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RESUMO 

A pesca artesanal de arrasto de camarões sete-barbas possui baixa 
seletividade e captura ao mesmo tempo  de grande quantidade de peixes de 
pequeno porte, sem valor comercial, sendo a maioria descartada ainda no 
barco, gerando desperdício de proteína sendo conflitante com as políticas da 
FAO para o desenvolvimento de pescarias sustentáveis, bem como para o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em que o 
desenvolvimento de tecnologias para a erradicação da pobreza extrema e fome 
no mundo fazem parte da principal meta dos objetivos do milênio. Neste 
contexto o presente trabalho analisou a ictiofauna acompanhante da pescaria 
de arrasto de portas de camarão sete-barbas na localidade de Armação do 
Itapocoroy, Penha, SC avaliando o descarte e seu potencial de aproveitamento 
através de dados de abundância, diversidade, biometria e rendimento dos 
peixes da família Sciaenidae ao longo de um ano e de dados pretéritos obtidos 
do laboratório dezoologia da UNIVALI, em que os resultados mostrarama 
manutenção da biomassa e diversidade dos peixes. Apesar do pequeno 
tamanho e pouco aproveitamento dos peixes Sciaenidaeo rendimento de 
carcaça dessas espécies, variou de 59% para Bardiella ronchus a 46% para 
Micropogonias furnieri,sendo a média igual a 52% e porcentual de proteína de 
19,2%.Com esses dados determinou-se a quantidade de proteína possível de 
ser utilizada como alimento nos descartesda pesca do camarão sete-barbas, 
sendo que cerca de654 ton. de Sciaenidae são capturados anualmente na 
região e 317ton. de carne e 66,23 de proteína estão sendo descartadas, contra 
aproximadamente 220 ton. de camarão, que rende apenas 105 ton.de carne e 
22,176 ton. de proteína. Experimentos de outros autores utilizando as 
recomendações tecnológicas da FAO como os BRD’s (Bycatch Reduction 
Device) foram testados na pesca artesanal no litoral do Paraná, utilizando os 
melhores cenários, ainda se descartaria 295 ton./ano de proteína de 
Sciaenidae na região. Um desperdício que não faz sentido com a fome no 
mundo além de uma perda de aproximadamente R$ 2,8 milhões por ano na 
economia do município de Penha, SC. 
Palavras Chave: Descarte, Camarão sete-barbas, Desperdício, Sciaenidae, 
Proteína. 
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ABSTRAT 

Artisanal seabob shrimp trawl fishing has low selectivity and a bycatch of lots of 
other fish with no commercial value, most of which is discarded on the boat, 
generating protein waste which is in conflict with policies of the FAO for the 
development of sustainable fisheries, as well as the United Nations 
Development Programme (UNDP), the main millennium goal of which is the 
development of technologies for the eradication of extreme poverty and hunger 
in the world. This study examines the fish fauna of seabob shrimp trawl fishing 
ports in the Armação of Itapocoroy, Penha, in the Brazilian State of Santa 
Catarina. It evaluates the disposal,and the use of their potential through the 
abundance, diversity, biometrics and income from Sciaenidae fish over a one-
year period, using historical data from the UNIVALI zoology laboratory. The 
results showed that the biomass and diversity of fish have been maintained. 
Despite the small size and low use of Sciaenidae, the carcass yield of these 
species ranges from 59% for Bardiella ronchus to 46% for Micropogonias 
furnieri, with an average of 52%, and a protein percentage of 19.2%. Based on 
these data, the amount of potential protein for use as food, in the discarded 
catch from Seabob shrimp fishing, was determined. There are around654 tons 
ofSciaenidae caught annually in that region with 317 tons of meat and 66,23 
tons of protein being discarded, compared to approximately 220 tons of shrimp, 
yielding only 105 tons of meat and 22,176 of protein. Experiments by other 
authors using the technological recommendations of the FAO as BRD's 
(Bycatch Reduction Device) were tested in small-scale fishing in the Brazilian 
State of Paraná. Using the best-case scenarios, 295 tons of Sciaenidae protein 
are still discarded each year in the region.A waste that does not make sense, 
from a perspective of world hunger, as well as the loss of approximately R $ 2.8 
million to the economy of the municipality in Penha. 

Keywords: Discard, Shrimp Seabob, Waste, Sciaenidae, Protein 
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1- INTRODUÇÃO 

 Dados do relatório daOrganização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura – FAOde 2007 indicam que cerca de 27 milhões de toneladas de 

peixes são descartados anualmente em pescarias comerciais ao redor do 

mundo, representando20% da captura global de pescados. A pesca industrial 

de arrasto com portas direcionada aos camarões contribui com 27% desses 

descartes (Eaerys, 2007). 

 Para reduzir a captura incidental da fauna acompanhante (bycatch) pela 

frota camaroeira foi criado o Código de Conduta de Pescaria Responsável da 

FAO, que estabelece princípios e normas para a atividade. O Código solicita 

que os países signatários das Nações Unidas (ONU) adotem medidas e 

estratégias para eliminar ou reduzir as capturas indesejáveis, seja alterando os 

atuais equipamentos ou desestimulando seu uso (Eaerys, 2007) uma vez que a 

tecnologia utilizada atualmente na pescaria de arrasto de camarões sete-

barbas, permite um rendimento de apenas 10% a 20%, (Crawford et al., 2011) 

sendo que o restante é descartado sem vida no mar, gerando um desperdício 

muito grande de proteína animal, condição insustentável para o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD (Brasil, 2011) onde o 

desenvolvimento de tecnologias para a erradicação da pobreza extrema e fome 

no mundo fazem parte da principal meta dos objetivos do milênio (FAO, 2008). 

 O bycatch tornou-se uma questão prioritária a ser resolvida na atividade 

pesqueira, (Cadima, 2000) sendo a gestão e mitigação de suas consequências, 

um dos principais desafios enfrentados pela indústria da pesca comercial no 

mundo. Tais medidas devem ser aplicadas, para proteger os juvenis e 

reprodutoresda fauna acompanhante (FAO, 2011),pois ao serem mortos 
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podem impedir a sustentabilidade da pesca, principalmente se forem espécies 

com valor comercial, levando a diminuição de biomassa e redução dos 

estoques pesqueiros (Boyce, 1996; Murray et al., 1992). 

 O reconhecimento desse impacto vem direcionando algumas medidas 

de gestão em âmbito mundial, entre as quais a criação de áreas de exclusão à 

pesca e a definição de períodos de proibição da atividade; alterações na 

operação e/ou pós-captura para reduzir a mortalidade dos organismos 

descartados. A modificação das redes de pesca para aumentar a seletividade e 

o escape de organismos durante a pesca é outra medida que vem sendo 

testada (Alverson et al., 1994; Crawford et al., 2011; Cattani et al., 2012 

Medeiros et al.,2014). 

 No Brasil, a regulamentação da pesca de camarões é estabelecida em 

termos de ambiente de operação (pesca no interior dos estuários e sistemas 

lagunares e a pesca em ambiente marinho) e pescarias. A pesca de arrasto, 

por sua vez, possui restrições específicas para as dimensões da rede 

(comprimento e tamanho de malha) e das embarcações (comprimento, 

arqueação bruta e potência do motor), áreas de atuação, e períodos de 

proibição de captura (defeso) (Cattani et al., 2012). Mecanismos para impedir a 

pesca acidental de tartarugas (TED’s) já fazem parte da legislação de alguns 

países,onde a efetividade dos mesmos foi verificada com a retirada do 

embargo dos EUA sobre a Austrália e o Brasil após a implantação de um 

programa de proteção a tartarugas marinhas na pesca industrial (Eaerys, 2007). 

Sendo que as embarcações brasileiras acima de 10 metros devem 

obrigatoriamente possuir os TED's em seus petrechos de pesca apesar da 

maioria dos pescadores desconhecerem esta legislação (Medeiros et al., 2014). 
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 Da mesma forma, equipamentos para reduzir a captura de peixes –BRD 

(Bycatch Reduction Device), estão sendo testados em diversos países 

(Medeiros et al., 2014) e o Plano Nacional de Gestão para o Uso Sustentável 

de Camarões Marinhos do Brasil prevê a implantação destes mecanismos em 

toda a frota camaroeira até 2015 bem como sua fiscalização na utilização, o 

que se vê,no entanto é a não efetividade destas políticas voltadas a diminuição 

do descarte na frota industrial (Dias Neto, 2011). 

 A tecnologia de redução de captura incidental para a frota artesanal de 

arrasto com portas do camarão sete-barbas ainda precisa ser testada, sendo 

incipiente os experimentos e resultados (Medeiroset al., 2014). Essa pescaria 

apresenta grande relevância social e econômica nos litorais Sudeste e Sul, em 

razão do volume desembarcado, da quantidade de unidades produtivas 

envolvidas e por ser de águas rasas, é acessível à pesca de pequena escala 

(Graça-Lopeset al., 2007). 

No litoral catarinense a pesca artesanal de camarão sete-barbas ocorre 

desde 1960, sempre com o método de arrasto motorizado com portas. 

Atualmente existem cerca de 337 localidades nas quais ocorre a prática da 

pesca com 2.000 embarcações distribuídas em 17 colônias de pescadores, 

desde o município de Palhoça, ao sul, até Garuva, no limite com o estado do 

Paraná (Bernardes Júnior et al., 2011). Apesar dos dados sobre a produção 

desembarcada e valor comercial na pesca artesanal de camarão sete-barbas 

serem insatisfatórios, é notória a importância social e econômica da atividade 

nas comunidades litorâneas do estado (Bail & Branco, 2007).  

 Na Armação do Itapocoroy, município de Penha, SC, a frota artesanal 

voltada à pescaria de camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) com redes 
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de arrasto representa 84% das capturas de pescadoo que demonstra a 

importância econômica da atividade no município (Coelho, 2013).  

No estado e nas principais áreas pesqueiras do Atlântico Sul os peixes 

representam o principal componente da fauna acompanhante na pesca dirigida 

ao camarão sete-barbas (Haimovici et al., 2005) 

Sendo que, a captura incidental representa de 80 a 90% do total pescado 

(Chaves & Gomes, 2006; Branco & Verani, 2006; Bernardes-Junior et al., 2011), 

sendoa maioria dessa fauna acompanhante descartada morta no mar, servindo 

de alimento às aves marinhas,que vem incrementando suas populaçõesno 

litoral catarinense(Branco, 2001; Bail & Branco, 2003; Branco et al., 2005).  

 Coelho (2013) ao realizar uma análise econômica da pescaria de arrasto 

do camarão sete-barbas na Armação do Itapocoroy, estimousua capturana 

ordem de 217.112,8 kg/ano. O mesmo autor, utilizando a relação de 17,32 : 1 

de fauna acompanhante obtida por Branco (2001), chegou a uma biomassa de 

3.370.393,69 kg/ano. 

 A alta relação entre a biomassa do camarão sete-barbas e seu rejeito 

faz com que a pescaria tenha um alto custo de operação, principalmente em 

relação a obliteração das redes de pesca com o consequente aumento de 

combustível utilizado para a captura e a constante manutenção dos barcos e 

aparelhos de pesca (Branco & Verani, 2006; Coelho, 2013) podendo tornar-se 

insustentável não por falta de recurso, mas por perda de rendimento 

econômico, atualmente próximo do ponto de equilíbrio. 

 Do total de fauna acompanhante, 40% é composta por ictiofauna 

(Branco & Verani, 2006) sendo que os peixes da família Sciaenidaecontribuem 

com até 86,13% das capturas. Essa família é composta por peixes de grande 
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importância comercial, comumente encontrados em águas rasas da plataforma 

continental, próxima ás desembocaduras de grandes rios, sobre fundo de areia 

ou lama. Ocorrem em águas estuarinas e costeiras, sendo que algumas 

espécies são inteiramente confinadas a água doce. Muitas utilizam a área 

estuarina para crescimento, alimentação e reprodução, e constituem uma 

importante parcela das capturas comerciais efetuadas no sudeste do Brasil 

(Menezes & Figueiredo, 1980). 

 Os peixes Sciaenidae têm uma forte associação com as populações de 

camarões, pois se utilizam dos mesmos como uma das principais fontes de 

alimento, sendo sua predação mais importante que a frota pesqueira (Oliveira, 

2012). Fatores abióticos como a granulometria do sedimento e profundidade 

também podem ser considerados na forma de dispersão destes peixes em 

Santa Catarina (Sedrez, 2012). 

 Apesar do constante esforço de pesca sobre os camarões e por 

consequência sobre os peixes Sciaenidae, estestêm conseguido se manter 

relativamente estáveis em função da diversidade biológica e populacional, 

(Branco & Verani, 2006), o que nos leva a desenvolver a hipótese de que a 

diversidade e a abundância de peixes Sciaenidae considerados como descarte 

na pesca destinada ao camarão sete-barbas na Armação do 

Itapocoroymantém-se ao logo do tempo, apontando uma estabilidade e abrindo 

a possibilidade de uso deste recurso como fonte de proteína.  

 Desta forma, a análise do descarte da pesca de camarão artesanal na 

Armação do Itapocoroy pode demonstrar que a utilização dos peixes 

atualmente sem valor comercial pode melhorar o rendimento econômico da 

pescaria e em consequência a sustentabilidade econômica e social da mesma. 
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2 - OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar o descarte dos peixes Sciaenidaeentre 2003 e 2013 na pesca 

artesanal de camarão sete-barbas na Armação do Itapocoroy,Penha, SC,em 

função deseu uso como proteína. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar a variação populacional através do esforço de pesca dos peixes 

Sciaenidae capturados entre 2003 a 2013 na pesca artesanal de camarão sete-

barbas da Armação do Itapocoroy; 

- Determinaro rendimento de carcaça e percentual de proteínados 

peixesSciaenidaenos descartes da pesca artesanal de sete-barbasentre 

novembro de 2013 a outubro 2014, na Armação do Itapocoroy; 

- Analisar as estratégias propostas pelo Código de conduta de pescaria 

responsável da FAO,em função da utilização dos peixes Sciaenidaecomo fauna 

acompanhante aproveitável da pesca artesanal de camarão sete-barbasna 

Armação do Itapocoroy, Penha. 

  

3 – AREA DE ESTUDO 

  

 O município de Penha, com área de 60,3 km2, temperatura média anual 

de 20,2°C e precipitação média anual de 1.690 mm (Araújo et al., 2005), está 

localizado no litoral Centro-Norte do Estado de Santa Catarina, e a área de 
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estudo encontra-se entre a Praia de Armação e o distrito da Armação do 

Itapocoroy, entre as coordenadas 26°40’ - 26°47’ S e 48°36’ - 48°38’ W (Fig. 1) 

(Branco &Verani, 2006). 

 

Figura 1. Vista parcial da Armação do Itapocoroy, Penha. Fonte: Prefeitura 
Municipal de Penha. 
  

 As áreas de coleta são as mesmas áreas onde atuam a frota artesanal 

do camarão sete-barbas, com a profundidade variando entre 8 a 30 metros 

(Branco & Verani,2006). De acordo com Branco (1999) e Coelho (2013), cerca 

de 76 embarcações atuam na pesca camaroeira em Armação do Itapocoroy, 

não apresentando modificações substanciais no número de embarcações nesta 

região, bem como nos equipamentos de pesca nos últimos 15 anos. 

 Na região, além do destaque para atividade pesqueira, está localizado 

um parque de cultivo de mexilhões, que em conjunto com o turismo formam a 

economia do município (Branco& Marenzi, 2006). 

 

4 – METODOLOGIA 

 Foram analisados os dados de biomassa, captura por unidade de 

esforço - CPUE e diversidade dos peixes Sciaenidaecoletados em pescaria de 
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arrasto de camarão sete-barbas na Armação do Itapocoroy, Penha (26°40’ - 

26°47’ S e 48°36’ - 48°38’ W) pelo laboratório de Zoologia da UNIVALI entre os 

anos de 2003 a 2013. 

 A metodologia de coleta está descrita em Branco (2005): onde foi 

realizado um  arrasto mensalde 30 minutos por isóbata (10, 20 e 30 metros), 

utilizando baleeira da pesca artesanal, equipada com duas redes de arrasto do 

tipo “double-rig”, com 4,5 m de abertura e 11 m de comprimento, malha de 3,0 

cm na manga e corpo e 2,0 cm no ensacador.O produto de cada arrasto foi 

etiquetado, acondicionado em saco plástico e mantido em caixa de isopor com 

gelo até o laboratório ondefoi separada por grupo taxonômico, sendo os peixes 

Sciaenidae identificados (Menezes & Figueiredo, 1980) registrado o número de 

exemplares e peso por arrasto, efetuado a biometria (comprimento total em 

mm) e peso (g) de cada indivíduo. A captura por unidade de esforço (CPUE em 

Kg/hora) foi calculada mensalmente através da formula: 

CPUESciaenidae (kg/h) = (Biomassa rede 1+Biomassa rede 2) *2 

                                                           1000 

 

 A CPUE foi calculada para cada profundidade de arrasto (10m, 20m e 

30m) e após calculada a CPUE média entre as três profundidades para cada 

ano de coleta. Os dados de CPUE foram analisados estatisticamente pela 

análise de variância – ANOVA para avaliar diferenças significativas entre os 

anos de amostragens. 

 A diversidade dos Sciaenidae foi calculada através da 

presença/ausência da espécie durante as coletas em determinado ano. 
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Para a estimativa do rendimento de carcaça dos peixes 

Sciaenidaedescartados, foram efetuadas coletas mensais, no período de 

novembro de 2013 a outubro 2014, nas coordenadas descritas anteriormente e 

mesmo esforço de pesca (Branco,2005). O produto de cada arrastofoi 

acondicionado em saco plástico e mantido em caixa de isopor com gelo até o 

laboratório. 

No laboratório a fauna acompanhante capturada, foi separada por grupo 

taxonômico, sendo os peixes Sciaenidae identificados, registrado o número de 

exemplares e peso por arrasto,efetuado a biometria (comprimento total em 

mm) e peso (g) de cada indivíduo. Após a identificação e biometria, os peixes 

Sciaenidaeforam avaliados quanto ao rendimentode carcaça (tronco) através 

do peso inicial do peixe, sendo posteriormente retirado suas escamas, cabeça, 

vísceras e nadadeiras. O resultado desse procedimento é o tronco (Fig. 2). 

 A relação entre o peso do peixe final (tronco) e o peso inicial é chamado 

de rendimento de carcaça e é descrito em Carneiro et al.(2004). Onde para 

cada espécie foram obtidos o peso do peixe inteiro e eviscerado, peso do peixe 

eviscerado sem cabeça e sem nadadeiras (tronco), peso do filé, peso da 

carcaça descarnada e peso da pele. 

Devido ao tamanho dos peixes, o peso do filé, da carcaça e da pele não 

foram possíveis de determinar, ficando apenas com o peso do tronco 

O Peso do peixe inteiro eviscerado sem nadadeira e sem cabeça foi 

obtido a partir da abertura ventral da cavidade abdominal, após a retirada da 

cabeça, pele e nadadeiras, resultou num produto utilizado para a obtenção do 

tronco.   

Rendimento de carcaça = Peso do tronco  * 100 

           Peso inteiro 
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    Figura 2. Tronco dos peixes Sciaenidae, diferença entre o maior e  
o menor exemplar. 

 

Para a determinação do porcentual de proteína no tronco dos peixes 

Sciaenidae, foi utilizado o método Kjedahl descrito em Fogaça et al. (2009), 

onde após a análise de rendimento,100 gramas peixes foram coletados e 

homogeneizadas em triplicata e após, moídos em moedor comercial. Cada 

amostra foi aquecida em recipiente próprio juntamente com ácido sulfúrico para 

sua digestão, até se liquefazer por completo e até que o carbono e hidrogênio 

sejam oxidados. O nitrogênio da proteína é reduzido e transformado em sulfato 

de amônia. Adiciona-se NaOH concentrado às amostras, que se aquecem 

novamente para a liberação da amônia dentro de um volume conhecido de 

uma solução de ácido bórico, formando borato de amônia. O borato de amônia 

formado é quantificado com uma solução ácida (HCI) padronizada. Através da 

fórmula: 

% NT = volume de HCL x 0,01N x 1,4 
                       peso da amostra 
 

onde, NT - Nitrogênio total; HCL - Ácido Clorídrico. 
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Determinando-se desta forma o Percentual de Proteína Bruta da 

amostra. 

O Código de conduta para pescaria responsável da FAO foi analisado, 

listando-se todos os métodos de diminuição de descarte a bordo, bem como as 

tecnologias empregadas para o desenvolvimento destes métodos. O principal 

método para a diminuição de descarte a bordo apresentada é o BRD (Bycatch 

Reduction Device) desta forma, esta tecnologia foi escolhida para fazer uma 

comparação de 4cenários levantando-se as possíveis estratégias para adequar 

a pescaria artesanal de camarão sete-barbas na Armação do Itapocoroy, ao 

código de conduta para pescarias responsáveis da FAO (2011).  

Cenário 1- Situação atual (1): 100% dos peixes Scieanidae pescados 

são descartados no mar; 

Cenário 2 - Aproveitamento de 100% dos Scieaniade decartados; 

Cenário 3 - Instalação dos BRD’s em todas as embarcações; 

Cenário 4 - Aproveitamento total e todas as embarcações com BRD. 

 

Aspectos econômicos, sociais e ambientais foram levados em 

consideração de modo a se comparar as possibilidades de manter o atual 

sistema, realizar a utilização da proteína, realizar a implantação dos BRD´s e 

utilizar a proteína descartada em conjunto com os BRD´s. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Dados Pretéritos: Série Temporal 

 Através do banco de dados do laboratório de Zoologia da UNIVALI foi 

possível descrever a Captura por unidade de esforço (CPUE) ao longo de uma 
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série temporal.  

 Os dados foram reunidos na tabela I que mostra as capturas ao longo 

dos anos nas trêsisóbatas de amostragens. 

Tabela I. Captura por unidade de esforço de Sciaenidaeem três profundidades, 
e número de espécies ao longo do tempo e analise ANOVA entre os anos. 

 

Variáveis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10m 3,44 2,69 2,44 6,87 8,20 7,96 7,73 6,76 5,79 12,2 10,3 

20m 5,89 2,90 2,65 3,22 3,14 7,60 12,0 8,87 5,67 8,10 7,63 

30m 6,39 2,35 4,74 2,16 4,90 3,26 1,63 3,91 6,20 3,06 4,53 

Media 5,24 2,65 3,27 4,08 5,41 6,28 7,14 6,51 5,89 7,82 7,50 

Desv.pad 1,58 0,28 1,27 2,47 2,57 2,61 5,24 2,49 0,28 4,62 2,91 

N. spp. 12 11 11 10 11 11 11 12 11 11 12 

 

 Com a análise de ANOVA, pôde-se verificar que o F calculado é menor 

que o F crítico, desta forma não houve variação significativa entre os anos, 

comprovando a estabilidade da CPUE dos Sciaenidae (Tab. II). 

 

Tabela II. Analise de variância da CPUE dos Sciaenidae ao longo dos anos. 

 ANOVA 
Fonte da 
variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 86,61187 10 8,661187 1,091627 0,40953 2,296696 
Dentro dos 
grupos 174,5524 22 7,934199 

Total 261,1642 32         
  

As CPUE’s nas diferentes isóbatas são apresentadas nas figuras 3, 4 e 

5, e a média na figura 6. 

Na isóbata de 10 metros as CPUE apresentaram pequena queda nos 

anos de 2004 e 2005, seguido de incremento nos dois anos seguintes e 
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estabilizando em 2008 e 2009, para sofrer nova queda em 2010 e 2011 

eincremento até as maiores capturasem 2012 (Fig. 3). 

 

Figura 3. CPUE dos Sciaenidae capturados na isóbata dos 10 metros. 

 Na isóbata de 20 metros as CPUE variaram entre os anos de 2003 e 

2008,alcançando em 2009 12,06 kg/h, tornando a cair nos anos seguintes até 

se estabilizar em 2012 e 2013 em torno de 7 a 8 kg/h (Fig. 4). 

 

Figura 4. CPUE dos Sciaenidae capturados na isóbata dos 20 metros. 
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 A isóbata de 30 metros os valores de CPUE oscilaram entre os anos, 

mantendo a linha de tendência menos inclinada e mais homogênea em torno 

dos 4 kg/h (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. CPUE dos Sciaenidae capturados na isóbata dos 30 metros.  

 

Com a média das capturas por unidade de esforço (Fig. 6), pode-se ver 

a tendência de crescimento das capturas com o passar dos anos, com seu 

maior valor ocorrendo no ano de 2012, com 7,08 kg/h. 
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chegando a 12,29 kg de Sciaenidae por hora de pesca em 2012. 

Os dados de CPUE descritos na série temporal confirmam os trabalhos 
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Júnioret al. (2011); Rodrigues–Filho (2011) e Sedrez et al. (2013) que 
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apontaram uma estabilidade na biomassa dos Sciaenidae ao longo do tempo, 

sempre com uma tendência de crescimento de captura (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. CPUE médio dos Sciaenidae capturados nas três isóbatas 
amostradas. 

  

A série temporal da pescaria do camarão sete-barbas, produzida na 

Armação do Itapocoroy, mostrou que a CPUE não apresenta perdas de captura 

significativas ao longo do tempo, pelo contrário, apresenta tendência de 

aumento de captura pelo mesmo esforço de pesca. 

As variações ocorridas nas capturas em diferentes profundidades 

mostram que os Sciaenidae, por serem mais costeiros e estarem associados à 

água de menor salinidade, são capturados em maior quantidade em águas 

rasas, (Rodrigues-Filho, 2011) sendo que nas profundidades em torno dos 20 

metros, onde ocorre a maior parte das pescarias de camarão sete-barbas 

(Sedrez, 2012). 
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A CPUE é constantemente utilizada como instrumento de medição de 

abundância relativa, utilizando-se para isso os dados de captura e os dados de 

esforço de pesca, entretanto, é necessário incluir o coeficiente de 

capturabilidade na fórmula da CPUE, para não incorrer em erros como a 

mudança na vulnerabilidade da presa, na mudança na composição da frota e 

na modernização do aparelho de pesca (Mourato, 2007), sendo que a 

padronização do esforço de pesca é de extrema importância para se visualizar 

as variações nas capturas (Perez, 1999). 

No caso da pescaria artesanal de camarão sete-barbas, realizadas no 

município de Penha dados de captura e aspectos socioeconômicos foram 

recolhidos pelo laboratório de zoologia da UNIVALI através de pesquisas em 

campo e de entrevistas ao longo do tempo (Branco, 2005; Branco & Verani, 

2006 e Coelho, 2013). Com isso pôde-se constatar que a frota pesqueira é 

composta em sua maioria de embarcações de madeira, com no mínimo 15 

anos de uso e seus equipamentos da mesma forma não foram alterados ou 

modificados, com as mesmas redes de arrasto de portas e a mesma 

motorização empregada. Sendo, portanto, o coeficiente de capturabilidade 

constante para a pescaria estudada. 

 Rodrigues-Filho (2013) conseguiu resultados semelhantes em anos 

anteriores da CPUE dos Sciaenidae, demonstrando que a captura destes 

peixes pela frota artesanal aparentemente não interfere na reprodução e/ou 

recrutamento destas espécies.  

 A partir da CPUE calculada nos anos de 2003 a 2013 (Tab. II), foi 

possível a realização da estimativa de biomassa de Sciaenidae descartado 



22 

 

com os dados obtidos por Coelho (2013) onde foi obtido o valor de 1147 horas 

de trabalho por barco e 76 barcos trabalhando na região (Tab. III). 

 

Tabela III.  Biomassa (ton.) descartada de Sciaenidae calculada em função da 
CPUE (Kg/h). 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CPUE 5,24 2,65 3,27 4,08 5,41 6,28 7,14 6,51 5,89 7,82 7,50 

Biomassa 456,73 230,83 285,46 355,72 471,81 547,09 622,38 567,75 513,13 681,30 654,17 

*1147 horas * 76 embarcações, Coelho (2013).  

 

Com isso, no ano de 2013, foi pescado como descarte da pesca de camarão, 

654 toneladas de Sciaenidae, três vezes mais biomassa que o pescado com o 

camarão sete-barbas. 

O número de espécies de Sciaenidae capturada manteve-se entre 10 e 

12 ao longo dos anos amostrados (Fig. 7). Bail & Branco (2003) apresentaram 

a diversidade da ictiofauna acompanhante no arrasto de camarão sete-barbas 

na região, sendo que esta diversidade pouco se modificou ao longo dos anos, 

colaborando com os estudos, Branco & Verani, (2006) encontraram 11 

espécies, enquanto que no presente trabalho foram encontradas 12 espécies 

para o experimento de rendimento de carcaça. Quando computado a 

participação dos Sciaenidae capturados no litoral de Santa Catarina por Bail & 

Branco (2003), Branco & Verani (2006), Bernardes Júnior et al. (2011), 

Rodrigues-Filho (2011) e Sedrez el al. (2013), quatro espécies (Stellifer stellifer; 

S. rastrifer; S. brasiliensis; Parolonchurus brasiliensis; Isophistus parvinpinus) 

contribuíram com aproximadamente 76,11% da biomassa. A dominância de 
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poucas espécies dessa família, também foi observadana Venezuela, onde seis 

espécies representaram 76% da ictiofauna acompanhantecapturada (Cabello, 

2013). 

Figura 7. Número de espécies de Sciaenidae capturadas ao longo do período 
amostrado. 

 

5.2  Rendimento de carcaça 

O rendimento de carcaça foi determinado utilizando-se 2091 animais, 

totalizando 39.482,06 gramas de biomassa ao longo de um ano de 

amostragens. Das 12 espécies identificadas, três do gênero Steliffer foram 
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Dos 2091 peixes amostrados para o rendimento da carcaça, 995 estão 

acima do comprimento de primeira maturação obtido por Oliveira (2012). 

Assim, 47% dos peixes capturados eram adultos (Fig. 8 a 16). Sedrez (2013) 

encontrou para Paralonchurus brasiliensis 56% de adultos nas capturas 

associadas ao camarão sete-barbas no município de Porto Belo. Enquanto que 

Rodrigues-Filho (2011) obteve até 73% de peixes maduros no gênero Steliffer. 

Apesar do pequeno tamanho e pouco aproveitamento, a grande maioria dessa 

espécie era composta por adultos nos arrastos de camarão sete-barbas da 

Armação do Itapocoroy, Penha. 

 

Tabela IV. Número de exemplares por espécie de peixes Sciaenidae. 

Espécies 
Número de    
exemplares 

% 
exemplares 

Biomassa 
     (kg)              % 

Bairdiella ronchus 53 2,53 1231,76 3,12 

Ctenosciaena gracilicirrhus 2 0,10 35,12 0,09 

Cynoscion leiarcus 36 1,72 430,4 1,09 

Iisopisthus parvipinnis 166 7,94 1385,95 3,51 

Larimus breviceps 11 0,53 193,47 0,49 

Macrodon ancylodon 7 0,33 684,39 1,73 

Menticirrhus americanus 10 0,48 987,91 2,50 

Micropogonias furnieri 340 16,26 5868,5 14,86 

Paralonchurus brasiliensis 1057 50,55 24.104,76 61,05 

Stellifer spp. 409 19,56 4559,77 11,55 
TOTAL 2091 100,00 39.482,06 100,00 

 

A espécie B. ronchus está distribuída na costa oeste do Oceano 

Atlântico, do Caribe até o Brasil, predominantemente costeira, é encontrada em 

profundidades de 16 a 40 metros, e pode chegar a 35 cm (Fishbase, 2015). 

Durante as amostragens foram capturados 53 exemplares com comprimento 
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variando entre 6 a 16 cm, onde o melhor rendimento de carcaça ocorreu na 

classe de 8,0 cm (79,9%), apesar de 77% dos peixes amostrados serem 

adultos (Fig. 8). A linha de tendência demonstra uma regressão negativa, à 

medida que o tamanho desta espécie aumenta, o rendimento de carcaça 

diminui. 

C. leiarchus está distribuída na costa oeste do Oceano Atlântico, do 

Panamá até o Brasil, é encontrada em profundidades de até 25m, podendo 

chegar até 90,5cm de comprimento (Fishbase, 2015). Durante ano de 

amostragens foram encontrados apenas 36 peixes, entre 4 a 16 cm de 

comprimento, sendo que o melhor rendimento de carcaça (61%) foi obtido na 

classe de tamanho de 15 cm, mesmo tamanho de primeira maturação (Fig. 9). 

 

 

Figura 8. Distribuição de comprimento e Rendimento de Bardiella ronchus. A 
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012). 
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aumentao rendimento de carcaça também 

Figura 9. Rendimento de 
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).
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tiva, onde à medida que o tamanho desta espécie 

aumentao rendimento de carcaça também cresce. 

Rendimento de Cynoscion leiarchusem relação ao comprimento.
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

ocorre da Costa Rica até o Brasil, encontrada em águas 

rasas até profundidades de 45m, seu tamanho pode chegar a 25cm (Fishbase, 

Um total de 166 exemplares foram amostrados, com comprimento 

entre 4 a 16 cm. Dentre as espécies dominantes, I. parvipinnis

única que apresentou a maioria dos peixes com tamanho abaixo 

o rendimento de carcaça manteve-se entre 48%,

aproveitamento (Fig. 10). Quanto ao rendimento médio, a linha de tendênc

regressão positiva, com o tamanho da espécie acompanhando o
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Figura 10. Rendimento de 
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).
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está distribuída na costa oeste do Oceano Atlântico, da 

Costa Rica até o Brasil, sendo encontrada em águas rasas até profundidades 

de 60m, seu tamanho pode chegar a 31 cm (Fishbase, 2015), indicando que a 
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Figura 11. Rendimento de 
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).
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Rendimento de Larimus breviceps em relação ao comprimento.
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

Com uma participação reduzida nas coletadas, M. ancylodon

distribuído na costa oeste do Oceano Atlântico da Venezuela a Argentina. 

tropical, demersal, marinha e costeira, é encontrada em águas 

rasas até profundidades de 60m, com tamanho podendo chegar a

com até 25 são comuns nas capturas (Fishbase, 2015). 

peixes (57%) estavam acima do tamanho de primeira 

O comprimento dos sete exemplares capturados variou

a 47,5, com melhor rendimento de carcaça em 20,5 cm

e rendimento médio 54% (Fig. 12). A regressão positiva

a medida que o tamanho aumenta a carcaça também cresce.
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m relação ao comprimento. A 
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012). 
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Figura 12. Rendimento de 
linha vertical indica o tamanho de prim
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Rendimento de Macrodon ancylodon em relação ao comprimento.
linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

 americanus está distribuída na costa oeste do Oceano 

 Nova York a Flórida, aparecendo novamente na costa 

; espécie sub-tropical, demersal, marinha e

encontrada em águas rasas até profundidades de 40m e tamanho pode

cm (Fishbase, 2015; Haluch et al., 2011). Apenas cinco

(50%) estavam acima do tamanho de primeira maturação, com o melhor 

nos 26 cm, com 63,22% de aproveitamento

médio 58% e regressão levemente positiva (Fig. 13).  
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m relação ao comprimento. A 
eira maturação (Oliveira, 2012). 
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Figura 13. Rendimento de 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

 

A corvina, M. furnieri 

atualmente representa 25% das pescarias comerciais do estado do Rio Grande 

do Sul (Bonacima & Queiroz, 

Atlântico, da Costa Rica a Arg

60m e tamanho de até

exemplares, representando 16,26% das amostragens, 

23c m de comprimento, 

cm, com 83,4% de aproveitamento

espécie foi encontrado pior rendimento 

mesmo com uma regressão positiva

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5

R
e

n
d

im
e

n
to

 %

Rendimento de Menticirrhus americanus em relação ao comprimento.
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

furnieri é muito pescada na região pela frota comercial, 

atualmente representa 25% das pescarias comerciais do estado do Rio Grande 

Bonacima & Queiroz, 2007), está distribuída na costa oeste do Oceano 

a Costa Rica a Argentina, em águas rasas até profundidades de 

de até 60 cm (Fishbase, 2015). Foram capturados

, representando 16,26% das amostragens, com peixes entre 6,5 a 

m de comprimento, onde melhor rendimento de carcaça obtido nos

com 83,4% de aproveitamento e rendimento médio 46% (Fig. 14).
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m relação ao comprimento. 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012). 

é muito pescada na região pela frota comercial, 

atualmente representa 25% das pescarias comerciais do estado do Rio Grande 

stá distribuída na costa oeste do Oceano 

entina, em águas rasas até profundidades de 

Foram capturados 340 

peixes entre 6,5 a 

obtido nos 11,3 

(Fig. 14). Nessa 

sciaenídeos amostrados, 

y = 0,1355x + 55,596

R² = 0,0628

30 35



 

Figura 14. Rendimento de 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

 

Principal espécie 

região, tanto em número quanto em biomassa foi 

costa oeste do Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil, com 

demersal e costeiro, encontrado

seu tamanho pode chegar a 30 cm, sendo comum encontrar indivíduos de 25 

cm (Fishbase, 2015). Dos 1057 peixes capturados, 66,3%

tamanho de primeira maturação, representando 50,55% das amostragens, com 

exemplares entre 3,1 a 24,6 cm de comprimento, onde o melhor rendimento de 

carcaça foi obtido nos 11,1 cm, com 78,03% de aproveitamento e rendimento 

médio 53% e regressão positiva (Fig. 15). 
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Rendimento de Micropogonias furnieri em relação ao compriment
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

Principal espécie acompanhante na pesca de camarão sete

região, tanto em número quanto em biomassa foi P. brasiliensis

Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil, com 

demersal e costeiro, encontrado em águas rasas até profundidades de 50

seu tamanho pode chegar a 30 cm, sendo comum encontrar indivíduos de 25 

cm (Fishbase, 2015). Dos 1057 peixes capturados, 66,3% estavam acima do 

tamanho de primeira maturação, representando 50,55% das amostragens, com 

exemplares entre 3,1 a 24,6 cm de comprimento, onde o melhor rendimento de 

carcaça foi obtido nos 11,1 cm, com 78,03% de aproveitamento e rendimento 

essão positiva (Fig. 15).  

y = 0,5569x + 40,798

R² = 0,0241

5 10 15 20

Comprimento (cm)

Micropogonias furnieri
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m relação ao comprimento. 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012). 

de camarão sete-barbas da 

brasiliensis. Ocorre na 

Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil, com hábito 

em águas rasas até profundidades de 50 m, 

seu tamanho pode chegar a 30 cm, sendo comum encontrar indivíduos de 25 

estavam acima do 

tamanho de primeira maturação, representando 50,55% das amostragens, com 

exemplares entre 3,1 a 24,6 cm de comprimento, onde o melhor rendimento de 

carcaça foi obtido nos 11,1 cm, com 78,03% de aproveitamento e rendimento 

y = 0,5569x + 40,798

R² = 0,0241

20 25



 

Figura 15. Rendimento de 
comprimento. A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 
2012). 

 

Segunda em importância pertence ao gênero 

costa oeste do Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil. Espécies 

tropicais, demersal, marinha e costeira, encontradas em águas rasas até 

profundidades de 45 m, com comprimento podendo chegar aos 15 cm 

(Fishbase, 2015). Os 409 exemplares capturados repres

todos Sciaenidae amostrados e 57,7% estavam acima do tamanho de primeira 

maturação,onde o comprimento variou de 

rendimento de carcaça obtido aos

médio 51% em uma regressão p
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Rendimento de Paralonchurus brasiliensis em relação ao 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 

Segunda em importância pertence ao gênero Stellifer,distribuídas na 

ta oeste do Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil. Espécies 

, demersal, marinha e costeira, encontradas em águas rasas até 

profundidades de 45 m, com comprimento podendo chegar aos 15 cm 

(Fishbase, 2015). Os 409 exemplares capturados representaram 24,1% de 

amostrados e 57,7% estavam acima do tamanho de primeira 

,onde o comprimento variou de 5 a 18,5 cm, com o melhor 

obtido aos 6 cm, 80% de aproveitamento

em uma regressão positiva (Fig. 16). 

y = 0,341x + 49,447

R² = 0,0231
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m relação ao 
A linha vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 

distribuídas na 

ta oeste do Oceano Atlântico, do Panamá ao sul do Brasil. Espécies 

, demersal, marinha e costeira, encontradas em águas rasas até 

profundidades de 45 m, com comprimento podendo chegar aos 15 cm 

entaram 24,1% de 

amostrados e 57,7% estavam acima do tamanho de primeira 

cm, com o melhor 

6 cm, 80% de aproveitamento e rendimento 

y = 0,341x + 49,447

R² = 0,0231

25 30



 

Figura 16. Rendimento de 
vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012).

 

O rendimento de carcaça

variou de 59% a 46% (Fig

por Cabello et al. (2005) 

Os rendimentos de carcaças juntamente com o percentual de proteína, 

mostraram semelhança com as espécies comerciais, provavelmente poderá 

atender o beneficiamento local desses peixes até então não explorados. 

Atualmente cerca de 1/3 da produção mundial de pescado não é destinada à 

alimentação humana, sendo que 

mundo foram utilizadas na

Aproximadamente 30% de todo pescado comercializado oriundo da atividade 

pesqueira são provenientes de 10 espécies, sendo que sete são totalmente 

exploradas ou sobre-explotadas (FAO, 2012). Novos estoques precisam ser 
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Rendimento de Stellifer spp.em relação ao comprimento.
vertical indica o tamanho de primeira maturação (Oliveira, 2012). 

rendimento de carcaça das espécies de Sciaenidae capturados

(Fig. 17), apresentou valores superiores aos encontrados 

. (2005) na Venezuela (37,4 - 39,2 cm).  

Os rendimentos de carcaças juntamente com o percentual de proteína, 

semelhança com as espécies comerciais, provavelmente poderá 

o beneficiamento local desses peixes até então não explorados. 

tualmente cerca de 1/3 da produção mundial de pescado não é destinada à 

alimentação humana, sendo que oito das 20 espécies mais pescadas no 

mundo foram utilizadas na produção de ração animal 

Aproximadamente 30% de todo pescado comercializado oriundo da atividade 

pesqueira são provenientes de 10 espécies, sendo que sete são totalmente 

explotadas (FAO, 2012). Novos estoques precisam ser 

y = 0,1314x + 50,557
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Comprimento (cm)

Stellifer spp.
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m relação ao comprimento. A linha 
 

capturados, que 

apresentou valores superiores aos encontrados 

Os rendimentos de carcaças juntamente com o percentual de proteína, 

semelhança com as espécies comerciais, provavelmente poderá 

o beneficiamento local desses peixes até então não explorados. 

tualmente cerca de 1/3 da produção mundial de pescado não é destinada à 

das 20 espécies mais pescadas no 

produção de ração animal (FAO, 2012). 

Aproximadamente 30% de todo pescado comercializado oriundo da atividade 

pesqueira são provenientes de 10 espécies, sendo que sete são totalmente 

explotadas (FAO, 2012). Novos estoques precisam ser 

y = 0,1314x + 50,557

R² = 0,0013

16 18 20
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identificados localmente e utilizados para suprir a demanda de proteína com o 

aumento da população. 

  

 

Figura 17. Rendimento de carcaça dos peixes Sciaenidae. 

  

Quando somamos o descarte à produção pesqueira oficial, podemos 

verificar que metade das pescarias no mundo ou são perdidas/descartadas ou 

se transformam em ração animal colocando em xeque qualquer tentativa de 

desenvolvimento de estratégias de segurança alimentar e nutricional. Os dados 

observados e analisados pela série temporal, e pelos pesquisadores que 

publicaram seus trabalhos na região de estudo demostram que a pescaria 

artesanal de camarão sete barbas no município de Penha, atualmente está 

desperdiçando um produto que pode se tornar comercial. A proteína de peixes 

Sciaenidae, hoje descartados, mas que poderiam se transformar em matéria 
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prima na indústria local desenvolvendo produtos e aumentando a renda das 

comunidades pesqueiras. 

 

5.2.1. Percentual de proteína em Sciaenidae 

 O percentual de proteína encontrado nas amostras de Sciaenidae 

moídos e processados pelo método de Kjedahl foi de 19,2 +/- 0,31% (Tab. V).  

 

Tabela V. Percentual de proteína obtida em três amostras de Sciaenidae. 

 Amostra 

1 

Amostra 

2 

Amostra 

3 

Media 

% Proteína 19,154 19,502 18,881 19,179 +/- 0,311 

 

 

 Nas pescarias documentadas de camarão sete barbas, os Sciaenidae 

são a maioria, variando de 70 a 86% (Santos, 1998; Branco & Verani, 2006; 

Bernardes Júnior, et al., 2011; Rodrigues-Filho, 2011 e Sedrez el al., 2013), 

sendo representativos quando se pretende utilizar a proteína gerada pelo 

descarte. A utilização dessa família pode modificar consideravelmente a 

proporção de peixes jogados fora (descartados), ao se utilizar como fonte de 

proteína na alimentação humana. 

 O percentual de proteína nos Sciaenidae foi de 19,2%, valor semelhante 

foi encontrado em peixes da família com valor comercial, com corvina 

Micropogonias furnieri, com 18,8% encontrados em Bonacima & Queiroz, 

(2007). Em geral os peixes dessa família possuem baixo conteúdo de gordura 



36 

 

e carne branca adequados para a indústria (Cabello et al., 2005). 

Ao compararmos o percentual de proteína dos peixes com os camarões 

pescados podemos montar um quadro demonstrativo com o rendimento 

econômico da pescaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Quadro comparativo de rendimento econômico do camarão sete-
barbas e dos peixes pescados na Armação do Itapocoroy. 

 

5.3 Estratégias para Utilização do Descarte de Sciaenidae em Função do 
Código de Conduta de Pescarias Responsáveis da FAO. 

 

 As principais tecnologias e estratégias de gestão descritas pelo código 

de conduta de pescarias responsáveis da FAO são apresentadas a seguir 

(FAO, 2011): Interesses dos pescadores, principalmente de subsistência e de 

pequena escala devem ser levadas em conta;Proteção de juvenis e 

reprodutores; Promover de acordo com as condições financeiras locais o 

- Camarão: 21% proteína 

22,176 Ton. Proteína 

 

- Total pescado – 220 ton.  

Rendimento: 48% - 105,6 ton. 

 

- Preço médio de venda: R$ 20,00 

R$ 2.112.000,00 

- Sciaenidae: 19% proteína 

60,23 Ton. Proteína 

 

- Total pescado: 654ton. 

Rendimento: 55,46% - 317 ton. 

 

- Preço médio CONAB: R$ 9,69/kg 

R$ 3.780.000,00 
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melhor uso possível para as espécies capturadas e retidas; Métodos 

operacionais que reduzam os descartes, os usos de equipamentos de pesca 

com características de aumento do descarte devem ser desencorajados, e em 

seu lugar incentivados os equipamentos que permitam a fuga e sobrevivência 

de espécies não utilizadas. 

 Com base nestes princípios descritos no código de conduta de pescarias 

responsáveis (FAO, 2011), podemos adequar à pescaria artesanal de camarão 

sete-barbas na Armação do Itapocoroy, em três principais 

tecnologias/estratégias de gestão: 

1 - Defeso – Já implementado: a região sul e sudeste do Brasil apresenta uma 

legislação específica que regulamenta as datas de proibição da pesca 

camaroeira em águas costeiras, sendo que a primeira portaria foi instaurada 

(Portaria MMA nº 21) em 11 de fevereiro de 1999 e estipulava o defeso de 15 

de fevereiro até dia 15 de maio. Em 2008, a instrução normativa do IBAMA de 

nº 189 datada de 23 de fevereiro de 2008 passou a ser vigente, passando a 

data do defeso de 01 de março até 31 de maio (Branco, 2005; Graça Lopes et 

al., 2007; Cattani et al., 2012). Esta data coincide com o período de maior 

rendimento da atividade, o que provoca bastante discussão entre os 

pescadores e ainda precisa ser revista e melhorada. 

 Áreas de pesca proibidas: - Implantados em algumas Reservas 

Marinhas e em áreas costeiras: As reservas biológicas possuem legislação 

própria e são proibidas qualquer atividade de pescariacomercial e recreacional 

em sua área de atuação, um exemplo é a Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo, criada pelo Decreto nº 99.142, de 12 de março de 1990 (Diegues, 

1999). 
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1- Seletividade dos equipamentos: tamanho da malha e os BRD’s (Fig. 19): 

Tecnologia ser implantada ao longo do tempo nas embarcações de pesca de 

arrasto de camarão. Dessa forma, a utilização dos BRD’s (Bycatch Reduction 

Device) se apresenta como a tecnologia a ser desenvolvida para a redução do 

descarte a bordo. Cattani et al. (2012) testaram diversos tipos e formatos de 

tecnologias em embarcações de pesca artesanal no litoral do Paraná, 

chegando ao melhor resultado de 56% de redução de biomassa de peixes 

teleósteos no equipamento tipo grelha, adaptado de Broadhurst (1997) e 

Broadhurst (2000). Este equipamento também apresentou uma perda de 

biomassa de camarões de 12%, levando os pescadores não apresentaremboa 

aceitação, apesar da melhora considerável na aparência e tamanho dos 

camarões pescados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. BRD’s utilizados em pescarias artesanais fonte: Eaerys (2007), 
adaptado por Cattani et al. (2012). 

 Medeiros et al. (2014) propôs a utilização dos BRD’s como ferramenta 

de gestão pesqueira participativa nas comunidades artesanais, necessitando 
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ainda de mais testes e resultados financeiros aceitáveis para que fosse 

implementada pelos pescadores da região.  

 Para fim de composição de cenários, envolvendo os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, podemos considerarcomo a CPUE de 2013 um 

descarte de 654 ton. de peixes Sciaenidae na região; para Coelho (2013) que 

considerou 82 pescadores e 76 embarcações obteve 200 toneladas de 

camarão/ano; enquanto que Cattani et al. (2012) consegui uma redução de 56% 

da ictiofauna com a utilização de BRD’s e de 12% da biomassa de camarão. 

Com esses pré suposto, um quadro de cenários foi desenvolvido,considerando 

aspectos sociais, econômicos e ambientais da região de forma a entender as 

possibilidades apresentadas pelo código de conduta para pescarias 

sustentáveis da FAO. Bem como, verificar se realmente a adoção destas 

tecnologias pode alterar a ideia de sustentabilidade da comunidade pesqueira 

da Armação do Itapocoroy.  

Cenário 1: apresenta a situação atual, onde a pesca de camarão na 

Armação do Itapocoroy fornece 220ton/ano de camarão, o rendimento de 

carcaça deste camarão é de 48%, que representa 105,6 ton./ano de filé de 

camarão, que no mercado atualmente a um preço de R$ 20,00/kg, representa 

um aporte a comunidade de R$ 2.112.000,00/ano (Fig.18). Com uma 

rentabilidade de 1,164 (Coelho, 2013). Esta rentabilidade representa um lucro 

de 16%, indicando que a atividade é sustentável economicamente. Entretanto, 

ao longo do tempo, pelo envelhecimento da frota e dos pescadores, (Branco, 

2005) a tendência é que a pescaria deixe de ser interessante (Tab. VI).  



40 

 

Tabela VI. Quadro das variáveis ambientais, econômicas e sociais, 
considerando quatro cenários. 

 

 1 
Atual 

2 
Utilização 
Proteína 

3 
BRD 

4 
BRD + 

Proteína 
Ambiental Descarte de 

654ton. /Ano¹ 
Redução de 
654ton. /Ano de 
descarte 
(Estoque se 
mantém) 

Redução de 56% de 
ictiofauna 
acompanhante³ 
Descarte continua 
(Estoque 
aumenta/recupera) 

Redução de 56% de 
ictiofauna 
acompanhante³ 
Redução de 530 ton. 
/Ano de descarte 
(Estoque 
aumenta/recupera) 
 

Econômico 2 milhões/ano 
Rentabilidade 
da pescaria 
1,164² 
 

2 milhões/ano  
 + 3,7 
milhões/ano 
 

1,8 milhões/ano 
- Troca das redes 

1,8 milhões/ano  
+ 1,7 milhões/ano 

Social 82 pescadores² 
+ Empregos 
indiretos 

Empregos no 
processamento 

Troca das redes Troca das redes  
+ Empregos no 
processamento 

 

 

Cenário 2: todo o peixe da Família Sciaenidae descartado, passa a ser 

aproveitado, gerando uma redução de 654 ton/ano de descarte no mar, criando 

empregos no processamento deste pescado e produzindo 317 ton/ano de 

proteína, que atualmente é paga pelo Programa de aquisição de Alimentos da 

CONAB (MPA, 2013) aos pescadores artesanais e agricultores familiares ao 

preço médio de R$ 9,69/kg, gerando uma receita de R$ 3.780.000,00. 

Nenhuma alteração nos equipamentos e nas embarcações precisa ser 

realizada, nem no esforço de pesca, uma vez que este montante já é 

atualmente pescado e jogado de volta ao mar como descarte (Tab. VI).  

1- CPUE calculada ano de 2013; 2 - Coelho (2013); 3 - Cattani et al. (2013). 
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 Cenário 3: ocorre a instalação dos BRD’s nas redes de todos os 

pescadores, é utilizado o melhor equipamento testado nas pescarias artesanais 

por Cattani et al. (2012) e 56% dos peixes são salvos da pescaria passando 

pelo equipamento. Entretanto 12% dos camarões são também perdidos, a 

longo prazo a tendência do estoque de camarões é aumentar, ainda assim o 

descarte continua, pois não se utiliza os peixes que ficam na rede e o custo de 

instalação dos BRD’s deixa a pescaria a curto prazo sem rentabilidade. 

 Cenário 4: soma-se o benefício a longo prazo dos equipamentos para a 

diminuição do bycatch e ainda assim, os peixes pescados são utilizados para a 

produção de proteína que pode ser utilizada na alimentação humana, 

acrescentando R$ 1,7 milhões de reais na comunidade (Tab. VI).  

Apesar das recomendações da FAO (2011) na diminuição do descarte a 

bordo, a pescaria artesanal só conseguirá fazer a troca dos equipamentos de 

pesca e desenvolver uma captura com maior sustentabilidade, se o lado 

financeiro for atrativo. Essa possibilidade não ficou evidente no trabalho de 

Medeiros et al. (2014). A utilização dos peixes descartados pode ser o impulso 

necessário para a manutenção dessa pescaria e transformação em atividade 

sustentável, levando-se em conta a utilização de equipamentos que evitem ou 

diminuam o descarte a bordo. Bem como, a melhor utilização dos peixes, que 

ainda assim, serão pescados acidentalmente e que se não forem utilizados 

continuarão a serem jogados ao mar.  

Com os dados obtidos, observa-se que atualmente se pesca seis vezes 

mais biomassa de peixes Sciaenidae do que camarão. A FAO (2011) 

recomenda que o pescado uma vez a bordo, seja mais bem aproveitado, que 

até o momento não está sendo realizado. 
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7 - CONCLUSÕES 

 

- Com o atual esforço de pesca, na área estudada, a biomassa e a diversidade 

dos peixes Sciaenidae têm se mantido estável. 

- 47% dos peixes analisados no experimento de rendimento de carcaça 

estavam dentro do tamanho de primeira maturação, se utilizar apenas as 

espécies dominantes, que representam 78% do número e 73% da biomassa, 

de Parolonchurus brasiliensis (66%) e Stellifer spp (57%), que estão acima do 

tamanho de primeira maturação, indicando que vem mantendo os estoques 

independente do atual esforço de pesca. 

- Atualmente se pesca três vezes mais biomassa de peixes Sciaenidae do que 

camarão e seu valor de mercado como proteína é 1,8 vezes maior que do 

camarão. 

- O potencial de uso de proteína dos Sciaenidae descartados é superior a 300 

ton/ano e não deve ser desprezado.  

- As espécies de Sciaenidae apresentam características distintas quando ao 

rendimento de carcaça à medida que seu tamanho varia. 

- A principal ferramenta tecnológica para a redução do descarte a bordo 

(BRD’s), precisa de mais testes e de convencimento para ser utilizada pelos 

pescadores artesanais. O incremento financeiro e a utilização dos peixes que 

ainda vierem como fauna acompanhante poderá auxiliar na gestão dessa 

importante tecnologia. 

- A redução da fauna acompanhante pelos BRD’s, ainda não elimina totalmente 

o descarte, pois continua capturando espécies não comerciais. O 
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conhecimento do potencial destas espécies poderá auxiliar na tomada de 

decisões, manutenção da segurança alimentar e nutricional.  
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