição vai desde a Carolina
do Norte (EUA) até o Sudeste do Brasil.  Exemplares
jovens são relativamente comuns em recifes de coral,
regiões de pedras do litoral e nas regiões estuarinas.
Alimentam-se principalmente de crustáceos e peixes,
alcançando tamanhos máximos de aproximadamente 400
mm (Figueiredo & Menezes, 1980; Almeida, 2000).
Estudos de dieta conduzidos por Duarte e Garcia (1999)
no Golfo de Salamanca, mar do Caribe colombiano,
classificaram o ariacó como sendo uma espécie generalista
e carnívora oportunista. As primeiras investigações sobre
a espécie foram realizadas no estado do Ceará, sendo
estudados idade, crescimento (Alegria & Menezes, 1970)
e fecundidade (Gesteira & Rocha, 1976).

PEROÁ (Balistes vetula)

O peroá, Balistes vetula, é um peixe da família Balistidae,
ordem dos Tetraodontiformes. Possui como principais
características morfológicas o corpo ovalado e comprimido,
revestido por pele espessa e resistente, formada pela
justaposição de pequenas placas ósseas em forma de
escama. Sua coloração corpórea varia entre o cinza-
amarelado, o verde-azulado e o marrom-esverdeado, com
ventre laranja-amarelado. Apresenta linhas azuladas com
contorno amarelado irradiando-se dos olhos, duas estrias
oblíquas azuis do focinho à nadadeira peitoral, uma estria
azul ao redor da boca e outra ao redor do pedúnculo caudal
(Figueiredo & Menezes, 2000; Szpilman, 1991).

O peroá ocorre em águas tropicais e temperadas do Atlântico
Oriental e Ocidental, distribuindo-se da Nova Inglaterra (EUA)
até Santos (SP). Alcança tamanhos de cerca de 500 mm de
comprimento. É uma espécie costeira encontrada em regiões
rochosas profundas (até 100 m), áreas recifais ou áreas rasas
adjacentes de areia e pradarias de fanerógamas (Figueiredo
& Menezes, 2000; Manooch III & Drennon,1987). A biologia
do B. vetula é pouco conhecida e a bibliografia acerca da
espécie é escassa. Menezes (1985), em trabalho sobre a
biologia pesqueira da espécie, observou que sua longevidade
pode chegar a 12 anos e destaca o fato de que a maior parte
do estoque capturado está entre as faixas etárias de 3 a 7
anos e comprimento entre 196 e 376 mm. Manooch III e
Drennon (1987), em estudo sobre idade e crescimento nas
Ilhas Virgens e Porto Rico, estimaram a idade máxima da
espécie em 7 anos e o comprimento assintótico em 415 mm.

EXPLOTAÇÃO PESQUEIRA

A explotação dos peixes descritos neste capítulo pela
pesca de linha nos ambientes recifais da região central
da ZEE brasileira é uma atividade economicamente muito
importante devido ao alto valor comercial das espécies
capturadas. O catuá é considerado um importante recurso
da pesca comercial na região do Caribe e Índias
Ocidentais (Thompsom & Munro, 1978; Heemstra &
Randall 1993). Na costa da Flórida, devido à sobrepesca,
a espécie tornou-se rara, registrando-se desembarques
de menos de 300 kg/ano de 1981 a 1996 (Potts &
Manooch III, 1999). O realito é o lutjanídeo capturado
com maior freqüência na costa das Carolinas do Norte e
do Sul (EUA) e, segundo estudos, já se encontra em estado
de sobrepesca na Carolina do Sul e Golfo do México,
havendo indícios de que a espécie está atingindo a
maturação sexual em tamanhos mais reduzidos, devido
à sobreexplotação (Grimmes, 1979; Collins & Sedberry,
1991; Hood & Phillip, 1999). O gênero Lutjanus é o mais
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diversificado da família Lutjanidae e o mais importante
sob o ponto de vista econômico, pois há muitas espécies
distribuídas por todos os mares tropicais do mundo, e a
maior parte das espécies alcança tamanho comercial, sendo
grandemente apreciadas pela excelente qualidade de sua
carne. O ariacó está, provavelmente, entre os lutjanídeos
mais abundantes do Caribe colombiano, constituindo um
componente importante na pesca artesanal e aparecendo
com maior freqüência que qualquer outra espécie da família
nos mercados e peixarias (Acero & Garzón, 1985). No
Golfo do México, em “Campeche Sound”, a espécie
também aparece como um recurso comercialmente
importante (Rivera-Arriaga, 1996). Além da citada
importância comercial, o ariacó destaca-se na prática da
pesca esportiva (Manooch III & Mason, 1984). Embora
existam relatos sobre casos de leve intoxicação, a carne do
peroá é considerada de boa qualidade, e a espécie é muito
apreciada na pesca esportiva e por aquariofilistas, sendo
capturada ainda jovem (Szpilman, 1991).

Na costa central do Brasil, a cioba, o realito, o catuá e o
ariacó são espécies chamadas de “peixes-de-choque” e
são capturadas pela frota de linheiros sediada na grande
Vitória/ES e na costa da Bahia (Olavo et al., 2005; Martins
et al., 2005). Os peixes são abatidos por choque térmico
e destinados principalmente à exportação para países da
Europa e para os Estados Unidos. Consideradas de boa
qualidade para consumo, estas espécies constituem um
dos principais recursos pesqueiros demersais na costa
central e nordeste do Brasil. A cioba e o realito são as
espécies mais valorizadas e são desembarcadas
principalmente nas cidades de Vitória e Vila Velha (ES).
O catuá tem sido alvo de uma pesca intensiva desde o
início dos anos 90 e constitui atualmente a segunda
espécie mais importante nos desembarques na região,
com uma produção de aproximadamente 200 t/ano de
pescado fresco desembarcado em Vitória/ES. Segundo
Klippel e Peres (2002), o ariacó está entre as dez principais
espécies capturadas na pesca de linha da costa central
do Brasil e é relativamente abundante na costa nordeste,
onde também tem grande importância comercial. O B.
vetula não é a espécie-alvo capturada pela frota linheira
da costa central, sendo normalmente comercializado
como refugo devido ao seu baixo valor comercial.

Apesar das espécies descritas acima serem importantes
recursos para a pesca comercial, no Brasil, muito pouco se
sabe sobre a sua ecologia e efeitos da pesca nas populações
explotadas, sendo que algumas já se apresentam
severamente sobreexplotadas, tais como a cioba e o realito.
O ariacó apresenta sinais de leve sobreexplotação (Klippel
et al., 2005; Klippel & Peres, 2002; Costa et al., 2002). Ao

que tudo indica, em virtude de sua alta explotação, o catuá
pode estar no mesmo caminho. Devido à sua abundância
e ao baixo valor, os peroás são espécies muito populares
nos bares e restaurantes do litoral do Espírito Santo e
consumidos também nas regiões Nordeste e Norte do
Brasil. A espécie de peroá mais explorada comercialmente
é o Balistes capriscus, conhecido como peroá-branco.
Entretanto, atualmente tem-se verificado um declínio na
captura do B. capriscus (Martins & Doxsey, 2004), gerando
uma exploração crescente do B. vetula para atender à
demanda do mercado. A partir dessa constatação, tornou-
se evidente a necessidade de um maior conhecimento
dessas espécies visando à elaboração de estratégias prévias
de manejo e gerenciamento da pesca desses recursos.

MATERIAL E MÉTODOS

O material utilizado para a realização dos estudos de
crescimento do catuá (C. fulva), cioba (O. chrysurus), realito
(R. aurorubens) e do peroá (B. vetula) foi obtido em
cruzeiros de pesquisa realizados em outubro e novembro
de 1997, complementados com amostras mensais da frota
linheira comercial entre os anos de 1998 e 1999 na cidade
de Vitória/ES. A área de captura abrangeu as latitudes de
16 a 21º30’S. Os exemplares de ariacó (L. synagris) foram
obtidos entre os meses de maio de 1998 a janeiro de 2000,
junto à frota comercial da praia do Rio Vermelho, cidade
de Salvador (BA), cuja área de atuação se localiza entre as
latitudes 12º30´S e 13º30´S.

Os estudos de idade e crescimento foram realizados a
partir da visualização dos anéis de crescimento em
estruturas de aposição. Para todas as espécies foi utilizado
o par de otólitos sagittae, com exceção do peroá, em que
a estrutura analisada foi o espinho dorsal, uma vez que
esta estrutura foi utilizada em estudos anteriores (Menezes,
1985; Manooch III & Drennon, 1987) e devido à
fragilidade dos otólitos desta espécie, que se quebravam
facilmente na extração.

De cada exemplar amostrado, foram registrados o sexo,
comprimento total (CT) e furcal (CF) em milímetros e o
peso total (PT) em gramas. Os otólitos sagittae foram
armazenados secos em envelopes de papel. Os espinhos
dorsais do peroá foram limpos com uma solução de cloro
50%, secos, etiquetados e armazenados. Inicialmente,
testou-se a visualização das marcas de crescimento nos
otólitos inteiros, que foram examinados sob uma lupa
binocular com luz refletida sobre um fundo preto.
Posteriormente, um dos otólitos do par foi montado num
bloco de resina de poliéster e cortado na altura do núcleo
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em várias fatias de 0,2 a 0,4 mm de espessura utilizando-
se uma serra metalográfica de baixa velocidade, provida
de discos de corte revestidos de pó de diamante (Isomet,
Buehler Ltda.). O mesmo procedimento foi adotado para
o corte dos espinhos dorsais do peroá. Os cortes foram
montados sobre lâminas histológicas, incluídos em meio
histológico sintético e cobertos com lamínulas de vidro.
Em algumas espécies, tais como o ariacó e o realito, a
leitura dos otólitos inteiros mostrou-se adequada para a
visualização dos anéis de crescimento e, embora tenham
sido realizados cortes dos otólitos destas espécies para teste,
a contagem dos anéis de crescimento não foi possível. Os
otólitos do catuá e da cioba e os espinhos dorsais do peroá
foram cortados e examinados com luz refletida, com os
cortes montados em lâminas com a superfície inferior
pintada de preto, a fim de aumentar o contraste na
visualização das bandas de crescimento opacas e
translúcidas. Na denominação das zonas de crescimento
empregou-se a terminologia proposta por Casselman
(1983). Um resumo das estruturas e métodos utilizados
para as diferentes espécies está apresentado na Tabela 1.

As contagens de anéis dos otólitos foram feitas
independentemente por dois leitores. Um dos leitores
realizou uma segunda contagem após um período mínimo
de um mês. Foram considerados legíveis os otólitos para
os quais ocorreram pelo menos duas leituras iguais.

Além da contagem dos anéis de crescimento, foram
observadas e registradas as características da última banda
em formação na margem dos otólitos (opaca ou
translúcida), e obtidas as medidas de distância entre o
núcleo e cada uma das bandas translúcidas formadas (Rn)
e entre o núcleo e a margem interior (R) dos otólitos,
com o auxílio de uma ocular micrométrica (com exceção
do catuá cujos anéis não foram medidos).

A periodicidade na formação das bandas opacas e
translúcidas foi estudada através da análise dos incrementos
marginais percentuais (IM%), calculado através da equação:

IM% = (R - Ri)/R

Onde: “R” é o raio total do núcleo até a borda e “Ri” o
fim da última zona translúcida.

Nos otólitos em que formações opacas eram visualizadas
nas bordas, o incremento marginal foi considerado igual
a zero, seguindo a metodologia proposta por Manooch
III e Potts (1997). Os incrementos marginais percentuais
foram agrupados bimestralmente e comparados através
do teste não-paramétrico de U Mann-Whitney (Zar, 1996).

O retrocálculo não foi realizado para o catuá. Na cioba
e no realito, a relação entre o comprimento furcal (CF)
do peixe e o raio total do otólito (R), foi descrita pelo
modelo linear:

CF = a + bR

Onde: “a” é a interseção da reta de regressão no eixo y e
“b” o coeficiente angular.

O CF na época de formação de cada anel translúcido foi
retrocalculado pela equação de proporcionalidade
corporal para a relação linear (Francis, 1990):

CFi = [(a + bRn)/(a + bR)]CF

Onde: CFi e Rn são o comprimento furcal do peixe e o
tamanho do otólito correspondentes à idade “n”,
respectivamente.

No ariacó e no peroá a relação CF x R também foi descrita
pelo modelo linear e os comprimentos por idade na época
de formação da cada anel translúcido foram
retrocalculados pela fórmula:

CFi = [Rn(CF - a) + a]/RT.

Onde: CFi e Rn são o comprimento furcal do peixe e o
tamanho do otólito correspondentes à idade “n”,
respectivamente. “R” é o raio total do núcleo até a borda.

O crescimento das espécies foi descrito pela equação de
crescimento de Von Bertalanffy (1938):

Ct = C∞ [1 – e –K (t – t0)]

Sendo: “Ct” o comprimento na idade “t”; “C¥” o
comprimento infinito ou assintótico; “K” o coeficiente que
representa a velocidade com a qual o comprimento do
peixe se aproxima do comprimento assintótico e “t0” a
idade teórica na qual o peixe teria um tamanho nulo, se
tivesse sempre crescido segundo o modelo proposto.

Tabela 1. Resumo das estruturas e metodologia utilizada para a determinação de idades dos peixes recifais na região central da ZEE,
entre Salvador (BA) e o Cabo de São Tomé (RJ).

 Espécie Estrutura de aposição Leitura Espessura do corte Luz Aumento Zona de contagem
Cephalopholis fulva Otólito Sagitta Corte 0,3 mm Refletida 40 X opaca
Ocyurus chrysurus Otólito Sagitta Corte 0,3 mm Refletida 25 X translúcida
Rhomboplites aurorubens Otólito Sagitta Inteiro - Refletida 10 X translúcida
Lutjanus synagris Otólito Sagitta Inteiro - Refletida 10 X translúcida
Balistes vetula Espinho Dorsal Corte 0,3 a 0,5 mm Refletida 10 X translúcida
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A partir da análise dos dados de comprimento por idades e
dos comprimentos retrocalculados, foram estimados os
parâmetros “K”, “C∞” e “t0” da equação de crescimento
através de métodos iterativos de ajuste não-linear (algoritmo
Quasi-Newton), implementados através do programa
Statistica (Statsoft Corporation, 1997). Para o catuá, a curva
de crescimento foi obtida a partir dos dados de comprimento
observados, enquanto para as demais espécies foram
utilizados os comprimentos médios retrocalculados. A
utilização deste método para a obtenção das curvas de
crescimento nessas espécies se deveu ao fato de que através
dos dados observados não foi possível obter um bom ajuste
das curvas de crescimento, provavelmente por causa da
ausência nas amostras de indivíduos nas primeiras e últimas
idades. O retrocálculo dos comprimentos dos peixes a essas
idades corrigiu essa falha amostral e permitiu o melhor ajuste
das curvas de crescimento. A comparação dos resultados
dos parâmetros de crescimento foi realizada para a cioba
aplicando-se o índice de performance de comprimento “ϕ’”
que foi calculado pela equação ϕ’ = log10K + 2log10C∞ (Pauly
& Munro, 1984). A relação entre o comprimento total ou
furcal (C) e o peso total (P) das espécies foi descrita pelo
modelo potencial: C=aPb, onde a e b são constantes.

RESULTADOS

CATUÁ (Cephalopholis fulva)

Nos estudos de crescimento do catuá realizados por
Araújo e Mar tins (2005), foram uti l izados 955
otólitos, sendo que 705 (73,8%) dos cortes foram
considerados legíveis.

Os estudos de validação indicaram que o incremento
marginal médio bimestral teve seu valor máximo nos
meses de setembro e outubro e mínimo em maio e
junho. A formação da banda opaca ocorreu nos meses
de março a agosto, e a banda translúcida nos demais
meses do ano, sugerindo uma periodicidade anual na
formação de uma zona opaca durante o fim do verão,
outono e início do inverno, e de uma zona translúcida
no decorrer dos meses de inverno, primavera e verão
(Tabela 2 e Figura 1).

A curva de crescimento estimada para a espécie está
representada na Figura 2. A equação de crescimento de
Von Bertalanfy estimada a partir dos CTs observados foi:
CTt. = 316 [1 – e -0,14 (t + 5,30)]; R2=0,334.

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Cephalopholis fulva
Ocyurus chrysurus
Rhomboplites aurorubens
Lutjanus synagris
Balistes vetula

Zona translúcida

Período de formação das zonas de crescimento
Espécie PrimaveraVerão Outono Inverno

Tabela 2. Período de formação da zona de crescimento translúcida para as espécies estudadas na costa central do Brasil.

Figura 1. Médias bimestrais do incremento marginal percentual para as espécies estudadas na costa central do Brasil.
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CIOBA (Ocyurus chrysurus)

Nos estudos de crescimento realizados por Araújo et al.
(2002), os cortes de otólitos da cioba apresentaram pouco
contraste na visualização das bandas de crescimento,
sendo que 281 (76%), de um total de 369 cortes
observados, foram considerados legíveis. O incremento
marginal médio bimestral calculado (Figura 1 e Tabela 2)
foi máximo no bimestre de setembro/outubro. Os valores
do incremento marginal nos meses de maio a agosto
foram significativamente mais baixos do que nos outros
meses (p < 0,05), indicando a ocorrência da formação
anual de uma zona opaca durante os meses de verão e
outono e de uma zona translúcida a partir do final do
inverno e durante a primavera.

A cioba apresentou uma relação crescente entre o número
de anéis de crescimento e o tamanho corporal, mas com
uma grande sobreposição de comprimentos entre as
classes etárias. Os CFs médios retrocalculados à época
de formação dos anéis translúcidos variaram de 108 mm
à idade 1 para 524 mm à idade 19. Os CFs médios
retrocalculados à época de formação do primeiro ao
quarto anel em peixes das classes de idades 3 a 8+
apresentaram uma tendência de aumento em função da
idade. A equação de crescimento de Von Bertalanffy
estimada a partir dos CFs médios retrocalculados foi
(Figura 3): CFt = 567 [1 – e –0,13 ( t + 0,77 )]; R2=0,99.

REALITO (Rhomboplites aurorubens)

Os otólitos do realito apresentaram um padrão de

formação de zonas translúcidas e opacas, porém estas
zonas não foram identificadas com facilidade, visto que,
dos 637 otólitos examinados, o maior percentual de
igualdade entre as contagens ocorreu entre a segunda
contagem do leitor 1 e a contagem do leitor 2 (23%).
Para 37% dos otólitos inteiros, ao menos duas das três
leituras foram iguais.

O incremento marginal médio bimestral, representado
como a medida da borda translúcida (Manooch III & Potts,
1997), teve seu valor máximo em julho e agosto. Após
este período, apresentou uma tendência decrescente, com
menor incremento nos meses de março e abril (Figura 1 e
Tabela 2). Através do teste não-paramétrico de Mann-
Whitney pôde-se confirmar que o bimestre de julho e agosto
apresentou diferença estatisticamente significativa (p <
0,05) quando comparado a todos os demais, e o bimestre
março e abril diferiu significativamente dos bimestres de
setembro e outubro e janeiro e fevereiro. Estes resultados
indicam a formação anual de zona translúcida durante o
inverno e primavera, e de uma zona opaca durante o verão
e o outono, confirmando a periodicidade anual de
formação dos anéis de crescimento.

Os comprimentos médios retrocalculados à época de
formação dos anéis translúcidos variaram de 103 mm,
na classe de idade 1, até 382 mm na idade 12. Nas
est imativas dos parâmetros da curva de Von
Bertalanffy, foram utilizados os comprimentos médios
retrocalculados até a idade de 11 anos. A equação de
crescimento de Von Bertalanffy estimada a partir dos
CFs médios retrocalculados foi: CFt = 469 [1 – e –0,09 ( t

+ 1,74 )]; R2=0,99 (Figura 4).
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Figura 2. Curva de crescimento de Von Bertalanffy derivada dos CTs observados por idade para o catuá, Cephalopholis fulva, na costa
central do Brasil.
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ARIACÓ (Lutjanus synagris)

Segundo Lima (2004), os otólitos dos ariacós
apresentaram um padrão de formação de zonas
translúcidas e opacas, porém essas zonas, a exemplo
do que ocorreu com o realito, não foram identificadas
com facilidade, visto que, dos 555 otólitos examinados,
o número de anéis contados na primeira e segunda
leitura do leitor 1 foi coincidente somente para 28% dos
otólitos examinados. O maior percentual de igualdade
entre as contagens ocorreu entre a segunda contagem
do leitor 1 e a contagem do leitor 2 (29%). Para 54%

dos otólitos inteiros, ao menos duas das três leituras
foram iguais e o restante foi considerado ilegível.

O incremento marginal médio bimestral apresentou
valores máximos em julho e agosto. Após este período,
apresentou uma tendência decrescente (Figura 1 e
Tabela 2). Através do teste não-paramétrico de Mann-
Whitney pôde-se confirmar que o bimestre de julho/
agosto apresentou diferença estatisticamente significativa
(p < 0,05) quando comparado aos bimestres de janeiro/
fevereiro, março/abril e novembro/dezembro. Esses
resultados indicam a formação anual de zona translúcida
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Figura 3. Curva de crescimento de Von Bertalanffy derivada dos comprimentos furcais retrocalculados por idades da cioba, Ocyurus
chrysurus, na costa central do Brasil.
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Figura 4. Curva de crescimento de Von Bertalanffy derivada dos comprimentos furcais retrocalculados por idade, valores observados e
valores retrocalculados médios do realito, Rhomboplites aurorubens, na costa central do Brasil.
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em meados de outono até o início da primavera,
confirmando a periodicidade anual de formação de anel.

Os comprimentos médios retrocalculados à época de
formação dos anéis translúcidos variaram de 65 mm, na
classe de idade 1, até 414 mm, na idade 17. Para a
confecção da curva de Von Bertalanffy foram utilizados
os comprimentos médios retrocalculados até a idade de
14 anos. Indivíduos de 15 anos não foram encontrados
neste estudo e, para as idades 16 e 17, somente dois
indivíduos, um macho e uma fêmea, foram encontrados.
A equação de crescimento de Von Bertalanffy estimada
a partir dos CFs médios retrocalculados foi: CFt = 312 [1
– e –0,17 ( t + 0,37 )]; R2=0,99 (Figura 5).

PEROÁ (Balistes vetula)

Nos estudos de Ribeiro (2004) para a determinação dos
parâmetros de crescimento do peroá, foram analisados 649
exemplares. O comprimento furcal mínimo encontrado nas
amostragens foi de 180 mm e o máximo de 490 mm. Em

duas seqüências de leituras independentes, os espinhos
de 73% dos exemplares apresentaram o mesmo número
de anéis, 15% diferiram em apenas um anel, e 12%
diferiram em dois ou mais anéis. As idades determinadas
nos espinhos variaram de 2 a 14 anéis.

Analisando o incremento marginal médio, nota-se a queda
do incremento a partir de janeiro e fevereiro, aumentando
a partir de julho e agosto, chegando ao seu valor máximo
em setembro e outubro (Figura 1 e Tabela 2). Os
resultados expostos indicam uma periodicidade anual na
formação de uma zona translúcida do fim do inverno ao
início do verão e de uma zona opaca durante o outono
nos espinhos do peroá na costa central do Brasil.

Os comprimentos médios retrocalculados à época de
formação dos anéis translúcidos variaram de 145 mm
na idade 1 para 398 mm na idade 14. A equação de
crescimento de Von Bertalanffy estimada a partir dos
comprimentos furcais médios retrocalculados foi
CF=441 [1-e-0,14 (t + 1,87)]; R2=0,99 (Figura 6).
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Figura 5. Curva de crescimento de Von Bertalanffy derivada dos comprimentos furcais retrocalculados por idade, valores observados e
valores retrocalculados médios do ariacó, Lutjanus synagris, na costa central do Brasil.

 
Espécie C∞ 

(mm) K  (ano-1)
to 

(ano)
n ϕ’

Idade máxima 
observada 

(anos)

Dados de 
comprimento 

utilizados na curva

Tamanho 
máximo 
(mm)

Tamanho 
mínimo 
(mm)

a b

Cephalopholis fulva 316 0,14 -5,30 955 2,1 25 CT observados 428 172 2,0 x 10 -5 2,97
Ocyurus chrysurus 567 0,13 -0,77 369 2,6 19 CF retrocalculados 570 203 2,7 x 10-5 2,91
Rhomboplites aurorubens 469 0,09 -1,74 637 2,3 13 CT retrocalculados 550 210 1,2 x 10 -4 2,59
Lutjanus synagris 312 0,17 -0,37 555 2,2 17 CF retrocalculados 420 151 2,0 x 10 -5 2,95
Balistes vetula 441 0,14 -1,87 649 2,4 14 CF retrocalculados 490 180 2,9 x 10 -5 2,96

Tabela 3. Tabela síntese dos parâmetros de crescimento estimados para as cinco espécies de peixes recifais estudadas na costa central
do Brasil.
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DISCUSSÃO

Os parâmetros de crescimento estimados para as espécies
estudadas estão apresentados na Tabela 3. De maneira
geral, os parâmetros obtidos nos estudos realizados foram
bastante semelhantes aos encontrados na bibliografia. As
espécies estudadas apresentaram muita sobreposição de
tamanhos de classes de idade diferentes e C∞ e K baixos.
Para todas as espécies, os estudos de validação indicaram
a formação anual dos anéis de crescimento.

Para o catuá, os parâmetros de crescimento foram bastante
semelhantes aos encontrados por Thompson e Munro
(1983) através de estudos de marcação e captura. Para
corroborar a periodicidade na formação dos anéis, a
proporção mensal dos tipos de margem foi comparada
com a proporção de atividade reprodutiva da espécie
obtida dos estudos de reprodução realizados por Coelho
(2001). Parece haver uma relação estreita entre a atividade
reprodutiva e a formação dos anéis de crescimento nos
otólitos do catuá, onde a formação das zonas translúcidas
coincide com os períodos de maior atividade reprodutiva,
indicando menores taxas de crescimento durante este
período, devido ao investimento de energia da espécie no
processo reprodutivo (Araújo & Martins, 2005). A formação
da zona opaca ocorreu de março a agosto (outono/inverno)
e a zona translúcida durante o resto do ano.

Os comprimentos médios retrocalculados por idades da
cioba foram bastante semelhantes aos obtidos por
Manooch III e Drennon (1987) e por Piedra (1969). O
valor do índice de performance do crescimento (Æ) ð,

estimado no estudo, diferiu apenas 2,3% da média
calculada para a espécie (Araújo et al., 2002). A formação
dos anéis translúcidos nos otólitos da cioba ocorreu num
período extenso, desde o verão até o meio do inverno,
provavelmente, associado a uma pequena redução da
temperatura da água (Nonaka et al., 2000).

O número de classes etárias (3 a 13) encontradas para o
realito foi semelhante ao encontrado nos estudos de
Grimes (1978), Zhao et al. (1997), Manickchand-Heileman
e Phillip (1999), Potts e Manooch III (1998) e Hood e
Phillip (1999), que encontraram longevidades máximas
entre 10 e 14 anos para a espécie. Os parâmetros de
crescimento obtidos foram menores do que os
encontrados pelos autores citados acima, que utilizaram
amostras com exemplares de maior comprimento máximo.
O método de análise de incremento mostrou que há a
formação da borda translúcida durante o inverno. Este
resultado assemelha-se aos estudos realizados por
Manickchand-Heileman e Phillip (1999), Grimes (1978)
e Hood e Phillip (1999).

Os parâmetros de crescimento do ariacó obtidos estão
entre os menores já registrados para essa espécie, ficando
abaixo dos valores encontrados nos estudos compilados
por Valle et al. (1997) e Rivera-Arriaga (1996). O
parâmetro K (0,17 ano-1) encontrado está de acordo com
as informações pretéritas sobre o padrão de crescimento
da espécie e assemelha-se aos valores encontrados na
região sudeste de Cuba (Valle et al., 1997). A longevidade
de 17 anos registrada neste trabalho aproximou-se da
idade máxima de 19 anos encontrada por Luckhurst et
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Figura 6. Curva de crescimento de Von Bertalanffy derivada dos comprimentos furcais retrocalculados por idade, valores observados e
valores retrocalculados médios do peroá, Balistes vetula, amostrado na costa central do Brasil.
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al. (2000). O método de análise de incremento mostrou
que há a formação de borda translúcida no inverno,
resultado semelhante aos encontrados nos estudos
realizados nas Bermudas por Luckhurst et al. (2000) e, em
Cuba, por Claro (1994), apud Luckhurst et al. (2000).

A longevidade máxima (14 anos) do peroá foi semelhante
à encontrada no trabalho de Menezes (1985) (12 anos para
exemplares capturados na costa de Fortaleza). A deposição
da zona opaca ocorreu no período do outono, enquanto a
zona translúcida depositou-se no fim do inverno e primavera,
provavelmente, devido à baixa disponibilidade de alimento
e a menores temperaturas da água (Nonaka et al., 2000).
Os resultados coincidem com os estudos de validação
realizados para a espécie por Manooch III & Drennon (1987),
onde foram observados padrões anuais de formação dos
anéis translúcidos nos meses de fevereiro e março, ou seja,
inverno no Hemisfério Norte. Já Bernardes (1988) observou,
para a espécie congênere Balistes capriscus, na costa sul do
estado de São Paulo, padrões bianuais de formação dos
anéis translúcidos, no período de junho a agosto e de
dezembro a março (inverno e verão, respectivamente).

Embora para todas as espécies estudadas tenha sido
concluído que as estruturas de aposição examinadas podem
ser utilizadas para a determinação de idades, foi observado
pouco contraste entre os anéis de crescimento, o que
dificultou a visualização das idades, resultando, de maneira
geral, numa baixa legibilidade dos otólitos. Esta dificuldade
para se determinar idades com a utilização de estruturas de
aposição em peixes tropicais tem sido observada por vários
autores e está relacionada com a ausência de grandes
variações sazonais nos parâmetros ambientais, combinados
com períodos reprodutivos extensos e pouca oscilação no
crescimento somático das espécies nessas regiões. Contudo,
esta metodologia tem sido extensamente empregada
(Bagenal & Tesch, 1978; Manooch III, 1987). Manooch III
(1987) realizou uma revisão da literatura sobre determinação
de idades e crescimento de lutjanídeos e serranídeos e
mostrou que, na maior parte dos estudos, foi utilizado o
método de leitura de anéis anuais de crescimento em
estruturas de aposição. Esse autor concluiu que a aplicação
da análise da freqüência de comprimentos é pouco viável,
apesar de ser o método mais rápido e de custo reduzido
para estudar o crescimento de espécies pertencentes a tais
famílias, pois estas não possuem as características de
crescimento rápido, vida curta e período reprodutivo discreto,
requeridos para obtenção de resultados confiáveis.

Estudos sobre a bionomia dos peixes revelaram uma forte
relação entre os diferentes parâmetros populacionais
destes organismos, sendo que os parâmetros de
crescimento têm sido utilizados para ajudar a prever a

vulnerabilidade das espécies à pesca. Espécies com ciclo
de vida curto, alta taxa de mortalidade natural, maturação
precoce, crescimento rápido e pequeno tamanho corporal
têm taxas de crescimento populacional mais rápidas do
que espécies de longa vida, crescimento lento, maturação
tardia, baixa mortalidade natural e grande tamanho
corporal, sendo, portanto, menos vulneráveis à pesca
(Beverton & Holt, 1959; Pauly, 1980; Jennings et al., 1998;
Jennings et al., 1999; Jennings, 2000). Os peixes recifais,
de modo geral, possuem as características de crescimento
lento, maturação sexual tardia, alta longevidade e baixas
taxas de mortalidade. As espécies descritas neste capítulo,
além de possuírem essas características, ainda possuem
um alto valor econômico, o que as torna extremamente
vulneráveis à explotação pesqueira (Polunin & Roberts,
1996; Ault et al., 1998; Coleman et al., 2000).

Os resultados dos estudos de crescimento aqui observados,
de uma forma geral, propiciam informações básicas para
a avaliação dos estoques pesqueiros das espécies
estudadas. Os parâmetros de crescimento são essenciais
para a formulação de modelos de dinâmica populacional
que revelarão características mais detalhadas dos estoques
dos peixes de recife capturados na costa leste do Brasil. Os
resultados descritos acima sugerem que as espécies
estudadas são muito sensíveis aos efeitos da explotação
pesqueira, já que são caracterizadas por possuírem ciclos
de vida relativamente longos e baixas taxas de crescimento
somático. A estas características, soma-se o fato de que as
espécies estudadas apresentam o hábito de se concentrar
em cardumes nos recifes marginais costeiros da plataforma
continental da costa leste do Brasil, com agregações
reprodutivas previsíveis e de fácil localização, aumentando
a sua vulnerabilidade à frota pesqueira (Polunin & Roberts,
1996; Ault et al., 1998; Coleman et al., 2000).

Resultados da avaliação de estoques das espécies recifais
estudadas pelo Programa REVIZEE indicam que os
principais recursos capturados pela pesca de linha na
costa central estão plenamente explotados ou já em
situação de sobrepesca, necessitando de medidas
urgentes de contenção do esforço de pesca e políticas
de ordenamento, inexistentes para a pesca de linha na
região. Os estudos indicam que duas das espécies
estudadas, a cioba (O. Chrysurus) e o realito (R.
aurorubens), já se encontram em estado de
sobreexplotação, enquanto o ariacó (L. synagris) começa
a sentir os efeitos da sobrepesca (Costa et al., 2002;
Klippel et al., 2005). O catuá (C. fulva), também uma
das espécies-alvo da pesca de linha, pode alcançar o
mesmo status em breve, e o mesmo poderá ocorrer com
o peroá (B. vetula), considerando que a sobrepesca já
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causou a diminuição da espécie congênere B. capriscus
(Martins & Doxsey, 2004). Diante deste panorama e
considerando a importância comercial destes recursos,
é necessário que estudos complementares a respeito do
ciclo reprodutivo, hábitos alimentares, relações tróficas,
distribuição dos habitats, comportamento, mortalidade
e dinâmica populacional sejam realizados para que
possamos obter mais informações que auxiliem no
conhecimento destas espécies. À luz das informações
atuais disponíveis, que indicam uma tendência cada vez
maior de sobrepesca destas espécies, torna-se urgente
a elaboração de um plano de manejo sustentável destes
recursos, de acordo com o princípio da precaução,
objetivando a conservação das espécies explotadas, bem
como da própria atividade pesqueira.
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IDADE E CRESCIMENTO DO BATATA LOPHOLATILUS VILLARII

(TELEOSTEI, MALACANTHIDAE)  NA REGIÃO CENTRAL DA ZEE,
ENTRE SALVADOR (BA) E O CABO DE SÃO TOMÉ (RJ)1

GIANMARCO S. DAVID, PAULO A. S. COSTA,
EDUARDO B. FAGUNDES NETTO, LUIZ R. GAELZER & ADRIANA C. BRAGA

RESUMO: Idade e crescimento do peixe-batata, Lopholatilus villarii, foram estimados a partir da contagem de anéis de crescimento
em cortes finos de otólitos sagitta de 214 machos (510-1.064 mm de comprimento total), 441 fêmeas (410-880 mm) e 34
exemplares imaturos (375-650 mm) amostrados em três cruzeiros de pesquisa realizados na região central da ZEE brasileira
entre 13o e 22oS no período 1996-1999. As relações peso-comprimento foram significativamente diferentes (ANCOVA, p<0,05)
entre os sexos (machos: y=4E-09x3.1824; fêmeas: y=1E-08x3.0164). A análise do incremento marginal baseada em 190 otólitos
sugere que os anéis de crescimento formam-se anualmente, completando sua aposição no verão. As idades mínimas e máximas
foram respectivamente 7 e 47 para machos, e 5 e 43 para fêmeas. Os parâmetros da equação de crescimento de Von Bertalanffy
para machos, fêmeas e sexos agrupados foram respectivamente: comprimento total assintótico (L¥), 923, 708 e 811 mm; taxa
de crescimento (k), 0,10; 0,11 e 0,11 anos-1 e tempo inicial (t0), 0,31; 0,21 e 0,26 anos. As curvas de crescimento e os
parâmetros individuais foram significativamente diferentes entre machos e fêmeas quando comparados através do método da
máxima verossimilhança. Observou-se acentuada variação latitudinal na estrutura etária, provavelmente em resposta a diferentes
intensidades de exploração pesqueira. Os resultados indicam tratar-se de uma espécie de vida longa e crescimento lento,
características associadas a uma grande vulnerabilidade aos efeitos da sobreexploração.

PALAVRAS-CHAVE: otólitos, Lopholatilus, idade, crescimento.

ABSTRACT: Age and growth of the tilefish Lopholatilus villarii (Teleostei, Malacanthidae) in the Central Brazilian EEZ, from
Salvador (BA) to Cabo de São Tomé (RJ)

Age and growth of the tilefish Lopholatilus villarii were estimated  based on counts of growth rings on sections of sagittal
otoliths of 214 males (510-1064 mm total length), 441 females (410-880 mm) and 34 individuals of unknown sex (375-650
mm) sampled from 3 research cruises off Brazilian central EEZ from 13o to 22o S between 1996-1999. Weight-length relations
were significantly different (ANCOVA, p<0.05) by sex (males: y=4E-09x3.1824; females: y=1E-08x3.0164). Marginal increment
analysis based on 190 otoliths suggested that growth rings are formed once a year and rings are completed in summer.
Minimum and maximum ages were 7 and 47 years, respectively, for males, and 5 and 43 for females. The Von Bertalanffy
growth curve parameters for males, females, and both sexes combined, respectively, were: total asymptotic length (L¥), 923,
708 and 811 mm; growth rate (k) 0.10, 0.11 and 0.11 years-1; and initial time (t0) 0.31, 0.21 and 0.26 years. Growth curves
and individual parameters were statistically different between sexes when compared with maximum likelihood method. There
was a latitudinal variation in age structure, probably due to differential fishing pressure. Our results show that L. villarii is a long-
lived and relatively slow-growing species, characteristics that might render it rather vulnerable to overfishing.

KEYWORDS: otoliths, Lopholatilus, age, growth.

INTRODUÇÃO

O peixe-batata, Lopholatilus villarii Miranda Ribeiro 1915,
é um malacantídeo com distribuição restrita ao Atlântico
sul ocidental, onde ocorre desde o nordeste brasileiro até
o norte da Argentina (Figueiredo & Menezes, 1980;
Alencar et al., 1998; Dooley, 1978). Habita a plataforma
continental e talude, com preferência por profundidades
de 200 a 250 m, em fundos de cascalho e lama (Paiva &

Andrade-Tubino, 1998). É um predador de porte
relativamente grande (alcança 1,4 m e mais de 20 kg) e
suas principais presas são equinodermos, crustáceos e
peixes (Carvalho-Filho, 1992).

Existem algumas características comuns a todos
malacantídeos já estudados, que provavelmente aplicam-
se também a L. villarii, das quais podemos citar o hábito
territorialista (Harris et al., 2001) e gregário, com
hierarquia social (Baird & Baird, 1992). Isto permite aos
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indivíduos maiores e mais velhos predominar em áreas
favoráveis (Okumura et al., 1996), onde o tipo de fundo
é adequado à construção de tocas e túneis, constituindo
centros de concentração de peixes e crustáceos (Able et
al., 1982). Considerando que esta é uma das espécies
demersais mais abundantes na área de estudo (Martins
et al., 2005), é provável que constitua um elemento
ecologicamente relevante na estruturação da comunidade
bentônica na plataforma externa da ZEE da costa central.

L. villarii se destaca nos desembarques da frota espinheleira
do Sudeste e Sul do Brasil, onde representou o principal
recurso entre 1996 e 1999 nos portos de Niterói (RJ),
Ubatuba (SP) e Santos (SP), com uma captura total de
2.006 t, equivalente a 41% da produção total de peixes
demersais desembarcados em 2.171 viagens de uma frota
de 229 embarcações (Ávila-da-Silva, 2002). No porto de
Rio Grande, entre 1997 e 1998, foi a segunda espécie em
importância nos desembarques, onde representou 31,6%
e 21,7% da captura total anual, respectivamente (Haimovici
& Velasco, 2001). Uma tendência de queda acentuada na
pesca de L. villarii foi observada em ambas as regiões onde
se desenvolveu a pescaria comercial dirigida a esta espécie,
e a diminuição da captura total associada ao aumento no
esforço indica que a pesca do recurso ultrapassou sua
capacidade de sustentação (Haimovici & Velasco, 2003).

Nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, os levantamentos
dos cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de
fundo conduzidos no âmbito do Programa REVIZEE/
SCORE Sul identificaram L. villarii como um dos
principais recursos demersais da plataforma continental
externa e talude, entre 100 e 500 m de profundidade
(Haimovici et al., 1997). A despeito de sua importância
nestas regiões, L. villarii não se constitui um recurso-
alvo para grande parte da frota de linheiros que opera
na região central da costa brasileira. Entre Salvador e
Vitória, a frota dirige a maior parte do esforço a espécies
recifais capturadas com linhas de mão sobre fundos
consolidados da plataforma continental ou espécies
pelágicas capturadas com corrico e espinhéis de
superfície (Costa et al., 2005). Até o final da década de
80, a espécie era desembarcada pela frota de linheiros
de Itaipava (ES), juntamente com outros recursos
demersais de plataforma externa, como cherne
(Epinephelus niveatus), namorado (Pseudopercis
numida) e o pargo-rosa (Pagrus pagrus). Porém, a partir
de 1988, observou-se uma mudança completa nas
espécies-alvo, petrechos e áreas de pesca utilizadas pela
frota, que redirecionou o esforço para a captura de atuns
e afins, usando principalmente corricos e espinhéis de
superfície (Martins et al., 2005).

Na costa central, em quatro cruzeiros de prospecção
pesqueira com espinhel de fundo realizados com
embarcações arrendadas da frota de espinheleiros de
Itajaí-SC, L.villarii foi a principal espécie capturada, com
maiores rendimentos nas áreas mais planas e recobertas
com fundos de lama (Martins et al., 2005). Ainda assim,
os mestres das embarcações consideraram os rendimentos
muito baixos quando comparados aos obtidos nas regiões
Sudeste e Sul do Brasil e concluíram que, para o petrecho
utilizado (espinhel com cabo de aço), a espécie não
produziu rendimentos comercialmente sustentáveis, em
função de sua baixa abundância e da pouca
disponibilidade de fundos lamosos na região.

O presente estudo é uma contribuição para o estabelecimento
de bases científicas na determinação de limites sustentáveis
para a exploração deste recurso pesqueiro, através da
obtenção de informações sobre a estrutura etária e os
parâmetros da equação de crescimento de Von Bertalanffy
para os estratos populacionais de L. villarii encontrados entre
Salvador (BA) e o Cabo de São Tomé (RJ).

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras foram obtidas em três cruzeiros de prospecção
pesqueira realizados entre 1996 e 1999 na área que
abrange a porção central da ZEE, delimitada ao norte
pela cidade de Salvador (13oS) e ao sul pelo Cabo de
São Tomé (22oS) (Figura 1). Todos os exemplares desta
espécie capturados nos cruzeiros foram incluídos nas
estimativas de idade e crescimento.

Os cruzeiros foram realizados com embarcações
arrendadas da pesca comercial, equipadas com espinhel
de fundo com cabo principal de aço de 4,8 mm de
diâmetro e linhas secundárias (alças) de monofilamento
de 02 mm de diâmetro, presas ao cabo principal por um
grampo (snapper). Nas alças, foram usados anzóis Mustad
tipo Tunna-Circle no 13/0, iscados com lula argentina (Illex
argentinus). Na ocasião das coletas, cada exemplar foi
identificado com uma etiqueta plástica numerada,
preservando as informações individuais de data e local
de captura. Uma descrição mais detalhada da arte de
pesca e dos equipamentos utilizados nos cruzeiros pode
ser encontrada em Martins et al. (2005).

No laboratório, todos os peixes capturados foram medidos
(comprimento total – Ct: mm), pesados (peso total – Pt:
0,001 g) e dissecados para extração dos otólitos (sagitta)
e análise macroscópica das gônadas (Vazzoler, 1981). Os
otólitos foram limpos em solução aquosa de hipoclorito
de sódio (0,005%), enxaguados em água pura, secos e
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armazenados em sacos plásticos. Para 104 exemplares
capturados em 1997, foram coletadas 05 escamas da
região imediatamente posterior à nadadeira peitoral
esquerda que, depois de limpas, também em solução
aquosa de hipoclorito de sódio (0,005%), foram
enxaguadas em água pura, embebidas em uma solução
de cola branca à base de PVA diluída em água (proporção
de 1:10 em volume) e armazenadas em lâminas de vidro
permanentes para posterior análise. Os materiais
biológicos resultantes permanecem armazenados no
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, em
Arraial do Cabo, RJ, onde foram realizadas as atividades
laboratoriais deste estudo.

As análises de anéis de crescimento foram feitas sobre
otólitos seccionados, de modo a possibil i tar a
visualização de sua microestrutura interna. A
metodologia utilizada na preparação dos cortes finos,
segundo Secor et al. (1992), pode ser assim resumida:
os otólitos foram incluídos em resina poliéster e
seccionados transversalmente em sua região central com
uma serra diamantada (Buehler-ISOMET) em cortes
sucessivos de 1 mm de espessura. Os cortes contendo o
centro do otólito foram fixados em lâminas de vidro para
microscopia, lixados com lixas finas (grit 1.200 a 8.000)
e polidos com pó de alumina.

A análise dos otólitos foi feita sob microscópio óptico,

empregando luz transmitida. As medições do raio total
dos otólitos e da largura dos anéis de crescimento foram
realizadas com um sistema digitalizador de imagens
Zeiss Kontron KS 500. O conjunto formado por uma
zona translúcida seguida por uma zona opaca, no
sentido do centro para o bordo do otóli to, foi
interpretado como um anel de crescimento ou annuli.
O eixo de leitura adotado foi o correspondente à linha
que liga a margem ventral do otólito ao seu centro ou
primórdio (Figura 2).

Foram realizadas duas leituras independentes e o erro
associado à interpretação foi expresso na forma do erro
médio percentual (Beamish & Fournier, 1981). A
periodicidade de formação dos annuli foi verificada
através da análise da variação sazonal da proporção de
otólitos com bordas opacas e translúcidas e também
através da análise da variação dos valores do incremento
marginal, calculado segundo a fórmula (Jearld, 1983):

IM= (Ln) / (Ln - 1)

Onde: IM é o incremento marginal, Ln e Ln - 1 são as
larguras do último e do penúltimo annullus ,
respectivamente. Devido à ausência de exemplares de
idades inferiores a 6 anos nas amostras, os comprimentos
médios para as idades de 1 a 6 anos foram retrocalculados
através do procedimento proposto por Dahl-Lea (Francis,
1990), segundo a fórmula:
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Figura 1. Mapa da área de estudo e localização das estações de pesca com espinhel de fundo onde foram obtidas as amostras de peixe-
batata (Lopholatilus villarii) utilizadas no presente estudo.
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Cti = (Ct) (Roi) / (Ro)

Onde: Cti é o comprimento total retrocalculado para a idade
i, Ct é o comprimento total na idade de captura, Ro é o
raio total do corte fino de otólito no eixo de leitura adotado
e Roi é o raio parcial do otólito delimitado pelo annulus
marcador da idade i. O crescimento foi descrito através da
curva de Von Bertalanffy (Von Bertalanffy, 1957):

Ct = C∞ [1 - e -k (t-to)]

Onde: Ct é o comprimento total na idade t, C∞ é o
comprimento total máximo assintótico, k é a taxa de
crescimento e t0 é a idade teórica correspondente ao
comprimento total zero.

O ajuste dos parâmetros da equação de crescimento foi
feito através do método dos mínimos quadrados,
considerando os valores médios de comprimento total
por classe etária retrocalculados (idades 1 a 6 anos) e
observados (idades maiores que 7 anos), empregando
procedimento iterativo na planilha de cálculos Microsoft
Excel. Os parâmetros do modelo de potência para a
relação peso-comprimento foram ajustados após
transformação linear pelo método dos mínimos
quadrados. As relações peso-comprimento foram
comparadas através da Análise de Covariância

(Snedecor & Cochran, 1967). Foi utilizado o teste de
máxima verossimilhança (Kimura, 1980) para verificar
formalmente a significância da diferença observada entre
os parâmetros do modelo de crescimento de Von
Bertalanffy para machos e fêmeas. Foram empregados
o Teste de Tukey e a Análise de Variância, sempre
precedidos pelo teste de homocedasticidade de Bartlett
e pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov
(Zar, 1999), para comparações de tamanhos entre sexos,
de médias etárias entre faixas latitudinais e na análise
de incremento marginal, com auxílio do software
Graphpad Instat versão 3.00.

RESULTADOS

Foram analisados 689 exemplares com tamanhos entre
375 e 1.064 mm (Figura 3). Destes, 441 eram fêmeas
com tamanhos entre 410 e 880 mm, e 214 eram machos
medindo entre 510 e 1.064 mm, resultando numa razão
sexual de aproximadamente 2:1. O sexo de 34 exemplares
com tamanhos entre 375 e 650 mm não pôde ser
identificado macroscopicamente por apresentarem
gônadas pouco desenvolvidas ou deterioradas no período
após a captura.

 

Figura 2. Fotomicrografia de um corte transversal de otólito de L. villarii, mostrando 16 annuli. Sua margem ventral está à
esquerda do campo, onde estão indicados annuli (seta negra), anel juvenil (j) e o centro ou primórdio (seta branca).  A barra de
referência possui 1 mm.
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A relação peso-comprimento de L. villarii foi calculada
separadamente para machos e fêmeas (Figura 4), uma
vez que foram encontradas diferenças estatísticas
significantes entre os sexos (ANCOVA, p<0,05).

Os cortes finos dos otólitos revelaram um padrão facilmente
reconhecível de zonas opacas e translúcidas alternadas. O
erro associado à interpretação do padrão de anéis de
crescimento foi de 6,35%. Entretanto, os otólitos cujas
contagens diferiram em mais de dois anéis entre as leituras
(62 exemplares) foram excluídos das análises de crescimento,
resultando em um erro médio percentual de 4,40% no
universo amostral utilizado nas estimativas de crescimento.

A proporção de otólitos com bordo translúcido foi máxima
no final da primavera (novembro), decrescendo desde o

final do verão (fevereiro e março) até o outono (abril e
maio) e inverno (agosto), sugerindo que as zonas
translúcidas são formadas ao longo do ciclo anual (Figura
5). Os valores médios de incremento marginal também
diferiram significativamente ao longo do ciclo anual
(ANOVA, p<0,05), com tendência a apresentar valores
maiores para amostras do inverno e valores decrescentes
até meados do outono, quando voltam a apresentar
tendência de crescimento (Figura 6). Os valores mensais
médios do incremento marginal no verão (março) e
inverno apresentaram diferenças altamente significativas
(teste de Tukey, p<0,01). Estes resultados são
interpretados como evidências de que os anéis de
crescimento ou annuli formam-se anualmente,
completando sua formação no verão.

Figura 3. Distribuição de freqüências por classes de comprimento das amostras de L. villarii analisadas no presente estudo (n=689).

Figura 4. Relação peso-comprimento de L. villarii para fêmeas (A) e para machos (B). O coeficiente R2 refere-se aos dados logaritmizados
para o ajuste de curva.
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Com uma relação matemática linear foi possível
descrever de maneira satisfatória a relação entre o raio
do otólito e o comprimento total (Figura 7), atendendo
assim à premissa fundamental do método de retrocálculo
de Dahl-Lea.
Nas contagens de anéis de crescimento, foram encontradas
fêmeas com idades entre 5 e 43 anos, cujos resultados
estão detalhados na chave de idade-comprimento na

Tabela 1, e machos entre 7 e 47 anos, que constam na
chave idade-comprimento da Tabela 2. Ainda nas
Tabelas 1 e 2, são mostradas as par t icipações
percentuais de machos e fêmeas em cada classe de
comprimento. Na estimativa dos parâmetros de
crescimento, foram utilizados dados de tamanho por
idade, resultantes destas contagens somente para os grupos
etários acima de 7 anos, derivados das Tabelas 1 e 2.

Figura 5. Variação sazonal do percentual de otólitos de L. villarii com bordo translúcido.

Figura 6. Variação sazonal do valor médio do incremento marginal, com número de amostras utilizadas, caixas de desvio padrão e
barras indicando a amplitude para otólitos de L. villarii.
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Figura 7. Relação entre o raio do otólito e o comprimento total para L. villarii.

 IDADE (ANOS) 
TAMANHOS %F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

<410 5011   4   
430 88  11  4 3   
450 100   27 15 4 8   
470 87    5 4 3 8 8 6 5 11 4   
490 94   9 25 17 13 19 4 4 9 4   
510 71  22 36 15 17 9 3 15 12 8 3 12 4 9 13   
530 86   9 15 7 13 16 15 12 8 15 12 8 21 4 29   
550 93  22  5 17 13 6 8 8 20 15 12 8 23 13 13   
570 84  11  5 13 9 9 8 15 8 15 6 23 9 7 11 4 14 13 17 33   
590 87  11 9 5 20 17 22 23 15 20 12 24 15 5 7 11 21 29 19 33 13 10   
610 78    3 4 3 12 8 12 15 12 15 14 7 11 17 6 13 10  50  
630 88  11 9 10 7 4 16 8 12 8 3 12 9 21 11 13 14 13 13 13 10 33 50  33  
650 77    3 4 4 6 4 7 22 8 13 13 10 50  33  
670 91  11  9 6 4 7 4 14 31 13 34 20 100  50100
690 91    3 6 8 4 7 4 13 33 26 17 30 50   
710 57    3 4 7 11 8 13 13 50   
730 60    3 14 6 26  33  
750 75    11 33 13 17 10  33 33  
770 29    33  33  
790 29    17 100  
810 15      
830 11      
850 0      100
870 0    7   
890 4      
>910 0      

Tabela 1. Chave idade/comprimento para fêmeas de L. villarii. (%F) indica a participação percentual de fêmeas em cada classe
de tamanho.
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Os comprimentos médios por grupo etário diferiram
significativamente (teste de Tukey, p<0,05) em todas as
idades acima de 8 anos, com exceção do grupo de 14
anos e de outros nove grupos com idades superiores a 30
anos, nos quais as amostras não eram suficientes para
comparações estatísticas. Entre os comprimentos
retrocalculados de machos e fêmeas (Tabela 3), também
foram encontradas diferenças significativas (teste de Tukey,
p<0,05), exceto para a idade de 2 anos. Estas diferenças
mostram que o crescimento de L. villarii é variável em
função do sexo e, por isso, as curvas de crescimento foram
estimadas separadamente para machos e fêmeas (Figura
8), resultando nos seguintes parâmetros para a curva de
crescimento de Von Bertalanffy para machos, fêmeas e
sexos agrupados, respectivamente: comprimento total
assintótico: 923; 708 e 811 mm; taxa de crescimento: 0,10;
0,11 e 0,11 anos-1 e tempo inicial: 0,31; 0,21 e 0,26 anos.

A significância dessas diferenças foi confirmada pelo teste
de máxima verossimilhança (Tabela 4). Na Tabela 5,
constam os parâmetros da curva de Von Bertalanffy
calculados para machos, fêmeas e sexos agrupados, além
de uma listagem comparativa de outros trabalhos de idade
e crescimento já realizados para esta espécie.

Os dados de contagens de anéis em escamas e otólitos
lançados em gráfico (Figura 9) evidenciam que as
contagens de anéis em escamas resultam em valores
sistematicamente menores que as contagens em otólitos
de um mesmo indivíduo.

As comparações latitudinais de estrutura etária indicaram a
existência de diferenças significativas entre as médias de idade
calculadas para exemplares capturados em cada grau de
latitude (ANOVA, p<0,05; Tabela 5), tendendo a apresentar
valores menores para as latitudes mais ao sul (Figura 10).

 IDADE  (ANOS) 
Ct (mm)%M 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829 30 31 3233 34 3536373839 40 414243 44 4546 47 

<410 50
430 13
450 0
470 13
490 6
510 29100 7
530 14 33 13 7
550 7 13 710 14 8
570 16 3325 914 13 9 10 4 5 8
590 13 25 36 38 4 8
610 22 2550 9 30 4 5
630 12 33 9 710 4 5 20
650 23 91420 7 4 14
670 9 25 14 13 7 4 17
690 9 9 40 27 7 25 20 11
710 43 929 7 201417 17
730 40 50 14 525 92014 11 50
750 25 9 7 11 25
770 71 7 416 920 25 50
790 71 20 9 720171625 9 14 17
810 85 14 710 4 2518 33 25 50 100
830 89 20 411 27 8 25 100
850 100 9 9 10 11 9 17 2225 50
870 100 14 5 9 171722 100 50
890 96 13 9 17 5 1433 11 100 50
910 100 18 17 9 17 25 25
930 100 4 5 33 8 11 50
950 100 14 50 25
970 100 9 11 25 25
990 100 4 25
>1010 100 50 100 100

Tabela 2. Chave idade/comprimento para machos de L. villarii. (%M) indica a participação percentual de machos em cada classe
de tamanho.
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 IDADE n 
Ri 

MÉDIO
Ri 

MÁXIMO
Ri 

MÍNIMO CTR MÉDIo
DESVIO PADRÃO

(Ctr) 
Ctr 

MÁXIMO
Ctr 

MÍNIMO

1 23 0,72 1,41 0,31 115,86 42,98 216,31 70,50 

 2 23 0,99 1,68 0,50 158,26 52,80 295,43 96,94 

 3 23 1,23 2,15 0,61 194,26 64,89 366,49 110,16 

 4 23 1,43 2,51 0,69 223,13 75,82 426,32 118,98 

 5 23 1,60 2,90 0,80 250,64 87,38 512,33 136,60 

 6 23 1,74 3,02 0,93 281,70 102,81 609,57 154,23 

1 99 0,68 1,39 0,26 101,32 30,99 191,37 45,67 

 2 99 0,94 1,70 0,43 136,99 40,45 260,42 66,96 

 3 99 1,18 2,09 0,52 167,49 51075 363,18 85,56 

 4 99 1,37 2,41 0,61 192,94 58,44 417,55 93,25 

 5 99 1,51 2,80 0,70 216,65 64,19 463,22 111,60 

 6 99 1,64 2,96 0,77 238,74 68,16 489,31 126,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE H1 Ho1 Ho2 Ho3 Ho4 Ho5 Ho6 

PARÂMETROS - C∞ k to C∞, k, to C∞ , k C∞, to 
C∞  707,884 896,271 836,864 811,148 811,382 811,287 810,329 
C∞  922,592 896,271 836,864 811,148 811,382 811,287 810,329 
k  0,114     0,046 0,093 0,108 0,108 0,108 0,109 
k  0,102     0,113 0,093 0,108 0,108 0,108 0,109 
to  0,212    -3,951 1,011 0,243 0,251 0,244 0,241 
to  0,309     0,532 -1,429 0,243 0,251 0,244 0,241 
SC 308546,2 401041,8 743908,2 811224,4 811220,7 811222,8 811246,8 
 2 Ln (V) -658,38 -681,56 -730,75 0737,55 -737,55 -737,55 -737,50 
X = -2 ln(V)  23,18 72,37 79,16 79,16 79,17 79,12 
gl  1 1 1 3 2 2 
  3,84 3,84 3,84 7,81 5,99 5,99 
X2 (0,05; gl)  0,0000015 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
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Tabela 3. Resumo estatístico das medições dos anéis de crescimento e dos comprimentos retrocalculados para machos e fêmeas de L.
villarii, onde: Ri são as distâncias do centro do otólito até o final de cada annulus (mm) e Ctr são os comprimentos retrocalculados (mm).

Figura 8. Curvas de crescimento de fêmeas (A) e machos (B) ajustadas a dados de comprimento por idade provenientes da contagem
de anéis de crescimento (idades superiores a 6 anos, círculos) e de retrocálculo (idades de 1 a  6 anos, triângulos).

Tabela 4. Resultados do teste de máxima verossimilhança para os parâmetros da curva de crescimento de Von Bertalanffy estimados
para machos e fêmeas de L. villarii.
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Figura 9. Comparação entre as contagens de anéis de crescimento em escamas e em cortes finos de otólitos sagitta.

 ESTRUTURA UTILIZADA C∞ (mm) k(anos-1) (t0) anos ∅’ 

Presente estudo ( ) otólitos 923* 0,10 0,31 4,939 

Presente estudo ( ) otólitos 708* 0,11 0,21 4,758 

Presente estudo (sexos agrupados) otólitos 811* 0,11 0,26 4,854 

Carvalho et al. (1998)  
(sexos agrupados) 

escamas 1134* 0,14 1,40 
5,255 

Leite Jr. (1999) ( ) otólitos 1051* 0,09 -0,66 4,997 

Leite Jr. (1999) ( ) otólitos 911* 0,09 -1,38 4,873 

Leite Jr. (1999) (sexos agrupados) otólitos 931* 0,11 -0,31 4,979 

Tabela 5. Parâmetros da curva de crescimento de Von Bertalanffy calculados para L. villarii no presente estudo e por outros autores, a
partir da análise de anéis de crescimento em otólitos e escamas.

*comprimento total na idade de captura.    ** comprimento furcal na idade de captura.
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Figura 10. Variação latitudinal da composição etária de L.villarii na costa central brasileira.



IDADE E CRESCIMENTO DO BATATA (LOPHOLATILUS VILLARII)                                                                                         227

DISCUSSÃO

A análise de incremento marginal em otólitos de L. villarii
foi dificultada pelas dimensões reduzidas de cada anel, de
forma que medidas precisas próximas ao bordo só puderam
ser realizadas após a verificação visual da
perpendicularidade do plano de corte em relação à
superfície externa do otólito. As amostras onde foi verificada
a sobreposição dos anéis finais com as irregularidades da
borda do otólito foram excluídas das análises. Somente
foram considerados na validação os otólitos nos quais era
possível classificar inequivocamente, em duas leituras, o
tipo de bordo como opaco ou translúcido, além de medir
o incremento marginal com erro menor que 5%. Assim, a
análise de incremento marginal foi feita a partir de uma
amostra restrita a 190 otólitos. A validação separada por
idades, áreas ou sexos foi impossibilitada pelo elevado
número de classes etárias e pela relativa escassez de
amostras nos meses de agosto e novembro.

Para as populações de Lopholatilus chamaleonticeps
encontradas na costa atlântica da América do Norte, a época
de conclusão da formação dos anéis de crescimento também
se situa entre a primavera e o verão (Turner et al., 1983) e,
em escamas de L. villarii, os anéis são concluídos anualmente
nessa mesma época (Carvalho et al., 1998). A validação de
anéis de crescimento pela análise de incremento marginal
demanda amostragens periódicas que representem o ciclo
sazonal de mudanças ao qual a população em estudo está
submetida. Os intervalos de até dois meses sem amostras
foram decorrentes de dificuldades logísticas e dos custos
elevados dos cruzeiros de pesca experimental em alto mar.
Entretanto, em profundidades superiores a 200 m, onde L.
villarii é encontrado em maior abundância, as oscilações
ambientais ocorrem de forma mais suave que nas camadas
superficiais, de forma que o ciclo anual ao qual os peixes
são submetidos provavelmente pôde ser representado pelas
amostragens realizadas ao longo das quatro estações do ano.

Foi verificada a existência de um anel fino, diferenciado
dos demais, na região próxima ao centro do otólito, tido
como correspondente ao anel juvenil citado por Leite Jr.
(1999) e desconsiderado nas contagens. A análise de cortes
finos de sagitta permitiu verificar a existência de pelo menos
dois padrões de aposição considerados como annuli. Os
quatro ou cinco primeiros anéis têm aparência diferenciada,
sendo mais largos, com as zonas opacas largas e, às vezes,
interrompidas por finas linhas translúcidas descontínuas,
evidentes apenas nas porções ventral e interna dos cortes
(Figura 2). Esses anéis corresponderiam às idades
presumidas de 1 a 5 anos, ausentes de nossas amostras.
Os anéis em formação na ocasião da captura, para os quais

a validação se aplica, possuíam morfologia distinta, com
menor espessura e com as zonas opacas constituídas de
descontinuidades do material calcificado do otólito.
Reconhecendo as limitações da metodologia empregada
na validação dos anéis de crescimento, acredita-se na
periodicidade anual devido ao padrão consistente
encontrado nos cortes de otólitos e à existência de outros
trabalhos para L. villarii (Carvalho et al., 1988; Leite Jr.,
1999; Ávila-da-Silva, 2002) e espécies congêneres (Ross
& Huntsman, 1982; Turner et al., 1983; Harris & Grossman,
1985) nos quais os autores demonstraram a validade do
uso dos anéis anuais em estruturas calcificadas como
marcadores de idade.

As curvas de crescimento apresentam-se com forma do tipo
“quadrado” (Choat & Robertson, 2002), onde o crescimento
inicial é rápido, até aproximadamente a idade de primeira
maturação sexual, estimada em seis anos por Ávila-da-Silva
(2002), seguido de diminuição do crescimento e acúmulo
de diversas classes etárias mais velhas em algumas poucas
classes de tamanho (Figura 8). Em todos os malacantídeos
para os quais se comparou o crescimento de machos e
fêmeas foram encontradas diferenças significativas (Hayashi,
1976; Ross & Huntsman, 1982; Turner et al., 1983; Harris
& Grossman, 1985; Leite Jr., 1999). Como para L. villarii, é
comum que o crescimento diferencial seja acentuado após
a primeira maturação gonadal, quando as fêmeas passam
a apresentar taxas de crescimento mais baixas devido ao
maior investimento energético direcionado ao esforço
reprodutivo em detrimento do crescimento somático (Turner
et al., 1983).

Os comprimentos retrocalculados para as idades iniciais
(até 6 anos) mostraram certa descontinuidade em relação
aos comprimentos provenientes das contagens, parecendo
subestimados e provavelmente constituindo um exemplo
da ocorrência do Fenômeno de Lee (Francis, 1990).
Entretanto, o uso dos comprimentos retrocalculados
justifica-se porque as estimativas de k e t0 são sensíveis à
composição etária da amostra, pois a exclusão das classes
mais jovens resulta em menores valores de k (Ferreira &
Russ, 1994). Este efeito é particularmente problemático
em espécies cujas curvas de crescimento são do tipo
“quadrado” (Choat & Robertson, 2002).

As estimativas de parâmetros de crescimento para L.
villarii utilizando cortes finos em otólitos com amostras
do extremo sul da costa brasileira (Leite Jr., 1999) são
semelhantes às calculadas para a costa central no presente
estudo (Tabela 6). Os índices de performance de
crescimento ∅’ (Pauly, 1979; Sparre & Venema, 1992),
estimados a partir da análise de otólitos nas regiões sul,
sudeste e central, concentram-se numa faixa estreita de



228                                                                                                                                       G.S.DAVID, P.A.S.COSTA, E.B.FAGUNDES NETTO, L.R.GAELZER & A.C.BRAGA

valores (entre 4,75 e 5). Já a estimativa feita a partir de
escamas é sensivelmente mais alta, provavelmente
refletindo desvios na estimativa das idades em escamas
que resultam em valores da taxa de crescimento k
superestimados. Os parâmetros de crescimento obtidos
por Carvalho et al. (1998) a partir da análise de escamas
diferem sensivelmente dos calculados no presente estudo,
sendo a taxa de crescimento maior e o comprimento total
assintótico também superior aos valores obtidos a partir
da análise de otólitos. A longevidade máxima teórica de
40 anos, indicada por Carvalho et al. (1998) a partir da
modelagem do crescimento, não é compatível com idade
máxima individual de 10 anos resultante da análise de
escamas, sugerindo que estas estimativas etárias podem
ser subestimadas. No presente estudo, foi feita a
comparação entre o número de anéis em escamas e em
otólitos (Figura 9), evidenciando que idades obtidas a
partir de escamas são efetivamente subestimadas, o que
resulta em valores máximos de cerca de 20 anos para
peixes cuja idade real foi estimada em até 47 anos. As
restrições ao uso de escamas relacionam-se à possibilidade
destas serem reabsorvidas ou perdidas e, ainda, à
dificuldade em se detectar os anéis de crescimento
localizados próximos ao bordo, principalmente em peixes
mais velhos. Os otólitos sagitta sofrem aposição ao longo
de toda a vida dos peixes, a despeito das taxas de
crescimento somático (Secor et al., 1995), o que favorece
a construção de um registro completo de idades
individuais. Este registro normalmente não é acessível em
otólitos inteiros, principalmente em espécies de vida longa,
e pode ser visualizado somente quando os otólitos são
secionados em cortes finos (Secor et al., 1995). Diferenças
do tamanho máximo assintótico C∞ e a longevidade (34
anos) em relação aos resultados encontrados para a região

Sul (Leite Jr., 1999) da costa brasileira talvez reflitam
diferenças latitudinais nas condições oceanográficas às
quais os diferentes estratos populacionais são submetidos.

As capturas realizadas na porção norte da área de estudo,
correspondente à costa do estado da Bahia, são
compostas por indivíduos mais velhos, havendo um
gradiente contínuo até a região da costa do Espírito Santo
e Cabo de São Tomé, onde a média etária é
significativamente mais baixa (Figura 10). Este padrão
parece responder ao grau de exploração pesqueira nas
duas áreas, pois até a época em que foram realizadas as
amostragens, praticamente não havia pesca industrial
operando a norte do Banco de Abrolhos, enquanto, na
costa norte fluminense e no Espírito Santo, este tipo de
atividade é mais comum. A possibilidade de que as
estruturas etárias sejam diferenciadas devido a fatores
genéticos fica descartada pela verificação de que toda a
área é ocupada por um único estoque de L. villarii (Batista
& Solé-Cava, 2005).

Como conclusão, ressaltamos as capturas de L. villarii
oriundas da ZEE da costa central brasileira são compostas
predominantemente por indivíduos de idade elevada e
de crescimento lento. Esse é um cenário comum nos
estoques de peixes de profundidade, o que os torna
especialmente suscetíveis à sobrepesca (Bergstad, 1995;
Massuti et al., 1995). As incertezas pendentes da validação
dos anéis de crescimento iniciais podem resultar em
desvios de dois ou três anos nas idades, sem alterar
substancialmente as estimativas de crescimento e
longevidade. A média etária de aproximadamente 15
anos na região do Cabo de São Tomé (RJ), que sofre os
efeitos da pesca industrial (utilizando espinhel de fundo),
é significativamente menor que a média etária de 26 anos

LATITUDE COMPARAÇÃO MÉDIA DESVIO-PADRÃO n MÍNIMO MÁXIMO 

13º a 26,5 8,65 18 15 43 

14º a 24,6 7,62 51 14 44 

15º ab 23,3 8,11 41 9 47 

16º bcd 20,0 6,51 46 11 39 

17º abcd 19,1 4,23 9 14 26 

18º bcd 17,1 5,13 9 10 25 

19º cd 18,0 6,30 151 7 39 

20º cd 16,8 5,83 96 7 37 

21º d 16,5 6,47 187 7 44 

22º d 15,4 4,93 19 7 23 

TOTAL  18,6 7,13 627 7 47 

Tabela 6. Parâmetros da curva de crescimento de Von Bertalanffy calculados para L. villarii no presente estudo e por outros autores a
partir da análise de anéis de crescimento em estruturas calcificadas.
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encontrada próximo a Salvador, onde esta modalidade
de pesca não é praticada. Considerando ainda que a
atividade pesqueira industrial na porção sul da área de
estudo é relativamente recente, as mudanças
demográficas são drásticas e podem estar ocorrendo em
ritmo acelerado. Quadro semelhante foi encontrado no
sudeste brasileiro, onde a pesca industrial vem
provocando rápido declínio do estoque desta espécie
(Ávila-da-Silva, 2002) e na costa atlântica da América do
Norte com L. chamaleonticeps (Turner et al., 1983).

A inabilidade para prevenir a sobrepesca em estoques de
peixes de profundidade pode ser atribuída ao
desconhecimento de que estas pescarias frequentemente têm
como alvo espécies de grande longevidade e baixas taxas
de crescimento (Choat & Robertson, 2002). As características
da população de L. villarii em estudo indicam que seu
potencial de regeneração é bastante reduzido e a reposição
dos exemplares removidos pela pesca, especialmente os de
grande porte, provavelmente é lenta, podendo levar muitos
anos ou até mesmo décadas.
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DA GUAIÚBA, OCYURUS CHRYSURUS

(BLOCH, 1791), DESEMBARCADA PELA FROTA DE LINHEIROS

DE PORTO SEGURO-BA, ENTRE 1997-20001

MARCOS A. L. FRANCO, PAULO A. S. COSTA, ADRIANA DA C. BRAGA & JULY NARDINO

RESUMO: Época de desova, maturidade sexual e fecundidade foram determinadas para Ocyurus chrysurus através de
amostragens realizadas sobre os desembarques comerciais da frota de linheiros sediada em Porto Seguro (BA). Foram
examinados 990 exemplares, obtidos de 24 desembarques amostrados entre setembro de 1997 e outubro de 2000. As
fêmeas (n=343) variaram entre 23,0 e 55,4 cm CF e os machos (n=647) entre 22,7 e 51,2 cm CF. Os dados analisados
sugerem que a época de desova provavelmente tem início em outubro, coincidindo com o máximo índice gonadossomático
médio das fêmeas (IGS =3,24 %). Machos maturos foram capturados ao longo de todo o ano, enquanto machos desovados
foram observados entre dezembro e junho. O comprimento médio de primeira maturação sexual foi estimado em 22,4 cm
CF para as fêmeas e 18,8 cm CF para os machos, tamanhos inferiores ao comprimento médio da O.chrysurus desembarcada
pelas frotas linheiras da Bahia e do Espírito Santo. A fecundidade absoluta variou entre 58 e 880 mil ovócitos, enquanto os
valores de fecundidade potencial ficaram entre 10 mil e 470 mil ovócitos.

PALAVRAS-CHAVE: guaiúba, Ocyurus chrysurus, reprodução, Atlântico Sudoeste.

ABSTRACT: Reproduction of the yellowtail-snapper, Ocyurus crysurus (BLOCH, 1971) in the eastern Brazilian reef fisheries (16oS)

Time of spawning, sexual maturity and fecundity of southwestern Atlantic yellowtail snapper Ocyurus chrysurus were studied.
Between September 1997 and October 2000, 990 specimens from 24 fish landings were examined. Samples were taken from
small-craft commercial fisheries that landed at Porto Seguro-BA. Females (n=343) ranged from 23.0 to 55.4 FL and males
(n=647) from 22.7 to 51.2 cm FL. Our data suggest that spawing probably begins in October, coinciding with the highest
female mean gonadosomatic index (GSI = 3.24%). Mature males were caught year round, while spent males were observed
from December to June. Length at first maturity was estimated in 22.4 cm for females and 18.8 cm for males, both less than
mean length of O. chrysurus landed by the hand line fishery from Bahia and Espírito Santo states. Total fecundity was estimated
between 58 and 880 thousand oocytes, while batch fecundity was estimated between 10 and 470 thousand oocytes.

KEYWORDS: yellowtail-snapper, Ocyurus chrysurus, reproduction, Brazil.

INTRODUÇÃO

A guaiúba (BA) ou cioba (ES), Ocyurus chrysurus (Bloch,
1791), é um lutjanídeo tipicamente tropical conhecido
por formar cardumes no Atlântico ocidental, sendo
encontrada geralmente sobre substratos recifais em águas
de até 100 m de profundidade quando adulta (Allen,
1985). Sua distribuição se estende do sul dos Estados
Unidos ao sudeste do Brasil, sendo muito comum nas
Bahamas, sul da Flórida e Caribe (Allen, 1985), onde é
relativamente abundante nos desembarques da pesca
local (Manooch III & Drennon, 1987). A espécie é descrita
como gonocorística, com desova apenas na primavera e
verão, como no caso da Flórida, ou ao longo de todo o
ano, como no caso das Bahamas (Grimes, 1987).

Atualmente, mais de 60% dos principais estoques

pesqueiros mundiais estão sobreexplotados ou
plenamente explotados (Garcia & Newton, 1997), sendo
que as garoupas e os lutjanídeos estão entre aqueles que
sofrem a maior pressão do esforço pesqueiro (Bohnsack,
1994; Chiappone et al., 2000). Coleman et al. (1999)
afirmaram que as espécies formadoras da ictiofauna dos
recifes nas regiões tropicais estão sobreexplotadas ou em
vias de sobreexplotação. Ainda segundo os autores,
fatores como o avanço tecnológico do setor pesqueiro e
características comuns a essas espécies, como crescimento
lento e maturação tardia, contribuem para a atual situação
dos estoques.

Dados obtidos durante o programa REVIZEE em
amostragens realizadas sobre desembarques comerciais
entre Salvador-BA e Itaipava-ES, indicam que em 1998
foram desembarcadas cerca de 10.000 t de peixes pela
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frota linheira dos dois estados, sendo a guaiúba
responsável por 43% do total (4.300 t) (Klippel et al.,
2005a). Segundo a FAO, a captura mundial de O.
chrysurus em 2001 foi estimada em pouco mais de 6.500
t, sendo o Brasil responsável por 62% desse total (4.100
t). No mesmo ano, México e Cuba também se destacaram
como produtores do recurso e, juntos, foram responsáveis
por 30% (2.000 t) da produção mundial (FAO, 2001). No
Caribe, entre 1997 e 2000, foi estimada uma captura
média de 3.458 t/ano (Muller et al., 2003).

A importância econômica da espécie, aliada à preocupação
com a situação dos estoques pesqueiros, tem resultado em
um número crescente de trabalhos sobre O. chrysurus no
mundo. Os estudos sobre reprodução iniciaram-se entre
1960-1970 (Piedra, 1965; Munro et al., 1973; Thompson
& Munro, 1974; Erdman, 1976) e prosseguiram pelas duas
décadas seguintes (Thompson & Munro, 1983; Claro,
1983a, 1983b; Carrillo de Albornoz & Ros, 1992; Carrillo
de Albornoz & Grillo, 1993; García-Cajide et al., 1994).
Mais recentemente os estudos sobre a espécie trataram
dos estágios iniciais de desenvolvimento (Watson et al.,
2002) e da atual situação do estoque do sul dos Estados
Unidos (Mueller et al., 2003).

No Brasil, Diedhiou (2000) estudou idade, crescimento e
aspectos do ciclo reprodutivo da espécie na costa nordeste.
Araújo et al. (2002) e Nardino (2004) estudaram idade e
crescimento. Frédou e Ferreira (2003) apresentaram uma
análise do estoque da espécie na costa nordeste, incluindo
estimativas de mortalidade, comprimento médio de
primeira captura e de primeira maturação sexual.

No presente trabalho, são apresentadas informações sobre
o ciclo reprodutivo, épocas de desova, comprimento
médio de primeira maturação sexual (L50) e fecundidade
da O. chrysurus, obtidas de amostragens sobre os
desembarques da frota de linheiros sediada em Porto
Seguro-BA, entre 1997 e 2000.

MATERIAL E MÉTODOS

O material analisado foi obtido através de amostragens
realizadas sobre os desembarques comerciais da frota de
linheiros de Porto Seguro (BA), que atua na região
compreendida entre o Banco Royal Charlotte (16°S) e o
sul do Banco dos Abrolhos (20°S). Entre setembro de
1997 e outubro de 2000, foram examinados 990
indivíduos, sendo 343 fêmeas e 647 machos. Durante a
biometria, para cada exemplar foram registrados o
comprimento furcal (CF - mm), o peso total (Wt – 0,1 g),
o sexo, o peso das gônadas (Wg – 0,1 g), o peso do

estômago (We – 0,1 g) e o estádio de maturação sexual.
Para todos os indivíduos coletados, sexo e
desenvolvimento gonadal foram determinados com o
auxílio de uma escala desenvolvida para peixes com
desovas parciais modificada de Kesteven e Nikolski,
disponível em Bagenal e Braum (1978). Essa escala
reconhece quatro estágios (A: imaturos; B: em maturação;
C: maturos e D: desovados) a partir da visualização
macroscópica das gônadas, que inclui forma, coloração,
irrigação, tamanho relativo da gônada na cavidade
abdominal e tamanho relativo dos ovócitos.

Devido a problemas na fixação do material, não foi
possível obter o resultado esperado com os cortes
histológicos, e apenas pôde-se constatar o grande número
de ovócitos em diferentes estágios de desenvolvimento
em um mesmo campo visual.

Para uma descrição do ciclo reprodutivo foram analisadas
as variações mensais do IGS (índice gonadossomático),
obtido pela razão entre o peso dos ovários ou testículos
(Wg) e o peso total do indivíduo (Wt), subtraindo-se o peso
das gônadas (Wg), de acordo com a seguinte formulação:

IGS = (Wg/(Wt-Wg))*100

Os ciclos anuais de desenvolvimento gonadal foram
determinados analisando-se as variações nas médias
mensais dos índices gonadossomáticos em peso,
associados aos respectivos intervalos de confiança,
descartando-se os indivíduos imaturos.

A determinação do comprimento médio de primeira
maturação sexual (L50) foi feita separando-se os indivíduos
em imaturos (estádio A) e maturos (estádios B, C e D). A
análise considerou os sexos separadamente, e o modelo
da curva logística (King, 1995) foi utilizado de acordo
com a seguinte formulação:

1/(1+EXP(-r *(L-L50)))

Onde: r é o coeficiente de declividade, L é o comprimento
furcal, e L50 o comprimento médio de primeira maturação
sexual. Os parâmetros utilizados no modelo foram obtidos
por meio de um ajuste não-linear, através do método de
máxima verossimilhança (Zar, 1984).

Para  a  es t imat iva  das  fecundidades  abso lu ta
(número total de ovócitos presentes na gônada) e
potencial (o número de ovócitos maturos a serem
liberados na próxima época de desova, sem contar
as  pe rdas  a t ré s i cas ) ,  fo i  u t i l i zado  o  método
gravimétrico descrito em Bagenal e Braum (1978).
Apenas gônadas classificadas macroscopicamente
como pertencentes ao estádio C (maturas) foram
utilizadas nesta análise. Subamostras de diferentes



REPRODUÇÃO DA GUAIÚBA (OCYURUS CHRYSURUS)                                                                                                      233

regiões da gônada (anterior, média e posterior) e
dos dois  lobos foram ret i radas para poster ior
comparação e pesadas em uma balança analítica
com 0,001 g de precisão. Os ovócitos presentes nas
alíquotas foram contados e medidos com o auxílio
de uma ocular micrométrica. Para a análise da
fecundidade absoluta e potencial, foi escolhida a
reg ião  da  gônada  que  apresen tou  a  menor
var iânc ia .  Para  a  es t imat iva  da  fecundidade
potencial, foram contados apenas ovócitos com
diâmetro igual ou superior a 0,51 mm, indicados
por Carrillo de Albornoz e Ros (1992) como os
ovócitos prontos para serem desovados. Os valores
de fecundidade absoluta e potencial foram obtidos
multiplicando-se a média da contagem (n) pelo peso
do ovário (Wg) e dividindo pelo peso da subamostra
(Ws), de acordo com a seguinte formulação:

Fec = (n*Wg)/Ws

As análises de variância paramétrica (ANOVA) e não-
paramétrica (Kruskal-Wallis) foram empregadas para
comparar valores médios de ovócitos por região da
gônada e de IGS médio por estádio de maturação,
respectivamente. O teste não-paramétrico de Dunn
foi utilizado para identificar as diferenças de IGS
médio por estádio de maturação apontadas pelo teste
de Kruskal-Wallis. As distribuições de sexos por classe
de comprimento foram comparadas pelo teste não-
paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1984). O
tes te  do qu i -quadrado fo i  empregado para
determinar se a proporção sexual fêmea-macho (F:M)
variou significativamente da proporção padrão (1:1).
Os testes não-paramétricos foram empregados
quando não eram respeitadas as condições de
normalidade e homocedasticidade (Fry, 1993). Todas

as comparações apresentadas neste trabalho foram
testadas a um nível de significância P < 0,05.

RESULTADOS

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS DE COMPRIMENTO E PROPORÇÃO

SEXUAL

Foram analisadas as gônadas das 343 fêmeas e 647
machos para descrever o ciclo reprodutivo da cioba
desembarcada em Porto Seguro (Figura 1).

As fêmeas variaram entre 23,0 e 55,4 cm CF, e os machos
entre 22,7 e 51,2 cm CF. As maiores classes de
comprimento (>52 cm) foram compostas exclusivamente
por fêmeas. A composição de tamanho não variou
significativamente entre sexos (Kolmogorov-Smirnov;
n=930; P>0,05).

A proporção fêmea-macho foi calculada para cada classe
de 3 cm, com o comprimento furcal variando entre 22,7
e 55,4 cm (Tabela 1).

Em todas as classes de comprimento inferiores a 41 cm
os machos foram mais abundantes do que as fêmeas.
Fêmeas foram mais abundantes apenas na classe de
comprimento de 44 - 46 cm CF. A proporção total fêmea-
macho (1: 1,88) variou significativamente da proporção
padrão 1:1 (X2; n=990, P<0,05).

CICLO REPRODUTIVO

Os valores de IGS médio correspondente a cada estádio
de maturação gonadal em ambos os sexos e seus
respectivos intervalos de confiança são apresentados
na Figura 2.

 
Fêmeas

0

2

4

6

8

10

12

22 27 32 37 42 47 52
Comprimento Furcal (cm)

F.
 O

C 
(%

)

n  = 343
CF = 34,5 mm 

a) Machos

0

2

4

6

8

10

12

22 27 32 37 42 47 52
Comprimento Furcal (cm)

F.
 O

C 
(%

)

n  = 647
CF = 34 mm 

b)

Figura 1. Composição de tamanho e comprimento furcal médio (CF) para fêmeas (a) e machos (b) de O. chrysurus amostrados entre
setembro de 1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA e analisados para o estudo do ciclo reprodutivo.
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Os valores de IGS médio por estádio de maturação
gonadal obtidos para as fêmeas foram de 0,280 para o
estádio A e 1,628 para o estádio B. O estádio C atingiu
o valor médio de 2,995, enquanto o valor do IGS médio
no estádio D foi de 1,339. Nos machos, foram
observados valores de 0,579 para o estádio A e 1,709
para o estádio B. Assim como nas fêmeas, o estádio C
correspondeu ao valor médio de 2,566. O IGS médio
obtido para o estádio D foi de 1,249.

Os valores de IGS médio obtidos indicaram que os pesos
relativos das gônadas para ambos os sexos foram
estatisticamente diferentes em relação ao estádio de
maturidade sexual (Kruskal-Wallis; n=930; P>0,05). Em
ambos os sexos, o teste à posteriori mostrou diferenças

significativas entre os estádios de maturação A e os
demais, e entre os estádios de maturação B e C, e C e
D. As gônadas de ambos os sexos aumentam
proporcionalmente à medida que o animal matura
sexualmente, atingindo seu máximo no estádio C
(maturo) e correspondendo, em média, a valores entre
2,5 e 3% do peso somático. Em exemplares desovados
(estádio D), o IGS médio diminuiu para valores entre
1,2 e 1,4% do peso somático.

A Figura 3 apresenta os valores individuais (a, b) e a
variação mensal do IGS médio (c, d) associados a seus
respectivos intervalos de confiança. O IGS médio nas
fêmeas aumentou a partir de junho, alcançando seu pico
em outubro (IGS=3,24). A partir de novembro, o IGS

Tabela 1. Número de indivíduos e proporção entre sexos por classe de comprimento de O. chrysurus amostrada entre setembro de 1997
e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA.

(CF -comprimento furcal; % - proporção relativa; * valores que variaram significativamente da proporção padrão 1 : 1).
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Figura 2. IGS médio por estádio de maturação gonadal para fêmeas (a) e machos (b) de O. chrysurus amostrados entre setembro de
1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA.

 FÊMEAS (F)  MACHOS (M)   
CF n %  n % PROPORÇÃO  (F:M) 
22 0 -  1 100  

23 - 25 20 40,0  30 60,0  1 : 1,5 * 
26 - 28 25 38,5  40 61,5  1 : 1,6 * 
29 - 31 58 30,7  131 69,3  1 : 2,2 * 
32 - 34 86 32,2  181 67,8  1 : 2,1 * 
35 - 37 69 32,7  142 67,3  1 : 2,0 * 
38 - 40 25 28,1  64 71,9  1 : 2,5 * 
41 - 43 30 48,4  32 51,6 1 : 1,0 
44 - 46 19 55,9  15 44,1 1 : 0,7 
47 - 49 8 47,1  9 52,9 1 : 1,1 

50 0 -  1 100  
51 1 50  1 50 1 : 1,0 
52 0 -  0 -  
53 1 100  0 -  
54 0 -  0 -  
55 1 100  0 -  

Total 343 34,6  646 65,4 1 : 1,8 * 
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começou a cair, atingindo seu menor valor (IGS=0,56)
em maio. Nos machos, o IGS médio também aumentou
a partir de junho, com um pico no mês de janeiro
(IGS=3,24). A partir de fevereiro, o valor do IGS
diminuiu e, como nas fêmeas, atingiu seu valor mais
baixo em abril (IGS=1,0).

A Figura 4 apresenta a freqüência relativa dos
estádios de maturação para machos e fêmeas ao
longo de um ano.

Uma predominância de fêmeas no estádio D (desovado)
de maturação, correspondendo a 50% (n=122) do
material analisado, ocorreu durante todo o ano, com
exceção do mês de setembro. Fêmeas maturas (estádio
C) estiveram presentes de junho a novembro, enquanto
indivíduos em vias de maturação (estádio B) foram
observados de março a outubro e em dezembro. Fêmeas
imaturas (estádio A) foram amostradas em março e entre
maio e setembro. Machos em maturação (estádio B) e
maturos (estádio C) corresponderam a 85% (n=405)
dos indivíduos amostrados ao longo do ano. Machos

no estádio D estiveram presentes de janeiro a junho e
em outubro e dezembro. Machos maturos (estádio C)
foram observados em todos os meses do ano. Machos
em vias de maturação (estádio B) não foram
amostrados em janeiro. Machos imaturos (estádio A)
estiveram presentes em março, maio e junho. Em
ambos os sexos, os indivíduos que já participaram da
desova (estádio D) foram observados principalmente
nos meses de janeiro a junho.

COMPRIMENTO MÉDIO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO SEXUAL (L50)

A Figura 5 apresenta o ajuste do modelo logístico aos
percentis de machos e fêmeas adultos e a estimativa
de L50 através do método de máxima verossimilhança.

Segundo os dados amostrados, as fêmeas
aparentemente maturam em maiores comprimentos
(L50 = 22,4 cm) que os machos (L50 = 18,8 cm). Esses
valores correspondem a 40,4% do Lmax das fêmeas e
36,4% do Lmax dos machos.
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Figura 3. Valores individuais de IGS para fêmeas (a) e machos (b) e variação do IGS mensal médio para fêmeas (c) e machos (d) de O.
chrysurus amostrados entre setembro de 1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA ao longo de um ano.
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FECUNDIDADE

As estimativas de fecundidade absoluta e potencial obtidas
estão apresentadas na Figura 6, em relação ao
comprimento furcal.

As estimativas de fecundidade variaram de menos de
100 mil até aproximadamente 900 mil ovócitos para
fêmeas entre 25-50 cm CF (270 – 2.200 g). A
fecundidade absoluta mínima estimada foi de 58 mil
ovócitos para uma fêmea de 30,7 cm e 400 g, e a
máxima foi de 880 mil ovócitos para uma fêmea de 44,8
cm e 1.600 g. O modelo que descreve a fecundidade
absoluta (Fab) em relação ao comprimento furcal (CF) é
dado pela equação: Fab=0,001a.CF4,0207. A fecundidade
potencial mínima estimada foi de 10 mil ovócitos para
uma fêmea de 25,6 mm e 300 g, e a máxima foi de 470
mil para uma fêmea de 43,5 mm e 1.300 g. O modelo

que descreve a fecundidade potencial (Fpot) em relação
ao comprimento furcal (CF) é dado pela equação:
Fpot=4E-07a.CF5,3049. Os valores médios de ovócitos por
região da gônada não se mostraram estatisticamente
diferentes (ANOVA; n=50; P>0,05).

DISCUSSÃO

A composição de comprimentos das amostras de O.
chrysurus obtidas nos desembarques da frota de linheiros
de Porto Seguro-BA é semelhante à apresentada por
Thompson e Munro (1974, 1983). Na Jamaica, esses
autores encontraram comprimentos furcais que variaram
de 20 a 58 cm, com as maiores classes de comprimento
sendo compostas exclusivamente por fêmeas, o que
concorda inteiramente com as informações obtidas no

Figura 4. Freqüência relativa dos estádios de maturação (A=imaturo; B=em maturação; C=maturo; D=desovado) para fêmeas (a)
e machos (b) de O. chrysurus amostrados entre setembro de 1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA ao longo de um ano
(fêmeas, n=230; machos n=473).

Figura 5. Comprimento médio de primeira maturação sexual (L50) de fêmeas (a) e machos (b) de O. chrysurus amostrados entre
setembro de 1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA.
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presente trabalho. Na costa nordeste do Brasil, Diedhiou
(2000) observou valores de comprimento furcal variando
entre 11 e 86,9 cm e, portanto, com uma variação maior
do que a encontrada no presente estudo.

Para Grimes (1987), trabalhos de lutjanídeos nos quais
se observam indivíduos com tamanhos muito variados
sugerem uma tendência de as fêmeas serem dominantes
nas maiores classes. A predominância de fêmeas entre os
maiores indivíduos provavelmente é resultado de uma
longevidade diferente, já que as fêmeas apresentam maior
longevidade que os machos, como verificado para
algumas espécies da família Lutjanidae, incluindo O.
chrysurus (Nardino, 2004), Lutjanus synagris (Rodriguez
Pino, 1962) e Rhomboplites aurorubens (Grimes &
Huntsman, 1980).

A proporção global entre sexos observada (1:1,88),
quando comparada às proporções presentes na literatura,
foi a que mostrou maior desvio da proporção padrão
(1:1). Thompson e Munro (1974, 1983), na Jamaica,
observaram uma proporção 1:1,3, enquanto Piedra
(1965), em Cuba, identificou uma proporção fêmea-
macho de 1:1,4. Apesar de todos os resultados
apresentados mostrarem um desvio para machos, Grimes
(1987) afirma que os dados de lutjanídeos apresentam
variações de população e de sexo por classe de
comprimento inconsistentes. Segundo o autor, as
variações na proporção fêmea-macho podem ser
consideradas pequenas, quando se leva em conta
evidências que sugerem diferenças no desenvolvimento
e mortalidade entre sexos e indivíduos da família
Lutjanidae. Essas diferenças já foram constatadas para
O. chrysurus por Diedhiou (2000) e Nardino (2004). Os
autores mostraram que indivíduos de O. chrysurus da
mesma idade podem apresentar amplas variações no

tamanho, como resultado de uma grande variabilidade
individual e entre sexos.

A literatura consultada indicou amplas variações na
freqüência relativa mensal do estádio de maturação
gonadal. A freqüência relativa dos estádios de maturação
gonadal por mês não apresentou resultados similares aos
disponíveis na literatura. Diedhou (2000) amostrou
fêmeas desovadas nos meses de março, junho, julho,
novembro e dezembro. O autor observou ainda um
predomínio de fêmeas maturas, presentes em todos os
meses, que corresponderam a 68,14% das fêmeas
analisadas. Fêmeas imaturas foram encontradas apenas
nas amostras de abril e novembro. Fêmeas em processo
de maturação sexual estiveram presentes em março, de
maio a julho, e de outubro a dezembro, indicando uma
preparação para a desova ao longo do ano.

Os dados analisados sugerem que a época de desova
provavelmente tem início em outubro e continua até maio.
Em três trabalhos feitos na Jamaica (Munro et al., 1973;
Thompson & Munro, 1974, 1983), os autores constataram
que a desova de O. chrysurus ocorria praticamente em
todos os meses do ano e, segundo Grimes (1987),
obedecendo ao padrão observado em populações
insulares. No nordeste do Caribe, Erdman (1976) apontou
que a espécie desova entre os meses de fevereiro e junho
e, isoladamente, em setembro. Piedra (1965) mostrou que,
em Cuba, O. chrysurus desova apenas entre março e
setembro, enquanto García-Cajide et al. (1994), ainda
em Cuba, indicaram uma desova ocorrendo de março a
novembro. Mueller et al. (2003), no sul da Flórida,
encontraram evidências de desova da espécie entre maio
e agosto, com picos de IGS nos meses de maio, junho e
julho. Na costa nordeste do Brasil, Diedhou (2000) não
identificou nenhum padrão claro na distribuição do IGS
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Figura 6. Estimativas de fecundidade absoluta (a) e fecundidade potencial (b) por comprimento furcal para fêmeas de O. chrysurus
amostrados entre setembro de 1997 e outubro de 2000 em Porto Seguro-BA.
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mensal, que apresentou valor mínimo em setembro e
valores máximos em fevereiro, maio e dezembro.

Grimes (1987) apresenta dados afirmando que lutjanídeos
possuem uma desova parcelada, com as populações da
família presentes em áreas continentais desovando
principalmente no verão e meses próximos. Entretanto,
Nonaka et al. (2000), estudando a distribuição do
ictioplâncton na costa central do Brasil, no verão, outono e
inverno de 1998, não encontraram larvas de lutjanídeos
em abundância. Embora a causa para a desova não seja
óbvia, Cushing (1975) sugeriu que o fenômeno poderia estar
associado a ciclos de produção primária local. Em áreas
onde a produção primária é constantemente baixa, caso da
área de estudo, segundo Nonaka et al. (2000), uma desova
que se estenda por períodos prolongados, apesar de não
fornecer nenhuma vantagem para a alimentação das larvas,
diminuiria a predação da espécie nos seus primeiros estágios
de desenvolvimento (Cushing, 1975; Johannes, 1978).

A época e a duração da desova dependem ainda de
outras características ambientais como, por exemplo,
temperatura, fotoperíodo e ciclo lunar (Grimes, 1987).
Diversos representantes da ictiofauna de recifes (inclusive
lutjanídeos) desovam de acordo com o ritmo lunar, mais
especificamente próximo ao surgimento das luas cheia e
nova (Johannes, 1978). Segundo McFarland (1982), os
peixes aproveitam a grande força das marés, resultantes
dessas fases da lua, para transportar juvenis em direção
a uma ambiente sem altos índices de predação e otimizar
o recrutamento da espécie.

Os comprimentos médios de primeira maturação sexual
indicam que fêmeas e machos maturam em tamanhos
inferiores a 22 cm CF e, portanto, abaixo do tamanho médio
(35 cm CF) desembarcado pela frota de Porto Seguro (Costa
et al., 2003). Na costa central brasileira, incluindo as frotas
linheiras da Bahia e do Espírito Santo, as maiores capturas
desembarcadas de O.chrysurus estão na faixa de 20-50 cm
e as maiores taxas de explotação entre 30-60 cm CF (Klippel
et al, 2005b). Segundo Nardino (2004), os valores de L50

estimados correspondem a fêmeas com idade entre 3 e 4
anos e machos com idade entre 2 e 3 anos.  Esses valores
são similares aos apresentados na costa nordeste do Brasil
por Frédou e Ferreira (2003), que estimaram o comprimento
médio de primeira maturação da espécie em 21,2 cm. Na
Jamaica, Thompson e Munro (1974, 1983) apontaram um
L50 de 29 cm para fêmeas e 26 cm para machos,
correspondendo respectivamente a 47,3% e 51,7% do
tamanho máximo observado. Nos Estados Unidos, Muller
et al. (2003) estimaram um L50 igual a 20 cm (comprimento
total) para as fêmeas, sendo esse o valor mais baixo
registrado na literatura para a espécie até o momento.

Grimes (1987) afirma que lutjanídeos atingem o
comprimento médio de primeira maturação sexual com
aproximadamente 40-50% do tamanho máximo. Ainda
segundo o autor, podem existir diferenças nos comprimentos
de primeira maturação sexual de uma espécie em diferentes
lugares. Essa afirmação se baseia no fato deste parâmetro
estar correlacionado a características ambientais, como
disponibilidade de alimento (e, portanto, produção primária
e fatores que a influenciam, como o regime de correntes da
região) e limitações individuais como o armazenamento de
recursos para o crescimento somático e reprodutivo. De
acordo com Levinton (1982), a razão entre a conversão
alimentar e o custo do metabolismo pode influenciar não só
o tamanho máximo que o peixe pode atingir como também
o comprimento no qual o animal atinge sua primeira
maturação sexual. Grimes (1987) afirma ainda que em
lugares onde a desova se estende por um período
prolongado, o comprimento médio de primeira maturação
sexual tende a ser maior. Os indivíduos precisam atingir
tamanhos maiores para atender ao custo de uma reprodução
extensa. Isso pode explicar o motivo pelo qual o L50 registrado
na Jamaica, onde a desova ocorre ao longo de todo o ano
(Munro et al., 1973; Thompson & Munro, 1974, 1983), é
maior que o comprimento obtido neste trabalho.

Os valores de fecundidade absoluta obtidos (entre 40 mil
e 870 mil ovócitos) são similares aos encontrados na
literatura. Em Cuba, Piedra (1965) estimou uma
fecundidade que variou de 99 a 619 mil ovócitos, enquanto
Carrillo de Albornoz e Grillo (1993) identificaram uma
fecundidade com valores variando de 36 a 412 mil.

Neste estudo observou-se uma relação potencial entre a
fecundidade e o comprimento da espécie. Piedra (1965)
e Carrillo de Albornoz e Grillo (1993), por outro lado,
encontraram uma relação linear que Bagenal e Brum
(1978) afirmaram ser normal e fruto de uma amostra de
baixa amplitude de comprimento.

Grimes (1987) afirma que os membros da família
Lutjanidae apresentam altos valores de fecundidade, e,
segundo o autor, a estimativa do parâmetro para a mesma
espécie em lugares diferentes varia principalmente devido
à inconsistência da metodologia utilizada. O maior
problema no estudo da fecundidade potencial é definir
exatamente quais ovócitos contar e, mesmo seguindo uma
metodologia baseada no processo histológico, não se
pode saber ao certo se os ovócitos maiores participarão
efetivamente da desova ou serão reabsorvidos (ovócitos
atrésicos). Além disso, pode-se subestimar o real valor de
fecundidade, já que a contagem pode ser feita em
gônadas que começaram a desovar. Esse problema
poderia ser minimizado selecionando-se para o estudo
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gônadas que antecedem a época de desova. Mesmo
assim, no caso de espécies que possuem um longo período
de desova como a cioba e inúmeros peixes tropicais, essa
metodologia pode não ser tão eficiente.

Apesar da importância econômica de inúmeros peixes
recifais, ainda são limitados os estudos sobre as populações
explotadas pela pesca (Ault et al., 1998; Costa et al., 2003),
e apenas recentemente foram apresentados trabalhos sobre
a situação atual dos estoques de O. chrysurus (Frédou &
Ferreira, 2003; Mueller et al., 2003; Klippel et al., 2005b).

Segundo dados da FAO, na última década, a produção
mundial da espécie vem ultrapassando a marca das 6.000 t/
ano. No entanto, para Ault et al. (1998), o acompanhamento
dos desembarques de garoupas e lutjanídeos aponta um
declínio na produtividade da pesca. Klippel et al. (2005b,
2005c) afirmam que existe um grave estado de
sobreexplotação dos recursos de lutjanídeos na costa central
do Brasil, e que a guaiúba O. chrysurus e o realito
Rhomboplites aurorubens estão sendo explotados em níveis
insustentáveis de mortalidade por pesca. No início da década
de 1980, algumas medidas de contenção do esforço
pesqueiro foram implantadas nos Estados Unidos com o
objetivo de limitar o impacto da pesca sobre o estoque de
O. chrysurus. Porém, Mueller et al. (2003) afirmam que
medidas como a limitação no número de embarcações por
porto e um tamanho mínimo de captura não se mostraram
eficientes. Essa ineficiência pode ser explicada pelo fato de
que medidas convencionais se baseiam no manejo de
espécies individuais, e que peixes recifais fazem, na verdade,
parte de um complexo (Coleman et al., 1999). Ainda
segundo o autor, a saída mais eficiente para esse problema
seria a implementação de Áreas de Conservação Marinhas.
Estudos como o de Sedberry et al. (1999) comprovam uma
maior diversidade de peixes em áreas protegidas da América
Central. Porém, para uma ação dessa magnitude se fazem
necessários um amplo estudo e um debate social sobre as
conseqüências de tal medida.
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BAIXA DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DO PEIXE-BATATA

(LOPHOLATILUS VILLARII MIRANDA-RIBEIRO, 1915) AO NORTE E SUL

DO BANCO DOS ABROLHOS, BRASIL1

RENILSON P. BATISTA & ANTONIO M. SOLÉ-CAVA

RESUMO: O batata, Lopholatilus villarii, é um peixe malacantídeo bentônico de águas profundas, endêmico do Atlântico sul
ocidental. Neste trabalho, fizemos uma análise genética das amostras de L. villarii obtidas pelo Programa REVIZEE/SCORE
Central entre Salvador (13oS) e o Cabo de São Tomé (22oS), para confirmar a existência de unidades populacionais distintas
ao longo da área. Através da eletroforese de aloenzimas, estimamos os níveis de variação gênica e estruturação populacional
das amostras em 18 loci gênicos. A heterozigosidade média encontrada para cada população (5,6% para a população da
Bahia e 3,5% para a população do Espírito Santo) é considerada baixa, como geralmente encontrada na ictiofauna marinha.
Não encontramos diferenças significativas entre as freqüências gênicas das populações estudadas, seja utilizando uma
análise por tabelas de contingência (χ 2 = 11,47, 16 graus de liberdade, P>0,05), ou por índices de endocruzamento (FST

= 0,007; P>0,05). Com base nesses dados, concluímos que, pelo menos com os marcadores aloenzimáticos que analisamos,
não encontramos evidências de estruturação populacional em L. villari. A população ao longo de toda região amostrada
pelo SCORE Central pode continuar a ser tratada, para efeitos de biologia pesqueira, como um único estoque.

PALAVRAS-CHAVE: Malacanthidae, REVIZEE, alozimas, FST, fluxo gênico.

ABSTRACT: Low genetic differentiation between populations of the tilefish (Lopholatilus villarii Miranda-Ribeiro, 1915) to
the north and south of the Abrolhos Bank, Brazil.

The South American tilefish, Lopholatilus villarii is a deep water exploited fish whose population genetic structure is still
unknown. We have used allozyme electrophoresis to compare populations in the fishing ground at the north and south of
the Abrolhos bank, Brazil. We analysed 146 individuals for 18 gene loci, but did not find any significant genetic differences
between the samples from the two regions (FST=0.007; P>0.05; Contingency table analysis; χ 2= 11.47, 16 d.f.; P>0.05).
Therefore, the null hypothesis of panmixia in the study area cannot be falsified. In the absence of further evidences, the
samples from the studied area must continue to be considered as part of a single population.

KEYWORDS: Malacanthidae, allozymes, population structure, gene flow.

INTRODUÇÃO

O peixe-batata, Lopholatilus villarii (Miranda-Ribeiro,
1915), é o principal recurso explotado na pesca de
espinhel de fundo praticada nas regiões Sudeste e Sul
da costa brasileira. Durante o período de 1986 a 1995
alcançou 33,4% do total das capturas pela frota local
de barcos linheiros ao largo do sudeste do Brasil (Paiva
& Andrade-Tubino, 1998). Nos anos de 1997 e 1998,
os indivíduos capturados de Lopholatilus villarii
representaram 27% do pescado desembarcado por
linheiros na região sul (Haimovici & Velasco, 2003).
Já foram capturados indivíduos de L. villarii desde o
norte da Argentina (38oS) (Dooley, 1978), até o estado
do Rio Grande do Norte, na costa brasileira (4oS)
(Alencar et al., 1998).

O peixe-batata possui hábitos demersais, ocupando as
regiões lamosas da plataforma continental e talude
superior onde ocorre predominantemente entre 200 e 250
m de profundidade (Paiva & Andrade-Tubino, 1998). O
batata possui um baixo coeficiente de crescimento, típico
de carnívoros do quarto nível trófico (Pauly, 1983). Sua
maturação sexual se inicia com 50 cm de comprimento e
idades superiores a seis anos (Haimovici & Velasco, 2003).

Os recursos pesqueiros em geral se encontram compostos
de estoques discretos, que podem reagir à captura com
diferentes graus de dependência entre si (Meggs & Austin,
2003). Foi a partir da idéia de respostas independentes
de cada estoque à exploração que surgiu a demanda de
informação genética das estruturas dos estoques como
base para os cálculos em biologia pesqueira (Carvalho &
Hauser, 1995).
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A área relativa ao SCORE Central do programa
REVIZEE compreende par te do l i tora l  les te  e
sudeste brasileiro, entre a cidade de Salvador (BA)
e o Cabo de São Tomé (RJ), incluindo as ilhas de
Trindade e Mar tin Vaz, os montes submarinos e
bancos oceânicos adjacentes (Figura 1). Por conta
de um esforço de pesca coordenado em transects
ao longo de toda a região, o programa REVIZEE
pôde amostrar essa área de maneira bastante
ex tensa .  Com base  ne s t e s  dados  de  co l e ta ,
resolvemos testar a hipótese de que existiria uma
subdivisão populacional, com uma subpopulação
localizada ao nor te do Banco de Abrolhos e outra
a o  s u l  q u e  p o d e r i a m  e s t a r  s e p a r a d a s  p e l a
extensão da plataforma continental de águas rasas
naquela região.

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta dos indivíduos foi feita por pesca com

espinhel de fundo tipo long-line. A operação foi
executada por pesquisadores do programa REVIZEE
através de lançamentos do aparelho de pesca
perpendicularmente às linhas isobatimétricas de 50
a 500 m, consistindo em perfis distanciados de 30
a 40 mi lhas  náut icas  e  cobr indo toda a área
estudada. A localização dos perfis foi determinada
previamente pelo registro dos pontos amostrais em
carta náutica. O espinhel de fundo consistia num
cabo de aço de 1/8” de linha madre com tamanhos
variando entre 5 e 15 km ao longo do qual eram
fixados cerca de 500 a 1.500 anzóis .  A l inha
secundária era constituída por grampos de inóx-
níquel (“snappers”), seguidos por 90 cm de nylon
200 monofilamento e anzol Mustad modelo Tuna-
circle 13/0 iscado com o calamar argentino, Illex
argent inus .  Durante  a  operação de  pesca ,  o
apare lho  e ra  l ançado  ao  mar,  no r ma lmente
perpendicular à linha de costa. O espinhel de fundo
era recolhido em períodos variando de uma a duas
horas após a largada.

Figura 1: Área amostrada de Lopholatilus villarii. REVIZEE/SCORE Central. Figura retirada de Martins et al. (2001).

 i
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No recolhimento dos espinhéis, as amostras de
Lopholatilus villarii foram identificadas separadamente
com lacres numerados, mantendo informações biológicas
e de procedência geográfica. Com o peixe ainda fresco,
foram dissecadas amostras de tecido muscular de cada
indivíduo, armazenando-as imediatamente em criotubos
devidamente identificados com números que eram
associados, em planilhas, aos valores de latitude e
longitude. Os criotubos eram, então, alocados em uma
garrafa contendo nitrogênio líquido. Ao fim da excursão,
a garrafa de nitrogênio foi transportada para o laboratório
e as amostras foram ali mantidas até a sua análise. O uso
do nitrogênio líquido, apesar de logisticamente trabalhoso,
permitiu uma preservação do material muito mais eficiente
do que a que seria possível pelo congelamento simples
tanto pela velocidade (praticamente instantânea) no
congelamento de cada amostra como pelas baixas
temperaturas (-190oC) em que elas eram mantidas
continuamente até sua análise em laboratório.

A amostra, composta por 146 indivíduos, foi analisada
por intermédio de géis horizontais de amido a 12,5 %,
de acordo com metodologia padrão (Murphy et al., 1990).
Estabelecemos as corridas eletroforéticas em 4 W
(usualmente 100 Volts e 40 mA). Inicialmente, testamos
21 sistemas enzimáticos em cinco indivíduos, usando três
diferentes tampões: a) TC7: na cuba: 0,135M Tris, 0,043M
Citrato, pH: 7,0; o tampão do gel foi o mesmo, diluído
15 vezes (Shaw & Prasad, 1970); b) na cuba: TC8: 0,25M

Tris, 0,06M Citrato, pH: 8,0. O tampão do gel foi o mesmo,
diluído 26 vezes (Ward & Beardmore, 1977); c) Poulik:
na cuba: 0,298M Ácido bórico, 0,06M NaOH, pH: 8,1;
no gel as concentrações eram: 0,076M Trizma base,
0,005M Ácido cítrico (Poulik, 1957). Esse procedimento
se faz necessário para obter as melhores combinações de
tampão/enzima. As eletroforeses duravam cinco horas
para os tampões TC7 e TC8 e cerca de nove horas com o
tampão Poulik. Após o fim das migrações eletroforéticas,
revelamos as enzimas, utilizando processos histoquímicos
específicos, de acordo com os descritos por Manchenko
(1994). Os melhores resultados, baseados nos critérios
de resolução e reprodutibilidade dos zimogramas, estão
resumidos na Tabela 1.

Uma vez escolhidas as 15 melhores enzimas para a
análise, realizamos o restante das eletroforeses
interpretando os zimogramas de acordo com as
características estruturais de cada enzima (Manchenko,
1994). Observamos a presença de 18 loci nas duas
subpopulações estudadas, dos quais cinco foram
polimórficos. Com base nas freqüências gênicas
calculamos, uti l izando o programa BIOSYS-1.7
(Swofford & Selander, 1981), os valores esperados de
heterozigosidade média para cada locus, em cada uma
das subpopulações. Para a estimativa da diferenciação
genética, calculamos, utilizando o programa BIOSYS-
1, as correlações entre as freqüências alélicas e as
localidades de coleta, usando tabelas de contingência.

ENZIMA ABREVIATURA TAMPÃO NÚMERO E. C. 

Adenilato quinase AK TC8 2.7.4.3 

Álcool desidrogenase ADH Poulik 1.1.1.1 

Enzima málica ME TC8 1.1.1.40 

Fosfoglicomutase PGM TC7 5.4.2.2 

Fosfogliconato desidrogenase PGD TC8 1.1.1.44 

Fosfoglicose isomerase PGI Poulik 5.3.1.9 

Glutamato desidrogenase NAD GDH Poulik 1.4.1.2 

Hexoquinase HK TC8 2.7.1.1 

Hidroxibutirato desidrogenase HBDH TC7 1.1.1.30 

Isocitrato desidrogenase IDH TC8 1.1.1.42 

Lactato desidrogenase LDH TC7 1.1.1.27 

Malato desidrogenase MDH Poulik 1.1.1.37 

Manose 6-fosfato isomerase MPI TC7 5.3.1.8 

Peptidases (Pro-Phe) PEP TC8 3.4.1.1 

Superóxido dismutase SOD TC8 1.15.1.1 

Tabela 1. Enzimas analisadas, com suas respectivas abreviaturas, tampões utilizados nas corridas eletroforéticas, e seus números de
acordo com as normas da comissão internacional de nomenclatura de enzimas (Manchenko, 1994).
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Também usamos o mesmo programa para calcular os índices
de fixação FIS e FST (Wright, 1978), que são uma boa medida
do nível de diferenciação populacional. A significância dos
valores encontrados de FIS e FST (com a hipótese nula desses
valores não serem diferentes de zero) foi estimada pelo teste
de Ç2, segundo Waples (1987), corrigidos com o ajuste de
Bonferroni para testes múltipos (Lessios, 1992).

RESULTADOS

Os padrões eletroforéticos das quinze enzimas analisadas
foram interpretados como resultando da expressão de 18
loci gênicos diferentes. As freqüências gênicas obtidas nas
populações de Lopholatilus villarii localizadas ao norte e
ao sul do Banco de Abrolhos, respectivamente
denominadas aqui como Bahia (BA) e Espírito Santo (ES),
estão sintetizadas na Tabela 2. As letras A, B e C
correspondem respectivamente aos alelos encontrados
nas populações e N é o tamanho amostral. Dentre os 18
loci enzimáticos analisados, encontramos cinco loci
contendo polimorfismos genéticos. Os loci: AK, HK e MDH-
2 apresentaram-se polimórficos nas duas populações; o
locus MDH-1, somente na população da Bahia e o
locus MPI, somente na população do Espírito Santo.
Esses dados correspondem a um nível de polimorfismo

de 22% para as duas amostragens e uma heterozigosidade
esperada para populações em equilíbrio de Hardy-
Weinberg de 0,068 (erro padrão 0,036) para as amostras
da Bahia e de 0,059 (erro padrão 0,031) para as amostras
do Espírito Santo. Esses valores de heterozigosidade são
relativamente baixos, como encontrados em algumas
espécies de peixes marinhos (Meggs & Austin, 2003).

O índice de endocruzamento, devido à estruturação
populacional (FST; Wright, 1978), foi baixo e não
significativamente diferente de zero (FST = 0,007; χ2=2,44;
graus de liberdade = 1,2; P > 0,05). Também foi observada
uma deficiência de heterozigotos nas populações (FIS =
0,377; χ2=13,39; graus de liberdade = 1,3; P < 0,001). A
falta de diferenciação populacional também foi evidenciada
na análise por tabela de contingência; em nenhum dos
loci polimórficos, foi observada associação significativa
entre as freqüências gênicas e as localidades de coleta (P
> 0,05; Tabela 3), ou seja, não encontramos diferenças
nas freqüências gênicas das duas localidades.

DISCUSSÃO

A análise dos 18 genes amostrados não apresenta qualquer
evidência de estruturação populacional nas amostras
analisadas de L. villarii coletadas ao longo da costa leste
brasileira. Os valores encontrados para os índices de
endocruzamento foram muito baixos, não diferindo
significativamente de zero. Logo, a hipótese nula de um único
estoque pesqueiro não pode ser rejeitada. Isso indica que
essa espécie, para fins de manejo, deve ainda ser tratada
como sendo um único estoque na região Bahia/Espírito
Santo. Esse resultado contrasta com o observado para a
outra espécie do gênero, L. chamaeleonticeps, para a qual
existem estoques distintos no golfo do México e na Flórida
(Katz et al., 1983). A distinção dos dois estoques naquele
trabalho foi feita com base em diferenças significativas nas
freqüências alélicas em dois loci aloenzimáticos (IDH:
χ2=111.76, P<0,001; EST: χ2=45, 01, P<0,001). Um
desses dois loci (IDH) foi analisado aqui nas populações de
L. villarii sem que fossem observadas diferenças. O outro
locus (EST), apesar de testado, não apresentou resolução
ou reprodutibilidade suficientes para sua análise. Dentre as
razões usadas para explicar a estruturação genética em L.
chamaeleonticeps estavam os habitats restritos e hábitos
sedentários (Able et al., 1982; Grossman et al., 1985). Em
adição, os padrões de correntes predominantes, os regimes
de temperatura e o padrão de distribuição de outras espécies
nesta região sugerem a possível existência de uma fronteira
de fauna (Briggs, 1974; Katz et al., 1983).

LOCUS BAHIA ESPÍRITO SANTO 

AK 62 80 
A 0,734 0,813 
B 0,266 0,188 
   
HK 62 85 
A 0 0,018 
B 0,677 0,759 
C 0,323 0,224 
   
MDH-1 62 84 
A 0,016 0 
B 0,984 1 
   
MPI 62 84 
A 0 0,006 
B 1 0,994 
   
PGD-2 62 84 
A 0,766 0,768 
B 0,234 0,232 

Tabela 2. Freqüências gênicas e tamanhos amostrais dos cinco
loci polimórficos analisados em populações de L. villarii. Outros
13 loci (ADH, GDH, HBDH, IDH, LDH, MDH-2, ME, PEP, PGD-
1, PGI-1, PGI-2, PGM e SOD) foram monomórficos para o mesmo
alelo nas duas populações.
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A ausência de diferenciação detectável entre as populações
de L. villarii poderia indicar a existência de uma conexão
atual ou evolutivamente muito recente entre elas, seja pela
migração no sentido Norte-Sul, via Corrente do Brasil, em
sua parte superficial, ou sentido Sul-Norte, através das
correntes de retorno mais profundas, abaixo de 200 m
(Emilsson, 1959). A primeira migração poderia estar
primariamente relacionada com as larvas e a segunda, com
os adultos. A mobilidade de Lopholatilus chamaeleonticeps
parece ser bem reduzida, com alto territorialismo na fase
adulta (Harris et al., 2001). Se esse também for o caso de L.
villarii, as candidatas mais prováveis à manutenção do fluxo
gênico entre as duas regiões são as larvas. O comportamento
gregário dos “tilefishes” também pode ser uma conseqüência
de táticas de recrutamento nas quais os indivíduos em
conjunto maximizam a área de seu território (Baird & Baird,
1992). Em L. chamaeleonticeps, as fêmeas menores que
um tamanho limitante são incapazes de estabelecer e manter
um território reprodutivo, sendo expulsas por fêmeas
maiores, denominadas “fêmeas satélites” (Harris et al., 2001).
Um padrão interessante é observado na distribuição dos
indivíduos de Branchiostegus japonicus, outro “tilefish”.
Nesta espécie, os indivíduos mais velhos, portanto maiores
e mais fortes, ocupam as tocas centrais do território, forçando
os indivíduos mais jovens a migrar e se estabelecer em regiões
periféricas da distribuição (Okumura et al., 1996). Com o
robalo de Portugal (Branchiostegus japonicus), observa-se
também um padrão de comportamento parecido; a espécie
possui indivíduos adultos que não se movimentam muito,
mas os jovens são aparentemente bons dispersores (Castilho
& McAndrew, 1998). Nesse caso, essa estratégia favorece a
manutenção do fluxo gênico entre as populações, uma vez
que os indivíduos jovens tornam-se adultos em locais
distantes de onde foram gerados.

Foram identificados pequenos desvios entre os valores
das heterozigosidades médias observadas (Bahia – 0,056
e Espírito Santo – 0,035) e os valores esperados para
populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg (Bahia –
0,068 e Espírito Santo – 0,059). A observação de uma

deficiência de heterozigotos em uma população pode ser
explicada de diferentes maneiras como: presença de
hierarquia populacional (Hartl & Clark, 1997), seleção
natural, alelos nulos (Zouros & Foltz, 1984) e mistura
populacional (Wahlund, 1953). Esse tipo de desequilíbrio
é freqüente e já foi encontrado em várias outras espécies
como, por exemplo, no bacalhau do Atlântico norte
(Gadus morhua) (Mork et al., 1985; Shaklee & Bentzen,
1998) e na anchova (Engraulis encrasicolus) do mar
Adriático (Bembo et al., 1996). Na ausência de mais
informações sobre a biologia e a evolução do batata, não
podemos discriminar entre as várias fontes possíveis das
deficiências de heterozigotos observadas.

De fato, muita informação biológica sobre o batata ainda é
obscura (Dooley, 1978; Fahay & Berrien, 1981). Estudos
mais aprofundados sobre sua biologia, incluindo dados sobre
reprodução, comportamento das larvas e dos adultos, são
urgentes para que esse recurso pesqueiro possa ser explorado
de maneira mais eficiente e informada. Uma análise genética
de indivíduos capturados nessa mesma região, através de
marcadores moleculares que possuam um grau maior de
variação, como seqüências de DNA mitocondrial (Moritz et
al., 1987; Consuegra et al., 2002), ou freqüências alélicas
de microssatélites (e.g.: Rhodes et al., 2003; Zhang & Hewitt,
2003; Wilson et al., 2004); e introns (Hassan et al., 2002) se
faz necessária como complemento a este estudo.

Outros sítios de ocorrência da espécie, localizados ao sul
do cabo de São Tomé até o norte da Argentina, também
deveriam ser analisados.
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LOCUS NO DE ALELOS χ2 GRAUS DE LIBERDADE P 

AK 2 2,502 1 0,11370 

HK 3 5,496 2 0,06407 

MDH-1 2 2,728 1 0,09858 

MP1 2 0,741 1 0,38946 

PGD-2 2 0,001 1 0,97247 

Totais  11,468 6 0,07495 

Tabela 3. Tabela de contingência contendo análise do c2 de todos os loci polimórficos analisados em populações de L. villarii.
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