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Resumo 

 

A previsão de colapso dos recursos pesqueiros mundiais face à base de dados 

subestimados das capturas (sem inclusão de dados de descartes) levam à 

insustentabilidade as atividades de pesca. Comparamos a estrutura em tamanho 

de cinco espécies de importância comercial para o sudeste do Brasil, presentes 

nas capturas das frotas de Arrasto de Portas (OT) e Parelhas (PT) e Emalhe (G) 

nas parcelas descartada e descarregada. Mais de uma frota atuou sobre a 

mesma classe de comprimento de uma espécie, além de 47% atuarem sobre o 

estrato juvenil da população. Cynoscion guatucupa, Cynoscion jamaicensis, 

Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri e Prionotus punctatus estiveram 

presentes tanto nos desembarques como nos descartes de uma mesma 

pescaria (OT e PT), sendo que os tamanhos descartados eram menores que dos 

indivíduos descarregados. Sugerimos a necessidade da inclusão dos descartes 

nos modelos de avaliação dos estoques pesqueiros, para obter resultados mais 

fidedignos para a gestão pesqueira. 

 

 

Palavras-chave: Recursos pesqueiros, capturas não reportadas, 

sustentabilidade, pesca comercial, juvenis, comprimento. 
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Introdução 

 

 A atividade pesqueira pode afetar a abundância das espécies-alvo de uma 

pescaria (Worm & Lenihan, 2014), ainda que o aumento do esforço também 

interfira em todo ecossistema onde atua (Isaac et al., 2006). A atividade 

pesqueira não compreende apenas os recursos-alvo, já que capturam-se outros 

recursos, aos quais denominados como “fauna acompanhante” ou “bycatch” 

(Saila, 1983). Estes, de diferentes grupos zoológicos como peixes teleósteos e 

elasmobrânquios, mamíferos aquáticos e tartarugas (Occhialini, Rodrigues & 

Kotas, 2012) em grande parte são compostos por juvenis (Castello, 2007).  

Ainda que atuem em determinados locais selecionados de acordo com a 

expectativa de ocorrência de maior abundância da espécie-alvo (Clauzet, 2000 

apud Ramires et al., 2012), as pescarias em geral são multiespecíficas (Castello, 

2007). As frotas de arrastos e emalhe são umas das principais atuantes no 

sudeste e sul do Brasil, grande parcela das capturas anuais é oriunda dos 

arrastos (Cergole et al., 2005). A Pescada-olhuda - Cynoscion guatucupa 

(Cuvier, 1930), Goete - Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883), Betara 

- Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758), Corvina - Micropogonias furnieri 

(Desmarest, 1823) e a Cabrinha - Prionotus punctatus (Bloch, 1793) são cinco 

das principais espécies comerciais do sudeste do Brasil (Carneiro, et al., 2019) 

e que  também estão presentes na parcela descartada da fauna acompanhante 

(Graça-Lopes, et al., 2002). 

A distribuição da captura em tamanho dos recursos descarregados e a 

consequente classificação em ‘aproveitado’ e ‘descartado’ são induzidos tanto 

pela seletividade do mercado e questões legais (proibição, cota, tamanho 

mínimo), quanto por características biológicas, populacionais e ecológicas 

(Tsagarakis et al., 2017). Assim, a parcela descartada - caracterizada como 

“captura não reportada” - obviamente não é contabilizada pela estatística 

pesqueira (Clucas & James, 1997; Pitcher et al., 2012; Pauly & Zeller, 2016).  

O Brasil descartou 54.892 toneladas por ano (Kelleher, 2005), enquanto os 

descartes globais entre 2010 e 2014 foram em torno de 9,1 milhões de toneladas 

(Roda et al., 2019) indício de que a parcela descartada leva a um desperdício 

dos recursos naturais e entra em um cenário preocupante, quando existe 

descarte de populações que estão em estado de sobrepesca (Alverson et al., 

1994; FAO, 1995). Alguns estudos passados mostram a necessidade de se 

conhecer a composição e/ou estimar os volumes da parcela não reportada, como 

estudos sobre as pescas comerciais de arrasto de portas (Tomás & Tutui, 1996; 

Graça-Lopes et al., 2002; Tomás et al., 2003; Tomás & Cordeiro, 2003), de cerco 

(Gasalla et al., 2003), de arrasto de praia (Fagundes et al., 2007), de emalhe 

(Tomás et al., 2006; Alves et al., 2009), estuarina (Scalco et al., 2014), de 

espinhel de fundo (Tutui et al., 2000) e de potes de polvos (Archidiacono & 

Tomás, 2009; Tomás & Ávila-da-Silva, 2012). Ademais, há uma discrepância 

entre a quantidade de dados disponíveis de pescarias de pequena escala e 
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industriais (Pauly & Zeller, 2016), já que as primeiras por estarem pulverizadas, 

são de maior complexidade de obtenção de dados. 

O monitoramento de uma pescaria visa orientar as tomadas de decisões a 

partir de estimativas de avaliação dos estoques pesqueiros auxiliando na 

implementação de ordenamentos com fins de manter a sustentabilidade 

(Sumaila, 2001; Policansky, 2001; Haggan, 2001). Dados de composição, 

estrutura em tamanho e volume da captura de uma pescaria são os principais 

componentes para avaliar o estado de exploração de recursos pesqueiros 

(Montealegre-Quijano et al., 2011). 

Apesar das diversas medidas de manejo e de ordenamento sugeridas ou 

mesmo aplicadas, uma vez que não se conhece o que e quanto é descartado 

(Cook & Heath, 2018), e considerando que somente os dados dos 

desembarques são utilizados nas análises que avaliam os estoques pesqueiros 

para que respondam quanto se pode retirar de forma sustentável, i.e., sem 

influenciar negativamente a produtividade desses estoques, estima-se que as 

medidas de manejo e ordenamento pesqueiro são irreais. Resumindo, a 

qualidade da estimativa de mortalidade por pesca é enviesada (Stobutzki et al., 

2002; Diamond, 2003). Em muitos países tem se realizado esforços para se 

conhecer as pescarias ilegais, não reportadas e/ou não regulamentadas (Roda 

et al., 2019). Estima-se que os volumes de captura sejam muito superiores aos 

conhecidos e apenas com a inclusão destes dados seria possível inferências 

mais adequadas do estado das pescarias (Pauly & Zeller, 2016; Zeller et al., 

2018).  

Os recursos pesqueiros têm demonstrado sinais de colapso em todo o 
mundo em virtude do esforço de pesca excessivo promovido tanto pelos 
subsídios governamentais (Sumaila et al., 2016), como pelo desenvolvimento 
tecnológico (Palomares & Pauly, 2019) que impacta os recursos muito além da 
capacidade de reposição natural dos estoques (Pauly et al., 2002). Ademais, o 
status das pescarias globais está abaixo do rendimento máximo sustentável 
(Rosenberg et al., 2017).  

.  
A importância de se conhecer melhores estimativas das taxas instantâneas 

de mortalidade por pesca (F) justificam-se pois estas traduzem a ação da frota 

pesqueira sobre o recurso, uma vez que esta é fruto do produto entre o 

coeficiente de capturabilidade da frota q (ou da embarcação) e o esforço 

pesqueiro f (mensurado em horas, número de embarcações ou qualquer outra 

forma que caracterize o quanto foi empreendido para realizar a captura), i.e., F 

= fq. Por sua vez, a Captura (em biomassa) é fruto do esforço aplicado e da 

biomassa da espécie disponível à captura. Também é notável que de uma forma 

mais simplista, pode-se expressar a taxa de explotação (E=F/Z) de um recurso 

como a razão de F pela taxa instantânea de mortalidade total (Z) que por sua 

vez é a soma das mortalidades natural M (disputas por alimentação, território, 

predação e senescência) e por pesca F. Assim, a biomassa de um estoque 

pesqueiro pode ser reduzida pela mortalidade natural e pela mortalidade por 

pesca dado que as perdas causadas por mortalidade são balanceadas pelo 

recrutamento, no entanto se as taxas de captura atingem um nível onde o 
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número de peixes maduros é reduzido os processos de recrutamento e 

reprodução não conseguem reverter a situação e o estoque é diminuído em 

número (King, 2007)  

A proteção de períodos críticos de vida dos peixes, como os imediatamente 

anteriores à desova, ou os de desenvolvimento e de migração, é de essencial 

importância para a sustentabilidade e a consequente lucratividade das pescarias 

(Lloret et al., 2012). Desta maneira, torna-se fundamental conhecer as 

informações biológicas dos recursos pesqueiros, já que o fator biológico é 

fundamental para a sustentabilidade das pescarias e sua exclusão nas análises 

leva a um desequilíbrio dos demais fatores, como sociais, econômicos e 

tecnológicos (Castello, 2007).  

A falta de atualização de dados biológico-pesqueiros torna as estimativas 

ainda mais frágeis, já que a pesca tende a atuar sobre organismos jovens 

resultando em sobrepesca de crescimento e a consequente “nanificação” da 

população (Mollet et al., 2007; Conover et al., 2009), além do aumento das taxas 

de mortalidade natural (Hutchings, 2005). Nosso objetivo foi comparar a 

composição e estrutura em tamanho das espécies Cynoscion jamaicensis, 

Cynoscion guatucupa, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri e 

Prionotus punctatus nas capturas de diferentes frotas em relação as parcelas 

descartada e descarregada. 

 

Métodos 

 

Neste estudo foram consideradas como parcelas de captura a 

descarregada (reportada) e a descartada (não reportada), oriundas de 

amostragens em diversas frotas realizadas ao longo da Região Metropolitana da 

Baixada Santista – Litoral do Estado de São Paulo, Brasil. 

A Região Metropolitana da Baixa Santista é formada por nove municípios, 

Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, 

Itanhaém e Peruíbe ocupando a área de 2.419,93 km². 
 

Coleta de dados da parcela descarregada 

Os dados foram obtidos, entre setembro de 2018 a agosto de 2019, a 

partir de amostragens semi-aleatórias, ou seja, amostras aleatórias de 

comprimento apenas das espécies escolhidas (Cynoscion jamaicensis, 

Cynoscion guatucupa, Menticirrhus americanus, Micropogonias furnieri e 

Prionotus punctatus) junto às frotas comerciais em coletas acompanhando a 

descarga (desembarque).  

Foi obtido o comprimento total individual (LT) em mm, de diferentes 

“tabuleiros de pesca” (caixas que continham o pescado durante a descarga), 
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além de informações sobre o tipo de aparelho de captura (arrasto-de-porta, 

arrasto de parelha, cerco, emalhe, espinhel, etc.). 

 

Coleta de dados da parcela descartada 

Entre setembro de 2017 a junho de 2019 foram realizados esforços 

(primeiro contato) com as frotas pesqueiras comerciais e artesanais (pequena 

escala), onde foi comentado o projeto, na busca de uma relação de confiança 

com os pescadores, a fim de contribuírem voluntariamente com a cessão de 

amostras de material biológico que seria descartado. Este material era trazido 

para o laboratório do Centro de Pesquisa do Pescado Marinho/Instituto de Pesca 

e separado em grandes grupos, com posterior identificação dos exemplares até 

o nível de espécie, utilizando manuais de identificação taxonômica (Figueiredo, 

1977; Figueiredo & Menezes 1978; 1980; 2000; Menezes, 1983; Menezes & 

Figueiredo, 1980; 1985; Marceniuk, 2005) e por fim realizada a tomada do 

comprimento (LT), em mm, e outros dados não utilizados no presente estudo. 

Dados pretéritos dos descartes das cinco espécies obtidos pelo projeto 

Capturas Não Reportadas (junho de 2016 a junho de 2017) foram também 

incluídos nas análises. 

Todas as informações foram armazenadas em planilhas eletrônicas para 

fins de depuração e consolidação.  

 

Análise de dados 

A partir das informações de comprimento das espécies amostradas nas 

descargas (capturas reportadas) e nos descartes (capturas não reportadas) 

foram realizadas avaliações de suas frações populacionais por tipo de pesca 

(frota), analisando semelhanças e sobreposições a partir de modelos de análise 

de variância não-paramétrica.  

A composição de comprimentos por espécie entre frotas e tipo de parcela 

de captura (reportada e não reportada) foram representadas em “box-plot” 

(Quinn & Keough, 2002). Foram construídos modelos para análise da variância 

dos comprimentos em função dos tipos de parcelas das capturas, para isso, 

inicialmente, testados os pressupostos de normalidade e homocedasticidade da 

variância e, como não atenderam a esses pressupostos, foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov e o teste não paramétrico (Kruskal-Wallis) e teste a 

posteriori (Conover & Iman, 1979).  

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R (R Core 

Team 2019) empregando os pacotes Car, PMCMRplus e ggplot2. 
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Resultados 

  

Foram obtidos dados de comprimento total (LT) de 4.947 indivíduos das 

cinco espécies de peixes selecionadas. Destes, 2.799 provenientes dos 

desembarques de Arrastos de Portas (OT) e Parelhas (PT) (Tabela I) e 2.145 

Dos descartes das frotas de Arrasto de parelha (PT) e de Portas (OT) e Emalhe 

(G) (Tabela II). 

Os indivíduos de Cynoscion guatucupa capturados na parcela reportada 

do Arrasto de Portas (OT) apresentaram mediana de LT de 251 ± 1,54 mm 

enquanto na parcela não reportada 140 ± 3,28 mm, já na frota de Emalhe (G) 

189 ± 47,64 mm. Para Cynoscion jamaicensis os indivíduos capturados na 

parcela reportada do Arrasto de Portas (OT) apresentaram mediana de LT de 

226 ± 1,98 mm, nos descartes de 134 ± 2,17 mm, já na parcela não reportada 

da frota de Emalhe (G) 292 ± 17,5 mm. Para a parcela reportada do Arrasto de 

Parelha (PT) 225 ± 4,28 mm e parcela não reportada 172 ± 10,54 mm. Os 

indivíduos de Menticirrhus americanus capturados pela parcela reportada do 

Arrasto de Portas (OT) apresentaram mediana de LT de 268 ± 1,90 mm, 

enquanto na não reportada 135 ± 3,27 mm. Para a frota de Emalhe (G) 255 ± 

15,20 mm,  já para o Arrasto de Parelha (PT) na parcela reportada 264 ± 2,38 

mm e não reportada 223 ± 2,84 mm. Para Micropogonias furnieri, na parcela 

reportda do Arrasto de Portas (OT) a mediana de LT foi de 327 ± 5,07 mm, 

enquanto para a não reportada 90 ± 2,28 mm. Para a frota de Emalhe (G) 255 ± 

7,80 mm e para Arrasto de Parelha (PT) na parcela reportada 371 ± 4,54 mm e 

não reportada 223 ± 15,15 mm. Por fim, os dados de LT para Prionotus punctatus 

apresentaram mediana de 277 ± 1,66 mm para a parcela reportada do Arrasto 

de Portas (OT) e não reportada de 74 ± 3,38 mm, enquanto para a frota de 

Emalhe (G) foi de 144 ± 8,94 mm. 

88% dos indivíduos de C. guatucupa mostraram-se menores que seu 

comprimento de primeira maturação (L50) de 29,6 cm (Haimovici & Miranda, 

2005) na parcela reportada de Arrasto de Portas, 100% na não reportada e 86% 

na parcela não reportada de Emalhe (Figura 1). Apenas 6% dos indivíduos de C. 

jamaicensis capturados pela parcela reportada de Arrasto de Portas mostraram-

se menores que o L50 da espécie de 19,31 cm (Castro & Carneiro, 2008), 

enquanto para a parcela não reportada 97%. Para a parcela reportada de Arrasto 

de Parelha 18% mostraram-se menores que o L50 e para a não reportada 71% 

(Figura 2). 

Não foram amostrados indivíduos de M. americanus menores que o L50 de 

12,6 cm (Vazzoler et al., 1989) na parcela reportada de Arrasto de Portas, no 

entanto, nas parcelas não reportadas de Arrasto de Portas e Emalhe 45% e 33% 

dos indivíduos mostraram-se menores, respectivamente (Figura 3). 32% dos 

indivíduos de M. furnieri capturados na parcela reportada de Arrasto de Portas 

mostraram-se abaixo de seu L50 de 29,2 cm (Carneiro et al., 2005) e 98% na 

parcela não reportada. 81% da captura de Emalhe esteve abaixo do L50, apenas 

2% na parcela reportada de Arrasto de Parelha e 88% da não reportada (Figura 
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4). Já, 58% dos indivíduos reportados e 88% não reportados de P. punctatus no 

Arrasto de Portas mostraram-se abaixo do L50 de 28,3 cm (De Souza, 2012) e 

para o Emalhe 98% (Figura 5). 

Os dados de comprimento não atenderam os pressupostos de 

normalidade, portanto foram aplicados os testes de Kruskal-Wallis e de Conover 

que indicaram diferenças significativas para as cinco espécies C. guatucupa (p= 

2,44 x 10-76)  - Figura 6, C. jamaicensis (p= 5,93 x 10-76) - Figura 7, M. americanus 

(p= 3,93 x 10-125) - Figura 8, M. furnieri (p= 1,44 x 10-209) - Figura 9 e P. punctatus 

(p= 5,37 x 10-149) - Figura 10 entre as frotas (p<0,05) Arrasto de Portas (OT), 

Arrasto de Parelhas (PT) e Emalhe (G). 

A partir do teste de Kolmogorov-Smirnov verificou-se diferenças 

significativas dos dados de comprimento entre as parcelas não reportada e 

reportada dentro de cada frota apresentando para as cinco espécies o valor de 

p < 2,2 x 10-16. A distribuição de comprimento para cada frota (OT, PT) e parcela 

de captura mostrou que os descartes atuam sobre classes de comprimento 

menores que a dos indivíduos presentes nos desembarques (Figura 11; Figura 

12; Figura 13; Figura 14; Figura 15; Figura 16; Figura 17; Figura 18). 

 

Discussão 

 

A frota de Arrasto de Portas atuou, tanto na parcela reportada como não 

reportada, sobre todas as espécies. Os desembarques da frota de arrasto de 

portas são voltados, além do camarão, para M. furnieri e M. americanus, no 

entanto foi verificado que as demais categorias tiveram grande participação 

caracterizando a frota como multiespecífica (Tomás et al., 2007). A frota de 

Arrasto de Parelhas atuou sobre C. jamaicensis, M. americanus e M. furnieri, em 

ambas as parcelas. Castro et al. (2007) caracteriza como espécies-alvo do 

Arrasto de Parelhas M. furnieri e C. jamaicensis, estando também presente nos 

desembarques C. guatucupa e M. americanus. A parcela não reportada da frota 

de Emalhe atuou sobre as cinco espécies analisadas. M. furnieri é caracterizada 

como o principal recurso desta frota (Tomás, 2007), no entanto é presente 

também nos descartes. 

Em diversos casos nota-se a sobreposição da captura de uma frota sobre 

as demais, mostrando que mais de uma pescaria atua sobre a mesma classe de 

comprimento de uma espécie. Frotas pesqueiras podem atuar sobre recursos 

que são parte da captura de demais frotas (Tomas, 2007; Tomás et al., 2007). 

Ou seja, a classe de comprimento desembarcada por uma frota é (ou pode ser) 

descartada por outra. Consequentemente a pesca está promovendo a 

mortalidade de indivíduos sem que esses tenham uso comercial, inviabilizando 

fonte de proteína para a população e comprometendo a segurança alimentar.  

Nossos resultados mostram que as frotas de Arrastos de Portas e de 

Parelhas atuam sobre uma mesma espécie tanto como categoria comercial 

como descarte. Algumas espécies podem ser alvo de uma pescaria e estarem 



 

8 
 

presentes também nos descartes (Zimmerhackel et al., 2015; Zeller et al., 2018). 

Isto implica que a pressão de uma pescaria sobre determinada espécie é maior 

do que o registrado. Sabe-se que dados de captura não refletem o estado do 

estoque explorado (Cook, 2013), portanto sem o conhecimento da captura real 

de uma frota os dados que seriam base para a avaliação dos estoques indicam 

apenas uma fração da atividade pesqueira, podendo levar a inferências que não 

representam a atuação das pescarias sobre o estoque. 

Os indivíduos não reportados apresentam classes de comprimento 

menores do que os reportados, fato que pode estar relacionado com o valor 

comercial do pescado, já que grande parte dos descartes se dão pelo fato de 

indivíduos pequenos não apresentarem valor comercial (Zimmerhackel et al., 

2015). Ou por questões legais, dado o tamanho mínimo de captura para M. 

furnieri de 25 cm, C. guatucupa (=C. striatus) de 30 cm, C. jamaicensis de 16 cm 

e P. punctatus de 18 cm (Brasil, 2005).  

Nota-se, a partir do comprimento de primeira maturação das espécies 

(L50) que tanto a parcela reportada como não reportada das pescarias atuaram 

sobre o estrato juvenil das populações. Com exceções da parcela não reportadas 

da frota de Emalhe para C. jamaicensis e das parcelas reportadas de Arrastos 

de Portas e de Parelhas e não reportada de Arrasto de Parelha para M. 

americanus. O fato de o Emalhe não descartar indivíduos juvenis de C. 

jamaicensis pode ser explicado pelo intervalo de seleção do Emalhe de 290-460 

mm para a espécie (Alves, et al., 2012), indicio de que a seletividade das 

pescarias podem influenciar a composição dos descartes. Os autores também 

apresentam a maior probabilidade de se capturar M. americanus no período pré-

desova da primeira maturação, mostrando que fatores biológicos das espécies 

podem promover a captura das mesmas em um equipamento que teoricamente 

não a capturaria.  

A captura de indivíduos juvenis é um fato preocupante, visto que está 

sendo retirado do ambiente indivíduos que ainda não contribuíram 

reprodutivamente para a população. Isto pode levar a diminuição da taxa de 

reprodução e consequentemente diminuição do recrutamento, ao mesmo tempo 

em que a mortalidade por pesca não é diminuída e assim levar a indícios de 

colapso dos estoques. 

Os descartes não são um problema das pescarias atuais, desde a década 

de 90 já havia estudos sobre (Saila, 1983; Alverson et al., 1994; Clucas & James, 

1997). No entanto, ainda nos dias de hoje é um problema a ser resolvido com 

urgência para uma melhor gestão pesqueira (Peninno et al., 2019). Pescados 

descartados implicam que as remoções de indivíduos do meio ambiente são 

muito maiores do que o conhecido o que faz com que uma parcela significativa 

de informação seja desprezada. Mas não só informação, uma grande quantidade 

de proteína é desprezada afetando a riqueza de espécies, o tamanho das 

populações e até mesmo processos como de reprodução. Além disso grande 

parte do esforço é desprezado, seja a quantidade de horas de operação da frota 

ou até mesmo o desperdício de combustível utilizado.  
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Diversas medidas de mitigação dos descartes podem ser implementadas, 

como por exemplo melhorar as tecnologias de pesca e consequentemente o 

aumento da seletividade, controlar o esforço, determinação de áreas de atuação  

e a obrigação do desembarque do que seria descartado (Bache, 2003; Gullestad 

et al., 2015; Sigurðardóttir et al., 2015; Suuronen & Gilman, 2019). Esforços para 

reduzir as capturas assessórias obtiveram sucesso em locais onde há 

monitoramento a bordo (Hilborn, 2007) 

Países como Noruega, Islândia, EUA, Austrália e Nigéria tem realizado 

esforços voltados para a implementação de tecnologias de pesca para reduzir 

os descartes (Karp et al., 2019). No caso da Nigéria o uso de dispositivos de 

exclusão de tartarugas (TEDs) e malha quadrada mostraram-se eficientes na 

redução da captura acessória de peixes juvenis. Diamond & Beukers-Stewart 

(2011) mostram que a proibição do descarte incentivou pescadores a investirem 

em tecnologias de pesca para tornar a pesca mais seletiva, no entanto a 

obrigatoriedade da descarga deste material pode não ter sucesso se a medida 

for implementada sozinha. Deve-se, portanto, aprimorar a atividade pesqueira 

com foco no controle do esforço e da seletividade das pescarias, o que seria a 

melhor alternativa de sucesso (Bellido et al., 2016).  

A gestão da pesca nem sempre é efetiva e condizente com o estado dos 

estoques (Isaac et al., 2006) e está nítido que sem a inclusão de informações da 

parcela descartada as estimativas para uso em manejo pesqueiro se tornam 

mais distantes da realidade.  Além do mais, é necessário entender a capacidade 

suporte de uma espécie para o nível de captura (Bache, 2003), no entanto se o 

nível de captura total, i.e. incluindo os descartes, não é conhecido existe um 

impasse para estimar em que grau de sobrepesca o estoque estaria.  

Este cenário aponta à necessidade de melhoria na gestão pesqueira, a fim 

de racionalizar a utilização dos diferentes recursos (Aragão & Castro-Silva, 

2006), a partir de planejamentos para a extração destes que sejam executáveis 

e testados, além de subsídios voltados aos direitos da comunidade pesqueira 

(Beddington et al., 2007). Isaac et al. (2006) já traziam a necessidade de uma 

abordagem interdisciplinar para levar a atividade pesqueira mais próxima ao 

conceito de sustentabilidade. Neste contexto, o monitoramento contínuo e eficaz 

- tanto das capturas descarregadas quanto das descartadas (e as ilegais) - junto 

a informações biológicas e a inclusão dos dados de descartes nas avaliações, 

torna-se o subsídio de melhor efetividade para nortear as políticas públicas. Para 

que possamos chegar à sustentabilidade e um consequente melhor 

aproveitamento destes recursos, a fim de conservá-los, para que possam suprir 

as demandas ecológicas e de consumo das próximas gerações. 
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Tabelas 

 

Tabela I. Frequência absoluta (n) das espécies  por frota (Arrasto de Portas – 

OT e Arrasto de Parelhas-PT) presentes nas descargas monitoradas entre 

setembro de 2019 a agosto de 2019 na Região Metropolitana da Baixada 

Santista. 

Frota Espécies Frequência absoluta (n) 

Arrasto de Portas (OT) Cynoscion guatucupa 727 

 Cynoscion jamaicensis 173 

 Menticirrhus americanus 401 

 Micropogonias furnieri 355 

  Prionotus punctatus 683 

Arrasto de Parelhas (PT) Cynoscion jamaicensis 44 
 Menticirrhus americanus 203 
 Micropogonias furnieri 213 

Total  2799 

 

 

Tabela II. Frequência absoluta (n) das espécies  por frota (Arrasto de Portas – 

OT,  Arrasto de Parelhas- PT e Emalhe- G) presentes nos descartes amostrados 

entre setembro de 2017 a junho de 2019 na Região Metropolitana da Baixada 

Santista. 

Frota Espécies Frequência absoluta (n) 

Arrasto de Portas (OT) Cynoscion guatucupa 181 

 Cynoscion jamaicensis 307 

 Menticirrhus americanus 322 

 Micropogonias furnieri 637 

  Prionotus punctatus 378 

Arrasto de Parelhas (PT) Cynoscion jamaicensis 14 

 Menticirrhus americanus 100 

  Micropogonias furnieri 26 
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Emalhe (G) Cynoscion guatucupa 7 

 Cynoscion jamaicensis 2 

 Menticirrhus americanus 48 

 Micropogonias furnieri 69 

 Prionotus punctatus 54 

Total  2145 

 

Figuras 
 

 

Figura 1. Histogramas de LT por frota (OT, G) e parcelas reportada e não 

reportada das capturas de Cynoscion guatucupa. 
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Figura 2. Histogramas de LT por frota (OT, PT, G) e parcelas reportada e não 

reportada das capturas de Cynoscion jamaicensis. 
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Figura 3. Histogramas de LT por frota (OT, PT, G) e parcelas reportada e não 

reportada das capturas de Menticirrhus americanus. 

 



 

21 
 

 

Figura 4. Histogramas de LT por frota (OT, PT, G) e parcelas reportada e não 

reportada das capturas de Micropogonias furnieri.   
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Figura 5. Histogramas de LT por frota (OT, G) e parcelas reportada e não 

reportada das capturas de Prionotus punctatus. 
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Figura 6. Diferenças significativas de comprimento (LT) em relação a frota (OT, 

G) e as parcelas reportada e não reportada das capturas de Cynoscion 

guatucupa. 

 

Figura 7. Diferenças significativas de comprimento (LT) em relação a frota (OT, 

PT, G) e as parcelas reportada e não reportada das capturas de Cynoscion 

jamaicensis. 
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Figura 8. Diferenças significativas de comprimento (LT) em relação a frota (OT, 

PT, G) e as parcelas reportada e não reportada das capturas de Menticirrhus 

americanus. 

 

Figura 9. Diferenças significativas de comprimento (LT) em relação a frota (OT, 

PT, G) e as parcelas reportada e não reportada das capturas de Micropogonias 

furnieri 
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Figura 10. Diferenças significativas de comprimento (LT) em relação a frota (OT, 

G) e as parcelas reportada e não reportada das capturas de Prionotus punctatus 

 

 

Figura 11. Distribuição de comprimento (LT) de Cynoscion guatucupa em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de Portas 

(OT). 
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Figura 12. Distribuição de comprimento (LT) de Cynoscion jamaicensis em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de Portas 

(OT). 

 

 

 

Figura 13. Distribuição de comprimento (LT) de Cynoscion jamaicensis em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de 

Parelhas (PT). 
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Figura 14. Distribuição de comprimento (LT) de Menticirrhus americanus em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de Portas 

(OT). 

 

 

Figura 15. Distribuição de comprimento (LT) de Menticirrhus americanus em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de 

Parelhas (PT). 
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Figura 16. Distribuição de comprimento (LT) de Micropogonias furnieri em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de Portas 

(OT). 

 

 

Figura 17. Distribuição de comprimento (LT) de Micropogonias furnieri em 

relação as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de 

Parelhas (PT). 
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Figura 18. Distribuição de comprimento (LT) de Prionotus punctatus em relação 

as parcelas reportada e não reportada das capturas de Arrasto de Portas (OT). 

 


