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RESUMO

A pesca de cefalópodes (lulas e polvos) no litoral sudeste-sul do Brasil é pouco

estudada, ainda que os volumes desembarcados tenham aumentado substancialmente

nas últimas décadas. O último estudo publicado desta natureza data do início da década

de 1990 do século passado, e restringe-se ao estado do Rio de Janeiro. Considerando

que as espécies capturadas possuem grande valor econômico e que o consumo desses

animais cresceu nos últimos anos, estudos que identifiquem e quantifiquem as espécies

capturadas, volumes desembarcados, tipos de frota que operam sobre esses recursos, e

as  tendências  espaço-temporais  são  necessários  para  um  diagnóstico  robusto  que

forneça subsídios úteis para seu manejo pesqueiro. Dentro desse contexto, o presente

projeto tem como objetivo reunir e sistematizar dados disponíveis na literatura (entre 1950

e 2015) e em bancos de dados online (esses últimos com dados disponíveis desde 1998)

na região sudeste-sul do Brasil,  de modo a diagnosticar e analisar as tendências das

pescarias direcionadas a lulas e polvos nos últimos 70 anos.

Palavras-chave: lulas, polvos, pesca, capturas, sudeste, Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

Moluscos  cefalópodes  da  subclasse  coleoidea  (i.e.  lulas,  polvos  e  sépias)  são

componentes importantes dos ecossistemas marinhos, e estão presentes em todos os

habitats  marinhos,  desde  áreas  costeiras  rasas  até  os  fundos  abissais.  Algumas das

espécies  de  lulas,  por  exemplo,  são  conhecidas  para  sustentar  populações  muito

grandes, que servem desde alimento para peixes, aves marinhas, baleiras e golfinhos,

além de representarem importantes recursos pesqueiros no mundo (VASKE, 2011).

No Brasil, há registros de capturas comerciais de  algumas espécies pelo menos

desde a década de 1950 (GASALLA et al. 2005). Dentre as espécies mais capturadas,

destacam-se o povo-americano (Octopus americanus), o polvo-dos-recifes (O. insularis),

as  lulas  Doryteuthis  pleii e  D.  sanpaulensis,  e  o  calamar-argentino  (Illex  argentinus).

Alguns  exemplos  de  espécies  frequentemente  pescadas  são  mostrados  na  Figura  1.

Desembarques menos frequentes têm sido registrados para o polvo-saquinho (Eledone

massyae) e a lula  Lolliguncula brevis (MARTINS, R.S., com. pess. 2021), e o calamar-

argentino (Illex argentinus) foi alvo importante nas pescarias de profundidade na década

de  2000  (PEREZ  et  al.,  2009).  No  entanto,  as  estatísticas  pesqueiras  raramente

discriminam  as  espécies  capturadas,  o  que  dificulta  a  análise  quali-quantitativa  das

capturas.

Octopus americanus Doryteuthis pleii Illex argentinus

Figura  1.  Exemplos  de  cefalópodes  coleóides  de  importância  pesqueira  no  Brasil.  Modificado  de
(AVENDAÑO et al., 2020 e HAIMOVICI, 1986).
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A pesca  de  cefalópodes  sofreu  um  incremento  nas  últimas  décadas,  com um

aumento expressivo de desembarques, e o surgimento de pescarias dirigidas, como a

pesca  industrial  de  potes  no  sudeste-sul  do  Brasil  (e.g.  ARCHIDIACONO,  2007).  No

entanto,  as  pescarias  que  capturam  esses  moluscos  permanecem  pouco  estudadas,

havendo carência de dados sistematizados sobre aspectos taxonômicos, operacionais e

de produção. O estudo mais recente sobre esses aspectos (COSTA & HAIMOVICI, 1986)

foi  publicado  em  meados  da  década  de  1980,  e  esteve  restrito  aos  cefalópodes

capturados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Desse  modo,  é  necessário  não  somente

atualizar o estado-da-arte dessas pescarias, como também expandir a área geográfica de

interesse, uma vez que pescarias industriais e artesanais que capturam esses recursos

são conhecidas em todas as regiões do Brasil.

 

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Análise dos desembarques da pesca de moluscos cefalópodes e suas tendências

no litoral sudeste-sul do Brasil nos últimos 70 anos.

2.2 Objetivos específicos

 Identificar quais são as espécies de cefalópodes que temos registro no litoral,  de

acordo com os dados já disponíveis na literatura em estudos anteriores e com os

bancos de dados recentes, que diferem as espécies capturadas;

 Identificar  as artes-de-pesca utilizadas na captura de cefalópodes,  com base nos

desembarques dos bancos de dados mais recentes;

 Descrever quais tendências anuais e sazonais das capturas por espécie quando os

dados estiverem disponíveis.
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3. JUSTIFICATIVA

Tanto a captura de recursos pesqueiros marinhos como a cultura de consumi-los

aumentou nas últimas décadas (DOUBLEDAY et al. 2016; MOURITSEN & STYRBÆK,

2018). Nesse cenário, moluscos cefalópodes têm emergido como importantes recursos

pesqueiros,  particularmente  frente  ao  declínio  nas  capturas  de  teleósteos  de  valor

comercial  tradicionalmente  explorados  pela  pesca  artesanal  e  industrial  (e.g.

DOUBLEDAY  et  al.,  2016).  Desse  modo,  estudos  que  sintetizem  a  situação  atual  e

tendências  históricas  de  recursos  pesqueiros  como  os  moluscos  cefalópodes,

particularmente em regiões onde há produção pesqueira dirigida a esse tipo de recurso,

como no sudeste-sul do Brasil, são plenamente justificáveis e podem gerar subsídios úteis

para o ordenamento e o manejo pesqueiro.

4. METODOLOGIA

Todos os dados analisados foram obtidos na internet e são de domínio público, e

estão  disponíveis  por  unidades  da  federação.  Os  dados  estaduais  mais  antigos,

importantes para compreender o comportamento das capturas, são deficientes na maioria

dos estados exceto Santa Catarina e São Paulo. Das bases de dados foram extraídas

informações como estado, ano, nome comum do pescado, toneladas capturadas natureza

da pesca e tipo de descarga (i.e. artesanal ou industrial). As metodologias mais recentes

possuem uma coleta padronizada dos dados, e são provenientes a partir do ano de 1998

e para a reconstrução histórica da captura de cefalópodes que se estendem até o ano

2021. Os bancos de dados que incluem diversos agrupadores como grupo taxonômico,

pescado, mês, ano, município e aparelho de pesca. Ainda é possível escolher algumas

variáveis de produção o número de descargas no período,  unidades produtivas,  valor

estimado e quilogramas no período.

4.1 Pesquisa bibliográfica

Os  dados  estaduais  são  provenientes  dos  bancos  de  dados  sumarizados  em

FREIRE et. al. (2015), que traz uma reconstrução da captura marinha no Brasil nos anos
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de 1950–2015. Os dados foram compilados de diversos boletins estatísticos de órgãos

como o IBGE e o IBAMA, e assim não seguem uma padronização por se tratarem de

fontes e metodologias diferentes.

Séries temporais de dados mais recentes e informativas foram obtidas para os

Estados  de  São  Paulo  e  Santa  Catarina  entre  os  anos  de  1998  e  2021  a  partir  de

repositórios de estatística pesqueira online. Os dados disponíveis para São Paulo foram

coletados nos pontos de descarga de pescados do estado, são compilados e enviados ao

Instituto de Pesca de São Paulo para serem incluídos no banco de dados da ProPesq®

(disponível  em  http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/).  Já  as  informações  referentes  ao

Estado  de  Santa  Catarina  foram  coletados  e  sistematizados  dentro  do  contexto  do

“Projeto  de  Monitoramento  de  Atividade  Pesqueira  em  Santa  Catarina  –  PMAP-SC”

coordenado  pela  UNIVALI,  que  reúne  dados  desde  2000  (disponível  em  http://pmap-

sc.acad.univali.br/sistema.html?id=57c71daf1db18d0003045194).

4.2 Análise de dados

Os dados das diferentes espécies são disponibilizados em quilogramas e foram

inicialmente convertidos para toneladas e a partir daí foi feita a separação e compilação

dos dados de interesse,  a quantidade de toneladas em todos os meses e anos,  que

geraram gráficos das tendências da captura das diferentes espécies de polvos e lulas ao

longo dos anos, assim como a sazonalidade das capturas e as artes de pesca de captura

dessas espécies.

Com os  dados de FREIRE  et.  al. (2015) foi  possível  construir  gráficos com as

capturas anuais para cada estado dessa literatura, e também uma visão geral de quantas

toneladas foram pescadas nesses 70 anos entre as categorias disponíveis, de polvos e

lulas.  Para  os  resultados  do  estado  de  São  Paulo  e  Santa  Catarina,  onde  ocorre  a

diferenciação da arte de pesca empregada, as informações foram retiradas e compiladas

na tabela 2. Foi feito também os gráficos de captura total anual para esses dois estados, e

os gráficos sazonais foi calculado a média e o desvio padrão de cada mês.

http://pmap-sc.acad.univali.br/sistema.html?id=57c71daf1db18d0003045194
http://pmap-sc.acad.univali.br/sistema.html?id=57c71daf1db18d0003045194
http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/
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5. RESULTADOS

5.1. Espécies capturadas

Apesar da baixa resolução em termos de identificação taxonômica,  foi  possível

identificar nove espécies de cefalópodes capturados de forma rotineira ou eventual na

região sudeste-sul do Brasil a partir dos dados disponíveis e da literatura, sendo cinco

espécies de lulas, um sepiolídeo (de ocorrência questionável, ver DISCUSSÃO) e quatro

espécies de polvos (Tabela 1).

Tabela  1.  Espécies  de  cefalópodes  capturadas  no  litoral  sudeste-sul  do  Brasil  entre  1950  e  2020.  Dados
taxonômicos foram obtidos de COSTA & HAIMOVICI (1986), PEREZ & PEZZUTO (1998), FREIRE et al. (2015) e
A.R.G. TOMÁS (Instituto de Pesca, com. pess., 2021).

Espécie Família Nome comum Escala da pescaria
Estados da
Federação

Doryteuthis pleii Loliginidae Lula Artesanal e Industrial ES, RJ, SP, SC
Doryteuthis sanpaulensis Loliginidae Lula Artesanal e Industrial ES, RJ, SC, RS
Lolliguncula brevis Loliginidae Lula-branca Artesanal SP

Illex argentinus Ommastrephidae
Lula-saco-de-boi
Lula-argentina
Calamar-argentino

Industrial SC, RS

Ommastrephes bartramii Ommastrephidae Lula-vermelha Artesanal SP
Semirossia tenera Sepiolidae - Artesanal e Industrial RS
Octopus americanus Octopodidae Polvo Artesanal e Industrial RJ, SP, SC, RS
Octopus tehuelchus Octopodidae Polvo Industrial RS
Eledone massyae Octopodidae Polvo-saquinho Industrial ES, SP, RS
Eledone gaucha Octopodidae Polvo-saquinho Industrial RS

5.2. Capturas de cefalópodes no sudeste-sul do Brasil entre 1950 e 2015

O banco de dados das capturas reconstruídas de FREIRE et al. (2015) permitiram

a visualização da tendência nas capturas de cefalópodes nos estados do sudeste-sul do

Brasil  em um intervalo de 65 anos (1950–2015) (Figura 2).  Foram capturadas 42.117

toneladas de lulas e 26.605 toneladas de polvos, totalizando 68.722 toneladas no período.

Baixas capturas caracterizaram a série  temporal  até o ano de 1986,  quando a

produção regional excede as 1000 toneladas anuais pela primeira vez. A partir de 1986 há

uma tendência aparentemente exponencial de incremento até o ano de 2007, com um

pico de 5000 toneladas em 2001 e uma estabilização em torno das 2000 toneladas entre
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2008 e 2015. As lulas foram os principais componentes das capturas até o ano 2000, a

partir  do  qual  as  capturas  de  polvos  se  tornam  predominantes  até  o  final  da  série

temporal.

O estado de Santa Catarina destaca-se como o maior produtor regional de lulas,

responsável por mais da metade da produção no período (62%), seguido por São Paulo

(27%) e Rio Grande do Sul  (11%).  São Paulo foi  o maior  produtor  de polvos (48%),

seguido pelo Rio de Janeiro (28%),  Santa Catarina (19%),  Espírito  Santo (3%) e Rio

Grande do Sul (1%). Considerando-se o somatório das capturas de lulas e polvos, Santa

Cataria desponta como o maior estado produtor, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro e

Rio Grande do Sul. As produções dos estados do Espírito Santo e Paraná foram muito

baixas quando comparadas às dos demais estados, com o Espírito Santo e o Paraná

totalizando cerca de 1% e 0,25% das capturas totais, respectivamente (Figura 3).

Figura 2. Capturas totais de cefalópodes na região sudeste-sul do Brasil entre 1950 e 2015 a partir dos

dados de capturas reconstruídas de FREIRE et al. (2015).
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Figura 3. Produção pesqueira de cefalópodes na região sudeste-sul  do Brasil  entre 1950 e 2015 por
estado, a partir dos dados de capturas reconstruídas de FREIRE et al. (2015).

5.2. Capturas de cefalópodes por estado na região sudeste-sul do Brasil entre 1950

e 2015

5.2.1. Espírito Santo

Os desembarques de cefalópodes nesse estado foram dominados por polvos do

gênero Eledone (FREIRE et al., 2015), que totalizaram 783 toneladas entre 1950 e 2015.

Picos de captura (≥ 60 toneladas ano−1) forma observados em 1966, 1987 e 2002 (Figura

4). 

Em contraste, as lulas (Família Loliginidae) só aparecem nos registros pesqueiros

a partir de 1982, totalizando cerca de 43,9 toneladas até o final a série temporal. Uma

tendência francamente crescente nos desembarques foi observada entre 1986 e 2006,

com uma queda abrupta na produção entre 2007 e 2011, e um pico de produção de

pouco mais de 3 toneladas anuais em 2012 (Figura 4).
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Figura 4.  Desembarques de polvos e  lulas no estado do Espírito  Santos entre 1950 e 2015. Fonte:
FREIRE et al. (2015)

5.2.2. Rio de Janeiro

Os registros de desembarques de cefalópodes começam em meados da década

de  1960  tanto  para  polvos  quanto  para  lulas.  Os  desembarques  de  polvos  (Octopus

americanus) permanecem abaixo das 100 toneladas anuais até o ano de 1993, quando

aumentam abruptamente até um pico de quase 600 toneladas em 2006. Há um “hiato”

nos desembarques  até  o  ano de 2010,  quando  os  desembarques crescem de  forma

abrupta novamente, também alcançando um pico de quase 600 toneladas em 2011, com

as capturas oscilando em torno das 300 toneladas anuais até o final da série temporal

(Figura 5).

Os  desembarques  de  lulas  no  Rio  de  Janeiro  não  discriminam  as  espécies

capturadas,  e  são  tratadas  como  capturas  mistas  das  lulas  Doryteuthis  pleii e  D.

sanpaulensis. Após uma “super-safra” de 602 toneladas em 1968, as capturas retornam a

um patamar de menos de 200 toneladas anuais e cresceram de maneira aparentemente

exponencial até o ano de 2006, com picos de captura de 342 toneladas em 1973, 488

toneladas em 1981, 297 toneladas em 1984, 597 toneladas em 1997, 651 toneladas em

2000 e 630-645 toneladas entre 2005 e 2007. Como no caso dos polvos, há um “hiato”
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entre 2008 e 2010, com as capturas anuais oscilando entre 2011 e 2015, com capturas de

apenas 83 toneladas em 2013 (Figura 5).

Figura 5. Desembarques de polvos e lulas no estado do Rio de Janeiro entre 1950 e 2015. Fonte: FREIRE

et al. (2015).

5.2.3. São Paulo

As capturas  de polvo  no estado de São Paulo  permaneceram abaixo  das 200

toneladas anuais até 1992,  quando ocorre um pico de pouco mais de 400 toneladas.

Parece  haver  uma  tendência  crescente  embora  modesta  nos  desembarques  nos

primeiros  41  anos  anteriores  ao  pico  de  1992.  Entre  1993  e  1996  há  uma  queda

apreciável nas capturas, que começam a crescer de maneira aparentemente exponencial

a partir de 1998, com recordes de capturas em 2004–2005, 2007, 2008–2009, 2013 e

2015. As capturas de polvos forma dominadas pelo polvo-comum (Octopus americanus),

embora  baixas  capturas  do  polvo-saquinho  (Eledone  massyae)  (<  1  tonelada  ano−1)

tenham sido detectadas nos desembarques a partir de 2012 (Figura 6).

 As capturas de lulas, dominadas principalmente pelo loliginídeo  Doryteuthis pleii

apresentam um crescimento sustentado e linear entre 1950 e 1985, quando as capturas

ultrapassam as  200  toneladas  anuais  pela  primeira  vez.  Após  esse  perído,  há  picos

importantes de captura em 1986, 1995 (recorde histórico, com mais de 700 toneladas
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desembarcadas),  1999 e  2004.  As capturas  aparentem uma tendência decrescente  a

partir de 2005 (Figura 6).

Figura 6. Desembarques de polvos e lulas no estado de São Paulo entre 1950 e 2015. Fonte: FREIRE et

al. (2015).

5.2.4. Paraná

Os dados de desembarques de cefalópodes no estado do Paraná indicam uma

produção muito baixa de cefalópodes entre 1950 e 2015, com apenas 86,1 toneladas de

polvo capturadas no intervalo de 65 anos (com capturas abaixo de três toneladas na

maior  parte  do período,  e  recordes de capturas entre 2000 e 2002,  entre 5,5 e 19,5

toneladas), e 88,2 toneladas de lulas registradas entre 1995 e 2015 (com um pico de 14,5

toneladas em 2002).

5.2.5. Santa Catarina

Os  desembarques  de  polvos  (Octopus  americanus)  em  Santa  Catarina  se

mantiveram irrisórios por cerca de três décadas (começando em 1975) e ultrapassaram

pela primeira vez a marca das 100 toneladas anuais no ano de 2000, com um pico de 381

toneladas em 2001. Após uma queda abrupta na produção entre 2003 e 2004, a produção
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volta  a  crescer  abruptamente  atingindo  um  recorde  histórico  para  a  série  temporal

analisada no ano de 2008 (772 toneladas). A produção oscilou entre 403 e 118 toneladas

até 2014, e apenas 73 toneladas no último ano da série (2015) (Figura 7).

Dentre os seis estados analisados, Santa Catarina é o estado que apresenta a

maior produção histórica de lulas, tanto nos volumes anuais desembarcados quanto em

termos de captura acumulada na série temporal analisada. Como nos demais estados, os

dados  estatísticos  não  discriminam  as  lulas  capturadas  por  espécie,  mas  as  fontes

consultadas  indicam  ao  menos  três  espécies  comercialmente  importantes  foram

capturadas  regularmente  entre  1950  e  2015:  as  lulas  costeiras  Doryteuthis  pleii,  D.

sanpaulensis, e o calamar-argentino ou lula-saco-de-boi, Illex argentinus.

As capturas de lulas permaneceram geralmente abaixo das 500 toneladas anuais

até o ano de 1986, quando os desembarques excedem as 1000 toneladas anuais pela

primeira vez. Três grandes picos de desembarques estão claramente discerníveis na série

temporal: 590 toneladas em 1972, 1023 toneladas em 1986 e o recorde da série, de 2368

toneladas  em  2002.  O  pico  de  2002  este  relacionado  com  volumosas  capturas  do

calamar-argentino  (915  toneladas)  e  essa  espécie  contribui  com  uma  parte  dos

desembarques (4,5 a 49%) até o final da série temporal analisada (Figura 7). 

Figura 7. Desembarques de polvos e lulas no estado de Santa Catarina entre 1950 e 2015. Fonte: FREIRE
et al. (2015).
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5.2.6. Rio Grande do Sul

Tal  como o Paraná, o estado do Rio Grande do Sul não se destaca como um

grande produtor de cefalópodes. Nesse estado, os desembarques de polvos contam com

quatro espécies (os polvos  Octopus americanus e  O. tehuelchus, e os polvos-saquinho

Eledone massyae e E. gaucha; FREIRE et al., 2015). Exceto pelos picos de 57 toneladas

desembarcadas em 2000 e 85,7 toneladas em 2005, as capturas se mantiveram sempre

abaixo das 30 toneladas anuais entre 1988 e 2015 (Figura 8). Já em relação as lulas,

embora  as  estatísticas  não  discriminem  as  espécies  capturadas,  a  maior  parte  dos

desembarques históricos devem certamente estar relacionadas principalmente à espécie

Doryteuthis sanpaulensis,  que é abundante na região (HAIMOVICI & ANDRIGUETTO,

1986). Como no caso de Santa Catarina, o pico de 1789 toneladas desembarcadas em

2002 esteve relacionado a importantes capturas do calamar-argentino (Illex argentinus)

(Figura 8).

Figura 8. Desembarques de polvos e lulas no estado do Rio Grande do Sul entre 1950 e 2015. Fonte:
FREIRE et al. (2015).

5.3. Capturas totais de cefalópodes em São Paulo e Santa Catarina entre 1998 e

2021

Segundos os dados do ProPesq®, a produção de lulas no estado de São Paulo

esteve geralmente abaixo das 500 toneladas anuais nos últimos 23 anos, exceto por um
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pico de 765 toneladas em 2004. Após 2004, as capturas parecem estar em declínio, com

baixas capturas (< 89 toneladas ano−1) a partir de 2015. Em contraste, as capturas de

polvo estiveram a maior parte do período acima das 500 toneladas anuais, ultrapassando

as 1000 toneladas ano−1 no biênio 2008–2009, com capturas abaixo das 500 toneladas

anuais a partir de 2017 (Figura 9).

Em Santa Catarina, observa-se um padrão inverso, com as capturas de lulas muito

maiores do que as capturas de polvo entre 2000 e 2019. Recordes históricos no período

são  observados  em  2002  (2344  toneladas),  2005  (1297  toneladas)  e  2007  (1196

toneladas). Capturas abaixo das 500 toneladas anuais forma observadas em 2009 e a

partir  de  2015,  quando  desembarques  anuais  de  apenas  8  toneladas  de  lula  foram

registrados. Exceto por um pico de 750 toneladas desembarcadas em 2008, as capturas

de povo permaneceram abaixo das 500 toneladas anuais no período analisado. Após

capturas nulas em 2015, a produção aparenta estar aumentando lentamente a partir de

2016 (Figura 9).

Figura 9.  Capturas de cefalópodes nos estados de São Paulo (1998 a 2021) e Santa Catarina (2000 a
2019). Fonte: ProPesq® (2021) e PMAP-SC/UNIVALI (2021).

5.3.  Capturas  de  cefalópodes  por  arte-de-pesca em São Paulo  e  Santa  Catarina

entre 1998 e 2020
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As  artes-de-pesca  que  mais  capturaram cefalópodes  nos  últimos  23  anos  nos

estados de São Paulo e Santa Catarina estão sumariadas na Tabela 2. Como em outras

pescarias de cefalópodes ao redor do mundo, a maior parte das capturas ocorrem como

fauna acompanhante da pesca de arrasto de fundo. No estado de São Paulo, a pesca

artesanal  dirigida  à lula  com zagarilhos  (tipo  de garatéia  não-iscada)  teve expressiva

participação  nos  desembarques  artesanais,  enquanto  o  cerco  flutuante  gerou

contribuições importantes na captura de lulas pela pesca artesanal em Santa Catarina. A

pesca industrial de potes direcionada a polvos gerou vultosas capturas desse molusco em

São  Paulo,  enquanto  que  em  Santa  Catarina  a  pesca  industrial  de  potes  capturou

quantidades ligeiramente inferiores às desembarcadas pela frota de arrasto de fundo.

Tabela 2. Sumário das capturas de cefalópodes (em toneladas) por arte-de-
pesca nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Fonte: ProPesq® (2021)
e PMAP-SC/UNIVALI (2021). * entre 2016 e 2018.

São Paulo
(1998–2021)

Santa Catarina
(2000–2019)

Arte-de-pesca Lula Polvo Arte-de-pesca Lula Polvo
Potes para polvo - 9705 Arrasto-duplo 7319 1969
Arrasto-duplo 3258 1679 Arrasto-simples 2768 58,6
Zangarilho 405 - Parelha 1085 9,3
Parelha 261 8,2 Potes para polvo - 1637
Cerco-flutuante 44 0,1 Cerco-flutuante* 31,9 -
Outros 706 93,4 Outros 22 1,2

5.4 Padrões de captura por grupo de espécies ou espécie

5.4.1. Lulas (Doryteuthis spp.) em São Paulo

As capturas de lulas pela pesca de arrasto-de-fundo são mostradas na Figura 10.

Após dois picos de elevadas capturas em 1999 e 2004, as capturas da pesca de arrasto-

duplo decrescem substancialmente para menos de 200 toneladas ano−1 a partir de 2005.

Na pesca de parelha ocorre um único pico (> 40 toneladas)  em 2005 e tal  como no

arrasto  duplo,  os  desembarques  diminuem até  o  final  do  período  analisado,  com as

capturas totalizando menos de 20 toneladas por ano. Em termos sazonais,  ambas as
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artes de pesca concentram maiores capturas nos meses de primavera-verão e início de

outono (outubro a abril).

Figura 10. Captura de lulas (Doryteuthis sp.) pela pesca de arrasto-de-fundo no estado de São Paulo
entre  1998  e  2021.  Painéis  superiores:  capturas  anuais.  Painéis  inferiores:  capturas  sazonais.  As
capturas sazonais representam a média e um desvio-padrão.

As capturas artesanais (Figura 11) mostram três importantes picos de captura na

pesca de zangarilho (2004, 2011 e 2014), quando as capturas anuais ultrapassaram as 60

toneladas desembarcadas. Já a pesca de cerco-flutuante teve picos de captura também

em 2011 e 2014, embora o mesmo não tenha se verificado em 2004 como no caso do

zangarilho. O padrão sazonal de ambas as artes-de-pesca seguiu a mesma tendência

observada para a pesca de arrasto industrial (i.e., capturas maiores nos meses quentes).
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Figura  11.  Captura  de  lulas  (Doryteuthis sp.)  pela  pesca  artesanal  (zangarilho  e  cerco-flutuante)  no
estado de São Paulo entre 1998 e 2021. Painéis superiores: capturas anuais. Painéis inferiores: capturas
sazonais. As capturas sazonais representam a média e um desvio-padrão.

5.4.2. Polvo-comum (Octopus americanus) em São Paulo

De uma maneira geral, as capturas de polvo-comum com potes oscilam em torno

das 500 toneladas anuais entre 2004 e 2016, com picos e 2008–2009, 2013 e 2015–-

2016. A partir de 2017 os desembarques decrescem para ≤ 200 toneladas ano −1 e assim

permanecem até o final do período. As capturas de polvo com arrasto-duplo apresentam

dois picos importantes em 2000 e 2003, e caem marcadamente a partir de 2004. A pesca

de potes com polvos não apresentou sazonalidade, enquanto a pesca de arrasto-duplo

segue a mesma sazonalidade descrita para as pescarias de Doryteuthis sp.
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Figura 12. Captura de polvo-comum (Octopus americanus) no estado de São Paulo entre 1998 e 2021.
Painéis  superiores:  capturas  anuais.  Painéis  inferiores:  capturas  sazonais.  As  capturas  sazonais
representam a média e um desvio-padrão.

5.4.3.  Lula-branca  (Lolliguncula  brevis)  e  polvo-saquinho  (Eledone  massyae)  em

São Paulo

As  capturas  da  lula-branca  (Lolliguncula  brevis)  e  polvo-saquinho  (Eledone

massyae)  atingiram  menos  1  tonelada  ano−1 (para  a  lula-branca)  e  menos  de  1,5

toneladas ano−1 (para o polvo-saquinho) em anos recentes. Ambos cefalópodes forma

capturados com arrasto-duplo (Figura 13).

Os registros para a lula-branca estendem-se entre 2013 e 2021,  e as maiores

capturas ocorreram entre 2015 e 2019.  Parece não haver  sazonalidade nas capturas

dessa espécie de lula, embora os maiores desembarques ocorram nos meses de verão

(dezembro a fevereiro).
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O polvo-saquinho aparece nas capturas do arrasto-duplo entre 2011 e 2021, com

as capturas anuais excedendo 1 tonelada em 2015–2016, 2018–2019 e em 2021. Parece

haver  uma certa  sazonalidade,  com as maiores capturas  acontecendo nos meses de

primavera-verão, embora capturas importantes também tenham sido registradas no mês

de agosto.

Figura 13. Captura de lula-branca (Lolliguncula brevis) e polvo-saquinho (Eledone massyae) pela pesca
de arrasto-duplo no estado de São Paulo entre 2011 e 2021. Painéis superiores: capturas anuais. Painéis
inferiores: capturas sazonais. As capturas sazonais representam a média e um desvio-padrão.

5.4.3. Lulas (Doryteuthis spp.) em Santa Catarina

Independentemente do tipo de arte-de-pesca empregada, a captura de lulas no

arrasto-de-fundo no estado de Santa Catarina claramente decresceu desde do início da

década de 2000 até o ano de 2019. Capturas nulas e/ou muito baixas são observadas em

2016 (no arrasto-duplo), entre 2012 e 2019 (no arrasto-simples) e entre 2016 e 2019 (para

a parelha). O ano de 2001 apresentou recordes de capturas para os arrastos duplo e

simples,  enquanto o mesmo se observa apenas em 2005 para a parelha, embora as



24

capturas de 2001 tenham excedido 100 toneladas anuais para essa arte-de-pesca. Uma

marcada sazonalidade (maiores capturas nos meses quentes e menores nos meses frios)

ficou evidente para o arrasto-duplo e a parelha. O arrasto-simples aparentemente não tem

um padrão sazonal (Figura 14).

Figura 14, Captura de lulas (Doryteuthis sp.) pela pesca industrial de arrasto-de-fundo no estado de Santa
Catarina entre 2000 e 2019. Painéis superiores: capturas anuais. Painéis inferiores: capturas sazonais. As
capturas sazonais representam a média e um desvio-padrão.

5.4.4. Calamar-argentino (Illex argentinus) em Santa Catarina

Volumosas  capturas  do  calamar-argentino  desembarcadas  no  estado  de  Santa

Catarina (> 400 toneladas ano−1) ocorreram entre 2005 e 2008 no arrasto duplo e em

2002 no arrasto-simples. As capturas declinam fortemente a partir de 2014 no arrasto-

duplo  e  praticamente  não há desembarques anuais  significantes  a  partir  de  2009 no

arrasto  simples.  Em  ambas  as  artes-de-pesca,  os  maiores  volumes  das  capturas

concentram-se nos meses de primavera (setembro-outubro) (Figura 15).

 



25

Figura 15, Captura do calamar-argentino (Illex argentinus) pela pesca industrial de arrasto-de-fundo no
estado de Santa Catarina entre 2001 e 2019. Painéis superiores: capturas anuais. Painéis inferiores:
capturas sazonais. As capturas sazonais representam a média e um desvio-padrão.

5.4.5. Polvo-comum (Octopus americanus) em Santa Catarina

A pesca de polvo com potes pela frota sediada em Santa Catarina tem registros

desde 2005, com desembarques alcançando quase 600 toneladas anuais em 2008, e

uma forte queda a partir de 2009, com desembarques pouco expressivos a partir de 2014.

A  pesca  com  arrasto-duplo  apresenta  uma  tendência  geral  decrescente  nos

desembarques entre 2000 e 2019, com um pico de produção em 2001 (> 300 toneladas)

e as capturas oscilando entre 50 e 200 toneladas de 2003 a 2009. Após um pico de 100

toneladas desembarcadas em 2012, as capturas decrescem abruptamente até o final do

período  analisado.  A  sazonalidade  das  capturas  sugere  que  maiores  desembarques

ocorreram no período de outono-inverno em relação ao restante do ano (Figura 15).
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Figura 16. Capturas de polvo-comum (Octopus americanus)  no estado de Santa Catarina entre 2000 e
2019.  Painéis  superiores:  capturas  anuais.  Painéis  inferiores:  capturas  sazonais.  As  capturas  sazonais
representam a média e um desvio-padrão.
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6. DISCUSSÃO

Conforme os desembarques do sudeste sul do litoral brasileiro, que se tem registro

pelos  dados  de  FREIRE (2015)  entre  1950  e  2015 o  estado  de São  Paulo  e  Santa

Catarina são os dois maiores produtores de cefalópodes, polvo e lula respectivamente.

Dois dos estados foram pouco ativos na captura dessas espécies, capturando pouco mais

de 1% do total analisado no período, Espírito Santo e o Paraná, que não apresentam

grande potencial pesqueiro. 

O  Rio  grande  do  Sul  apresenta  capturas  importantes  para  a  espécie Illex

argentinus,  onde  possivelmente  abriga  uma  área  de  desenvolvimento  da  espécie,

conforme visto em HAIMOVICI & ANDRIGUETTO (1986). Já para o estado do Rio de

Janeiro,  por  se  tratarem das mesmas espécies  de loliginídeos do estudo dirigido  por

COSTA & HAIMOVICI (1990), o alto valor da captura de lulas nesse período pode ser

explicado pelas águas geladas da ressurgência. Que emergem no litoral nos meses de

primavera e verão trazendo nutrientes.

Na análise foram encontrados um total de 10 espécies diferentes de cefalópodes

nos  seis  estados  da  federação.  Dentre  elas,  somente  quatro  (Doryteuthis  pleii,  D.

sanpaulensis,  Octopus americanus e  Illex argentinus) apresentam potencial pesqueiro e

econômico de maior relevância, e foram classificados como “espécies mais relevantes”.

Elas  apresentam  padrões  sazonais  de  produção.  O  calamar-argentino  teve

desembarques significativos ao logo da década de 2000 pela frota arrendada que operou

em pesca de profundidade nesse período (PEREZ et al., 2009); porém, foram coletados

poucos dados e insuficientes para fazer uma análise mais detalhada.

Espécies mais relevantes

Doryteuthis pleii e D. sanpaulensis
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A sazonalidade da pesca de Doryteuthis pleii foi a mesma em São Paulo e Santa

Catarina. Isso já é esperado,  por que só se tornam “pescáveis” quando migram e se

agregam  em  densas  concentrações  em  águas  rasas  para  a  reprodução.  Apesar  de

ocorrer o ano todo, é possível observar que há um pico nos meses de primavera e verão,

e outro menos pronunciado em fins de inverno.

 

Conforme  visto  em  RÉZIO  (2021)  variáveis  ambientais  podem  diminuir  o

recrutamento dessa espécie. A baixa temperatura da água pode associar uma chance

mais alta no desenvolvimento paralarval, por conta das taxas metabólicas mais baixas e

melhor aproveitamento do vitelo. Assim as temperaturas frias de inverno e outono podem

impactar positivamente o recrutamento da espécie. De fato, as estimativas de biomassa

para a espécie entre 2000 e 2020 indicam que as coortes de primavera-verão (cujas

paralarvas eclodem no inverno) foram em média sempre superiores às coortes de outono-

inverno (cujas paralarvas eclodem na primavera-verão).

Doryteuthis sanpaulensis é frequentemente capturada ao sul da latitude 28°S, sul

do  estado  de  Santa  Catarina  (PEREZ  &  PEZZUTO,  1998),  embora  não  apresente

desembarques tão volumosos quanto a espécie congenérica D.pleii capturada no centro-

norte desse Estado (PEREZ, 2000). No estado do Rio de Janeiro foi a espécie de lula

mais capturada até pelo menos a década de 1980, principalmente da região de Cabo Frio

(COSTA & HAIMOVICI, 1986). Atualmente, D. pleii é a lula mais capturada nesse estado

(MARTINS & JUANICÓ, 2018).

Illex argentinus

 PEREZ et al. (2009) registra que em 2000 se iniciou arrastos arrendados vindos

de outros países atingindo valores recordes na época. A partir  daí  os embarques em

Santa  Catarina  diminuíram  consideravelmente  até  que  em  2015  esses  embarques

chegam perto de zero. 

Segundo o levantamento de HAIMOVICI & PEREZ (1991) a partir  de cruzeiros

científicos, o estágio de maturação sexual com a desova acontece mais de uma vez no



29

ano no sul do Brasil. Também foi encontrada relação entre a profundidade e temperatura

do fundo com o tamanho da captura dos exemplares. Sendo que os adultos e subadultos

foram encontrados em profundidades acima de 350 metros, e juvenis em águas rasas.

Em Santa Catarina os padrões sazonais tendem a aumentar no inverno e primavera, que

de acordo com os autores são os meses que possuem maior índice de adultos.

Octopus americanus

Foi a espécie de polvo mais capturada nos dois maiores produtores do sudeste-sul

(i.e. São Paulo e Santa Catarina). De acordo com um estudo filogenético, essa espécie

apresenta semelhanças genéticas com a que anteriormente era conhecida como Octopus

vulgaris tipo II (PEREZ et al., 2009). A sua incidência ocorre desde o norte de Argentina

até  o  nordeste  dos  Estados  Unidos,  podendo  apresentar  assim  falhas  quanto  a

identificação dessa espécie. Portanto, é possível que os desembarques atribuídos à  O.

americanus podem incluir mais de uma espécie.

Espécies “incomuns”

Eledone massyae

Apesar  das  capturas  não  serem elevadas,  a  espécie  é  aparentemente  a  mais

capturada no Espírito Santo, segundo as estimativas de FREIRE et al. (2015). De fato, a

frota que captura polvos nesse estado atua na região de Cabo Frio (RJ) (N. Leite Jr,

IBAMA, com. pess. 2022), onde a espécie é abundante (COSTA & HAIMOVICI, 1986).

Em  São  Paulo,  pela  primeira  vez  temos  os  dados  disponíveis  para  essa  espécie

(conhecida popularmente como “polvo-saquinho”), cujo registro das capturas remontam o

ano de 2011. Tais registros apresentam grande significância pois a pesca é recente e em

todos registros a arte de pesca foi a mesma, o arrasto-duplo.

O monitoramento de tais capturas é importante para o controle do estoque pois, de

acordo com o seu ciclo reprodutivo, observado no estudo de PEREZ & HAIMOVICI (1995)

a maturação sexual das fêmeas ocorre tardiamente (cerca de 2 anos) e possivelmente as

fêmeas  adultas  morrem  após  liberarem  os  filhotes. Conforme  o  registro  do  cruzeiro
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científico  de  HAIMOVICI  &  PEREZ  (1990),  a  época  do  ano  que  foram  encontrados

indivíduos  sexualmente  maduros  se  estendem  de  outubro  a  janeiro,  apresentando

similaridade com os meses de maior captura para o estado de São Paulo. 

Lolliguncula brevis

As  estatísticas  mais  recentes  para  o  estado  de  São  Paulo  indicam  que  são

desembarcadas pequenas quantidades da pequena lula Lolliguncula brevis nesse estado,

chamada  localmente  de  “lula-branca”.  Esse  dado  é  interessante,  pois  os  pescadores

normalmente  não  diferenciam  os  loliginídeos  costeiros,  que  são  morfologicamente

parecidos, especialmente nos menores tamanhos. Essas pequenas capturas revelam que

L. brevis eventualmente formam concentrações abundantes o suficiente para sustentar

pequenas e esporádicas capturas comerciais, fato não conhecido a partir de cruzeiros de

pesquisa realizados na região (e.g. MARTINS & JUANICÓ, 2018).

Ommastrephes bartramii

Em São Paulo ainda foram registrados raros desembarques da lula Ommastrephes

bartramii, chamada localmente de “lula-vermelha”. Essa espécie ocorre normalmente em

águas abertas longe da costa, e é capturada comercialmente em redes de emalhe de

deriva e por  embarcações do tipo  jigger no norte  do Oceano Pacifico,  onde sustenta

grandes pescarias dirigidas (BOWER & ICHII, 2005; TIAN et al., 2009).

Semirossia tenera

Os dados reconstruídos de FREIRE et al. (2015) indicam uma produção acumulada

de 364 toneladas do pequeno sepiolídeo Semirossia tenera no estado do Rio Grande do

Sul entre 1980 e 2015 (média de 3,8 toneladas ano−1). Tais capturas foram estimadas

com base no trabalho de HAIMOVICI & ANDRIGUETTO (1986),  que quantificaram as

capturas de cefalópodes com rede de arrasto de fundo na plataforma continental gaúcha

a partir de cruzeiros científicos.

Tais estimativas estão provavelmente equivocadas, já que segundo esses mesmos

autores,  S. tenera raramente foi encontrada no saco da rede e sim alguns exemplares

presos às  malhas das asas durante  o  recolhimento  da rede.  Além disso,  o  pequeno

tamanho desse sepiolídeo (comprimento médio de manto entre 21,4 e 22,5 mm, máximo
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de  34  mm;  HAIMOVICI  &  ANDRIGUETTO,  1986)  sugere  pouco  ou  nenhum  valor

comercial que estimule os pescadores a reterem as eventuais capturas. Não obstante,

sepiolídeos capturados em países como Japão, Espanha (conhecidos como "morralet") e

Itália  (conhecidos  como  “cappuccetto”),  em pequenas  quantidades  tanto  em capturas

direcionadas como componente da fauna acompanhante retida, que abastecem mercados

locais.

7. CONCLUSÃO

As informações sobre a captura de cefalópodes  são importantes para o estoque

pesqueiro e para o registro na literatura das regiões que são pescadas. De acordo com os

dados estaduais mais antigos, que vem da literatura de FREIRE (2015), as espécies são

diferenciadas  apenas  em  dois  grandes  grupos,  oque  impossibilitou análises  mais

completas  para  esses dados.  Uma análise  com um intervalo  de  tempo  menor,  como

décadas  poderia  ter  verificado  com mais  precisão  se  os  maiores  produtores  também

foram predominantemente nesse período. Assim cada década poderia corresponder a um

estado, indicando que a pesca está indo para lugares novos.

Arte de pesca de Potes, foi a que teve maior significância na pesca industrial dos

polvos, e na artesanal o destaque é para o zagarelho que teve altos valores se tratando

de uma pesca manual. Para as lulas a técnica do arrasto de fundo foi a que teve maiores

números,  e  na  categoria  artesanal  a  arte  de  pesca  do  cerco  flutuante.  Apesar  dos

números crescerem bastante  desde o primeiro registro,  recentemente,  nos  últimos 20

anos  é  possível  observar  que  os  valores  para  os  dois  estados  observados  veem

decaindo.

Para dar continuidade a pesquisa, séria interessante uma análise mais detalhada

como a de variância e de também de rendimento. Buscar os dados mais recentes para os

outros estados e quando disponíveis realizar o mesmo processo para análise das artes de

pesca e espécies  que são capturadas. Assim estender as informações de cefalópodes

que temos disponíveis para o litoral do Brasil.
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