
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCA DE ATUNS E AFINS NO OCEANO ATLÂNTICO: 

INTERAÇÕES OCEANOGRÁFICAS, IMPLICAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS. 

A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTERNATIVA PARA A COTONICULTURA FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL  

 

A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTERNATIVA PARA A COTONICULTURA FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTER PARA A COTONICULTURA 

FAMILIAR SUSTENTÁVELAAA 

 

MARCELO GOMES DE LIRA 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Natal – RN 

Brasil 

 



Marcelo Gomes de Lira 
 

 

 

 

PESCA DE ATUNS E AFINS NO OCEANO ATLÂNTICO: 

INTERAÇÕES OCEANOGRÁFICAS, IMPLICAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS. 

A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTERNATIVA PARA A COTONICULTURA FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL  

 

A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTERNATIVA PARA A COTONICULTURA FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL A BIOTECNOLOGIA VEGETAL COMO ALTER PARA A COTONICULTURA 

FAMILIAR SUSTENTÁVELAAA 

Dissertação apresentada ao Programa Regional de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PRODEMA/UFRN), como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre.  

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Eduardo Lins de Oliveira 

 

Co-Orientador: Prof. Dr. Marcelo Francisco de Nóbrega 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Natal – RN 

Brasil 





Lira, Marcelo Gomes.
   Pesca de atuns e afins no Oceano Atlântico: interações
oceanográficas, implicações socioeconômicas e tecnológicas /
Marcelo Gomes de Lira. - Natal, 2016.
   79 f.: il.

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Centro de Biociências. Programa Regional de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente/PRODEMA.
   Orientador: Prof. Dr. Jorge Eduardo Lins de Oliveira.
   Coorientador: Prof. Dr. Marcelo Francisco de Nóbrega.

   1. Pesca - Dissertação. 2. Atuns - Dissertação. 3. Espinhel -
Dissertação. 4. Oceanografia pesqueira - Dissertação. 5.
Variáveis ambientais - Dissertação. I. Oliveira, Jorge Eduardo
Lins de. II. Nóbrega, Marcelo Francisco de. III. Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título.

RN/UF/BSE-CB                                        CDU 639.2

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Biociências - CB



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha família e aos amigos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em especial a Superintendência do Rio Grande do 

Norte e ao Grupo Especializado de Fiscalização (GEF) pela autorização para realização do 

presente estudo. Agradeço também aos orientadores (Professores Jorge Lins e Marcelo 

Nóbrega), amigos do Laboratório de Oceanografia Pesqueira e Mergulho científico – LABIPE 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como ao Professor e amigo Dr. José 

Garcia Júnior do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço ainda ao amigo 

Marcioclei Correia pela ajuda durante a realização do mestrado e a empresa Norpeixe 

Indústria e Comércio de Pescados Ltda pela disponibilização de parte dos dados pesqueiros 

utilizados na pesquisa.  



RESUMO 

 

PESCA DE ATUNS E AFINS NO OCEANO ATLÂNTICO: INTERAÇÕES 

OCEANOGRÁFICAS, IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS. 

 

A pesca oceânica gera alimento, emprego e renda e se mostra importante em função da 

proximidade do Brasil das rotas migratórias dos atuns e afins. Desta forma, estudos que 

relacionem a distribuição da abundância e estrutura populacional dos recursos pesqueiros com 

as variáveis ambientais e como essas relações influenciam na distribuição espaço-temporal, 

assim como um melhor entendimento da dinâmica e composição das capturas da frota que 

opera com espinhel no Atlântico, são essenciais para o estabelecimento de medidas que visem 

à exploração sustentável desses recursos. Foram analisados os dados de desembarques da 

frota sediada no Rio Grande do Norte (RN), principal exportador brasileiro de atuns e afins, 

durante o período de 2006 a 2016. Cerca de 80% das capturas em peso foram de Thunnus 

albacares, Thunnus obesus, Xiphias gladius e Prionace glauca. A remuneração da tripulação, 

combustível, isca e material de pesca representaram 65% dos custos de produção. O RN 

exportou aproximadamente 77% de T. albacares fresco e 26% congelado, 92% de T. obesus 

fresco e 90% congelado e 55% de X. gladius fresco e 95% congelados. Ainda foi analisada a 

distribuição espaço temporal de T. albacares, uma das principais espécies capturadas pela 

frota espinheleira do RN, e suas relações com as características oceanográficas das águas do 

Oceano Atlântico. Para este estudo foram utilizados dados de captura da frota espinheleira 

sediada no Estado do Rio Grande do Norte (Nordeste do Brasil), bem como dados de 

temperatura da superfície do mar (TSM), de clorofila-a (Chl-a), da área compreendida entre 

42,2° e 24,8° W e 5,9° S e 8,8° N, além de dados relativos ao ciclo lunar para o período 

estudado. A metodologia empregada para modelar o efeito das variáveis sobre a captura por 

unidade de esforço (CPUE) e o comprimento dos indivíduos capturados foi o método 

Modelos Lineares Generalizados (GLM). Ao total foram analisados 10.350 exemplares, que 

corresponderam a 482,95 t, capturados entre dezembro de 2007 e agosto de 2015. Os 

resultados obtidos indicam que a distribuição, abundância e a estrutura de comprimento de T. 

albacares estão fortemente relacionadas com variáveis ambientais (fases da lua, TSM e Chl-

a), temporais (trimestre e ano) e espaciais (latitude e longitude) e que a baixa proporção de 

adultos nas capturas totais de T. albacares, indica a necessidade de adoção de medidas de 

administração pesqueira, visando à conservação deste estoque. 

PALAVRAS-CHAVE: 

pesca; espinhel; atuns; Thunnus albacares; CPUE; oceanografia pesqueira; variáveis ambientais. 



ABSTRACT 

 

TUNA FISHING AND RELATED IN ATLANTIC OCEAN: OCEANOGRAPHIC 

INTERACTIONS, SOCIOECONOMIC IMPLICATIONS AND TECHNOLOGICAL. 

 

The ocean fishing generates food, job, and income and it is important due to Brazil’s 

proximity to the migratory routes of the tuna and other species of fish. In this way, studies 

that connect the distribution of the abundance and population structure of the fishing 

resources with the environmental variables and how these relations influence the space-time 

distribution, as well as in the attempt to better understand the dynamic and the fleet’s 

captures’ composition that operates with longline in the Atlantic, are essential for the 

establishment of measures that aim the sustainable exploration of these resources. The data of 

the fleet’s ladings, which was hosted in Rio Grande do Norte (RN), were analyzed. This state 

has been the main Brazilian exporter of tunas and alike from 2006 to 2016. Nearly 80 % of 

the catch in live weight were from Thunnus albacares, Thunnus obesus, Xiphias gladius e 

Prionace glauca. The crew’s wage, the fuel, the bait and the fishing material represent 65% of 

the production cost. Rio Grande do Norte has exported approximately 77% and 26% of, 

respectively, fresh and frozen T. albacares, 92% and 90% of, respectively, fresh and frozen T. 

obesus, and 55% and 95% of, respectively, fresh and frozen X. gladius. It was further 

analyzed of the distribution space-temporal of the T. albacares and its relations with the 

oceanographic characteristics of the Atlantic Ocean waters. For this study the longline fleet, 

which is hosted in the State of Rio Grande do Norte (Northeast of Brazil), data were used, as 

well as the sea surface temperature data (TSM), of chlorophyll (Chl-a), of the area within 

42,2° and 24,8° W, and 5,9° S and 8,8° N, besides the lunar cycle data for the studied period. 

The methodology used to model the effect of the variables on the Catch per Unit of Effort 

(CPUE) and the length of the captured individuals was the method Generalized Linear Model 

(GLM). In all, 10,350 examples were analyzed, which corresponded to 482.95 t, captured 

between December/2007 and August/2015. The results have shown that the distribution, 

abundance and length structure of T. albacares are strongly connected with environmental 

variables (moon phases, TSM and Chlo - a), time-related (trimester and year) and spacial 

(latitude and longitude) and that the low proportion of adults in the total catch of T. albacares 

indicates the need for adoption of fisheries management measures for conservation of this 

stock. 

 

KEYWORDS: 
fishery; long line; tunas; Thunnus albacares; CPUE; fisheries oceanography, environmental variables. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

 

Grandes estoques de peixes marinhos estão encolhendo rapidamente (FAO, 2013). 

Foram estimados que 10,5% dos estoques encontravam-se subexplorados, 58,1% plenamente 

explorados e 31,4% sobre-explorados (FAO, 2016). Ainda segundo a FAO, o aumento de 

estoques pesqueiros sobre-explorados e a diminuição dos estoques subexplorados explorados 

desde a década de 70 é motivo de preocupação, indicando a necessidade de gestão eficaz em 

algumas áreas. 

O Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona 

Econômica Exclusiva (REVIZEE) constatou que o mar brasileiro não possui grandes estoques 

de recursos pesqueiros causado principalmente por fatores ambientais e climáticos, que 

interagem com o desenho da costa brasileira e determinam baixa produtividade (BUYS, 

2007). É provável que no Brasil o futuro da gestão do uso dos recursos pesqueiros seja dos 

mais conturbados possíveis e com potencial de sérios riscos negativos para o meio ambiente e 

para a sustentabilidade do uso dos recursos que suportam as principais pescarias do país 

(DIAS-NETO, 2010).  

Castello (2007) afirma que era muito comum associar os oceanos com ambientes de 

recursos inesgotáveis e que esse também era visualizado como um local de livre acesso e suas 

riquezas eram patrimônios da humanidade e desta forma ninguém poderia ser impedido de 

pescar. Neste sentido Sachs (2004) sugere que a sustentabilidade no tempo das civilizações 

humanas vai depender da sua capacidade de se submeter aos preceitos de prudência ecológica 

e de fazer um bom uso da natureza. Neste contexto, o conceito de sustentabilidade estava 

inicialmente associado ao objetivo maior da administração pesqueira que era obter o 

rendimento máximo (ou captura máxima) sustentável. Posteriormente, ampliou-se esse 

objetivo incluindo a maximização dos benefícios sociais e econômicos da pescaria e com o 

declínio de recursos pesqueiros tradicionalmente explorados, autores indicam a pesca 

oceânica, voltada para a captura de atuns e peixes afins com potencial para contribuir com o 

desenvolvimento do setor pesqueiro nacional.  

Os primeiros trabalhos de prospecção de atuns na costa brasileira foram realizados em 

1956, pela FAO (LEE, 1957). Segundo Hazin (2007), a captura comercial de atuns e afins 

com barcos de espinhel no nordeste brasileiro começaram também em 1956, através do 

arrendamento de barcos japoneses, pela Indústria Brasileira de Pesca e Frio S/A (INBRAPE). 
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Dentre os petrechos de pesca utilizados para captura de espécies pelágicas e semi-

pelágicas está o espinhel pelágico (Figura 1), amplamente usado no mundo inteiro. Este 

aparelho é muito eficaz na captura de atuns, tubarões e agulhões, dentre outras espécies 

(DOUMENGE, 1998; MATSUDA, 1998).  

 

  

Figura 1: Esquema de um espinhel pelágico. Fonte: (ZAGAGLIA et al., 2004). 

 

Os atuns são recursos migratórios capturados por vários países, administrados desde 

1969 pela “International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas” (ICCAT), a 

qual o Brasil é signatário. Dentre as espécies oceânicas com maior valor comercial, capturada 

pela frota brasileira, estão presentes os atuns, como a albacora-laje (Thunnus albacares), 

albacora-bandolim (Thunnus obesus) e o meka ou espadarte (Xiphias gladius) (Figura 2).  

Dados estatísticos publicados pela ICCAT em 2014 para o oceano Atlântico informam 

que a captura de T. albacares decresceu de 1989, quando a produção atingiu 162.006 t para 

102.293 t em 2012. Já para T. obesus foram capturados 78.463 t em 1989, chegando a 

134.071 t e posteriormente reduzindo para 78.456 t em 2012. Com relação ao X. gladius, de 

1989 a 1995, as capturas apresentaram um aumento, passando de 34.305 t para 38.803 t, 

entretanto, em 2012 observou-se um declínio, atingindo 24.329 t. 
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Figura 2: Thunnus albacares (a); Thunnus obesus (b); Xiphias gladius (c). Fonte: Indian 

Ocean Tuna Commission - IOTC (http://www.iotc.org). Acesso: 26/05/16. 

 

Hazin e Travassos (2007) informam que a produção brasileira de atuns e afins 

aumentou entre 1995 e 2000, atingido um máximo em 2002 em decorrência, principalmente, 

da ampliação dos arrendamentos promovidos pelo Departamento de Pesca e Aqüicultura do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DPA/MAPA), decrescendo até 2004, 

em função da redução da frota espanhola e da frota chinesa. Esta informação também foi 

citada por Dias-Neto (2010) que relatou a queda da produção de atuns devido, em parte, ao 

fato do DPA ter utilizado a opção do arredamento de barcos estrangeiros como único 

instrumento de apoio à formação de frota nacional para ocupação da zona econômica 

exclusiva (ZEE). 

Dados da ICCAT (2014) relatam que apesar da disponibilidade de dados ter 

melhorado no mundo, ainda há carência de informação sobre o histórico da captura, sobre o 

esforço de pesca e informações detalhadas sobre as atividades e composição destas capturas 

(tamanho, localização e captura total), gerando incertezas e obrigando o órgão gestor a 

realizar estimativas para as capturas de uma parte importante da captura total. A tabela 1 

apresenta, para o ano de 2012, um comparativo entre o Rendimento Máximo Sustentável 

(RMS), a captura total no Oceano Atlântico, a Captura Brasileira e as Cotas Globais. 

Observa-se que o Brasil apenas possui cota de captura para o X. gladius que foi estabelecida 

http://www.iotc.org/
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em 3.785 toneladas, pela Instrução Normativa Interministerial MMA/MPA n° 6/2011, que 

determinou os limites máximos permitidos para captura do X. gladius no Atlântico Sul (ao sul 

de 5º N). 

 

Tabela 1: Comparativo entre o Rendimento Máximo Sustentável, capturas totais no Oceano 

Atlântico, captura brasileira e as cotas globais para 2012, em toneladas. Fonte: ICCAT (2014). 

Espécies RMS (t) Cap. totais (t) Cap. BR (t) Cotas (t) 

T. albacares 144.600 102.293 2.836 110.000 

T. obesus 92.000 78.456 1.400 85.000 

X. gladius 28.730  24.329  2.833 28.700  

TOTAIS 265.330 204.651 7.069 223.7000 

 

A pesca de atuns e afins com espinhel é realizada sempre em áreas oceânicas além da 

plataforma continental (HAZIN, 2007). Considerando a proximidade estratégica do País em 

relação às rotas migratórias dos principais estoques de atuns e afins no Atlântico Sul, além da 

grande extensão de sua costa, com cerca de 8.500 km, a pesca oceânica é vista como uma 

alternativa para a exploração pesqueira nacional (HAZIN e TRAVASSOS, 2007), apesar de 

dados estatísticos indicarem declínio na captura de algumas espécies de atum. 

Hazin (2010) informa ainda que no Brasil a pesca de atuns e afins era realizada 

principalmente a partir dos portos de Rio Grande (RS), Itajaí (SC), Santos (SP), Recife (PE), e 

Natal (RN). A frota registrada para captura de atuns com espinhel era de 602 embarcações 

distribuídas nos Estados do Espírito Santo (385), Rio de Janeiro (105), Santa Catarina (42), 

Rio Grande do Norte (39), Rio Grande do Sul (12), Pernambuco (8), São Paulo (7), Pará (3) e 

Paraíba (1), segundo dados de 2012 do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

Visando disciplinar a atividade de pesca, internalizar as orientações da ICCAT e gerir 

o uso sustentável dos recursos pesqueiros, o Brasil publicou várias legislações, dentre as 

quais, em 2006, a Instrução Normativa Interministerial (INI) Comando da Marinha/Ministério 

do Meio Ambiente (MMA)/Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca/Presidência da 

República (SEAP/PR) nº 2, que instituiu o Programa Nacional de Rastreamento de 

Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS). Esta legislação tem como objetivos principais 
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o monitoramento, a gestão pesqueira e o controle das operações de parte da frota pesqueira 

permissionada (Figura 3). Em 2014, foi instituída a Instrução Normativa (IN n° 20) do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que estabeleceu critérios e procedimentos para 

preenchimento e entrega de Mapas de Bordo das embarcações registradas e autorizadas no 

âmbito do Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP. (Figura 4). 

 

Figura 3: Interface do Programa de Rastreamento das Embarcações Pesqueiras, INI 

CM/MMA/SEAP/PR nº 2/2006, mostrando os barcos rastreados (setas pretas).  

 

Estas ferramentas legais brasileiras contribuem para o devido monitoramento da 

atividade, havendo ainda a possibilidade de sobreposição destas informações para aquisição 

de um melhor entendimento sobre estas pescarias. Zagaglia et al. (2004) afirmam que a 

análise de séries temporais, por sensoriamento remoto, juntamente com dados de captura, in 

situ, pode ser utilizado para identificar alterações nos habitats de peixes pelágicos e os 

impactos sobre a migração, o tamanho da população capturada e o recrutamento do estoque, 

auxiliando na regulamentação das capturas e conservação dos recursos pequeiros explorados 

comercialmente. 

A captura por unidade de esforço (CPUE) consiste na forma mais direta de mensurar 

os resultados da pesca, uma vez que é proporcional à abundância relativa das espécies 

capturadas (OLIVEIRA, 1987) e os futuros índices de captura preocupam investidores da 

indústria pesqueira (FYSON, 1980), devido a possíveis prejuízos financeiros. A medição do 

esforço de pesca e da captura fornece as informações básicas para se avaliar as modificações 

por que passa uma população submetida à pesca (FONTELES FILHO, 1989). O esforço é 
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identificado como o número de anzóis utilizados multiplicado pelo tempo de permanência dos 

anzóis na água. 

Segundo Zagaglia et al. (2004), um dos principais objetivos da indústria pesqueira 

consiste em melhor aproveitar o esforço de pesca e para isso é necessário que as relações 

entre abundância dos recursos pesqueiros e as variáveis ambientais sejam compreendidas, 

citando como exemplos, a temperatura de superfície do mar e a concentração de clorofila. 

Oliveira (2012), estudando a distribuição e abundância relativa do agulhão branco 

(Tetrapturus albidus) e relatou que as variáveis utilizadas (espacial, temporal e ambiental) 

apresentaram correlação com a CPUE. O nome desta espécie recentemente mudou para 

Kajikia álbida (ESCHMEYER e FRICKE, 2016). 

 

Figura 4: Mapa de Bordo, IN MPA nº 20/2014. 
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Smith (1982) relatou que a temperatura é o parâmetro ambiental mais comumente 

observado. Cada espécie tem a sua faixa de limites de tolerância de temperatura, isto porque a 

temperatura afeta as taxas de processos metabólicos alterando assim as taxas de crescimento e 

de alimentação. 

Com relação à clorofila-a, a carcterização temporal e espacial da biomassa 

fitoplanctônica e da produtividade primária têm sido um tópico de grande interesse da 

oceanografia há algumas décadas, já que a principal base trófica nos oceanos é formada pelos 

processos fotossintéticos realizados pelo fitoplâncton marinho (KAMPEL, 2003). Kampel e 

Novo (2005) afirmam que o conhecimento das taxas de produção primária é fundamental para 

o entendimento e gerenciamento de ecossistemas pelágicos e bênticos, pesca, aquicultura e 

avaliações sobre os impactos do aporte de nutrientes.  

 A lua também se mostra como um fator que influencia a CPUE de atuns e afins, no 

Oceano Atlântico podendo esta relação atuar no resultado da pescaria (SANTOS e GARCIA, 

2005; POISSON et al., 2010).  

A consolidação do Brasil como um país importante na pesca oceânica do Atlântico Sul 

só poderá se concretizar se todo o esforço de desenvolvimento pesqueiro for adequadamente 

calçado pela condução de pesquisas que permitam gerar informações técnicas para uma 

correta avaliação dos estoques explotados e aumentar a competitividade e a eficiência da frota 

nacional (HAZIN e TRAVASSOS, 2007).  

Dessa forma, nos últimos anos os recursos pesqueiros têm sido foco de atenção de 

muitos que exploram, comercializam e principalmente da comunidade científica que pesquisa 

sobre esses recursos, preocupados com a exploração irracional do mesmo, podendo gerar 

desemprego, redução da renda das pessoas ligadas ao setor, ou seja, descapitalizando o 

segmento pesqueiro (SOUZA, 2007). 

Segundo a FAO (2013), em todo o mundo, a pesca (extrativa e a aquicultura) 

proporciona uma fonte de renda e sustento 55 milhões de pessoas, gerando empregos diretos e 

indiretos, com mais de 220 milhões de postos de trabalho na indústria pesqueira global. 

Conforme o MPA (2013) havia no Brasil 8.843 pescadores industriais. Cabe destacar ainda 

que, no Rio Grande do Norte (RN), vários empregos ainda são gerados nos entrepostos 

frigoríficos, em função do beneficiamento do pescado capturado, além das empresas 

especializadas no fornecimento de insumos para a armação dos barcos pesqueiros.  
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Neste contexto e diante do atual estado de sobrepesca de recursos tradicionalmente 

explorados, a pesca oceânica voltada para a captura de atuns e peixes afins é vista como uma 

alternativa para o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional e já contribui com a geração 

de divisas, emprego e renda, apesar de dados estatísticos indicarem declínio na captura de 

algumas espécies.  

Este cenário indica a necessidade de aprofundar o conhecimento dos impactos da 

pesca sobre as populações, objetivando subsidiar informações técnicas e científicas aos órgãos 

governamentais e armadores de pesca sobre a exploração de atuns no Atlântico, de forma a 

permitir a conservação e exploração sustentável desses recursos. 

 

2. HIPÓTESE 

Postulou-se nesta proposta que existe correlação entre a distribuição de atuns e afins 

no espaço, no tempo e em relação às características oceanográficas no Oceano Atlântico. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho objetiva analisar a pesca de atuns no Oceano Atlântico, suas 

interações oceanográficas, implicações socioeconômicas e tecnológicas. Tendo como 

objetivos específicos: 

a) Analisar a pescaria, a composição das capturas e os aspectos sócio-

econômicos da frota espinheleira atuneira que opera no Oceano Atlântico e que 

desembarca no Rio Grande do Norte (Capítulo 1);  

b) Identificar tendências espaço-temporal na distribuição da espécie 

albacora-laje (Thunnus albacares), em relação aos anos, trimestres e as áreas de 

pesca (Capítulo 2); 

c) Estabelecer a estrutura de comprimento e etária de T. albacares 

(Capítulo 2);  

d) Identificar tendências das variáveis ambientais temperatura da 

superfície do mar (TSM) e clorofila-a (Chl-a) em função da CPUE e estrutura da 

população de T. albacares (Capítulo 2). 
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4. METODOLOGIA GERAL 

O presente trabalho analisou as capturas realizadas com espinhel de superfície no 

oceano Atlântico, entre as longitudes 42,2°W e 24,8°W e latitudes 5,9°S e 8,8°N. Todas as 

capturas foram realizadas por embarcações da frota nacional industrial, e os desembarques de 

pescado, no Estado do Rio Grande do Norte. 

As informações foram obtidas através de um banco de dados do sistema de controle de 

desembarque de nove embarcações pesqueiras da frota nacional industrial (janeiro de 2006 a 

maio de 2011 e de outubro de 2012 a agosto de 2015). Esse banco de dados possui as 

seguintes informações: identificação das embarcações, peso total, produção destinada ao 

mercado interno e externo, datas de saída e chegada, número de lançamentos do espinhel por 

viagem, bem como custos das operações de pesca. Também estão presentes informações de 

identificação da espécie, o dia que o animal foi capturado, se no momento do embarque o 

peixe estava vivo ou morto, além da informação da qualidade em função da análise sensorial 

dos indivíduos. Informações da composição do material de pesca (espinhel) utilizados na 

captura, do processamento a bordo, número de pescadores e as atividades exercidas na 

embarcação de pesca foram obtidos de armadores e capitães de pesca dos barcos atuneiros. 

Os dados dos pesos individuais dos espécimes de T. albacares se tratam dos peixes 

que foram classificados com qualidade de exportação que representaram 75% do total 

capturado desta espécie e que foram marcados com fitas coloridas, fixadas no pedúnculo 

caudal, indicando o dia da captura, utilizando-se uma cor para cada dia de pesca e que 

possibilitou o resgate das informações históricas.   

O Núcleo de Pesca da Superintendência do IBAMA no Rio Grande do Norte 

disponibilizou dados da produção da pesca de espinhel industrial no Estado, por ano e por 

espécie, de 1983 a 2012 e que possibilitou a avaliação de composição da captura.  

As informações do banco de dados foram relacionadas com as informações dos Mapas 

de Bordo, compiladas em planilhas e organizadas com nome dos barcos pesqueiros, datas de 

saída e chegada, número de anzóis utilizados nas operações de pesca, o dia da pesca, horário 

inicial e final dos lançamentos e recolhimentos do espinhel, assim como as latitudes e 

longitudes do incio e fim dos lançamentos e recolhimentos do espinhel. Estas informações 

ainda foram calibradas com os registros de informações do Programa de Rastreamento das 

Embarcações Pesqueiras (PREPS), considerando que as embarcações possuem equipamentos 

de rastreamento instalados a bordo que devem permanecer em perfeito funcionamento, 
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transmitindo as coordenadas geográficas a cada 1 hora para a Central de Rastreamento com 

precisão de 120 metros. Com o auxílio de programas estatístico (SPSS 17) e de 

geoprocessamento (ArcGIS 10; Geosoft-Oasis Montaj 7), foi possível obter uma maior 

precisão das áreas de pesca e do esforço exercido pela frota. Informações de comprimento e 

data de construção das embarcações pesqueiras foram também obtidas do PREPS. 

Dados de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para o período do estudo foram 

obtidos através da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

(http://www.nsof.class.noaa.gov/saa/products/search?datatype_family=SST100). Os dados 

foram apresentados em graus Celsius, diários e na resolução de 1° x 1° grau decimal de 

latitude e longitude. Os dados de clorofila a (Chl-a), para o mesmo período, foram coletados 

no site da NASA (http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MY1DMM_CHLORA). 

Estas informações foram apresentadas em mg/m³, média mensal, na resolução de 0,1° x 0,1° 

grau decimal de latitude e longitude. Informações sobre as fases da lua, também foram 

coletados utilizando-se o site do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (http://astro.if.ufrgs.br/fase/MoonPhases.html). 

Os dados de TSM e de Chl-a foram representados geograficamente (espacialização) 

utilizadando a ferramenta Kriging. O Kriging caracteriza-se em um tipo de interpolação, que 

recebeu esse nome após o engenheiro de minerais D.G. Krige desenvolver e propor essa 

técnica (MANLY, 2002). Segundo Isaaks e Srivastava (1989), a krigagem é um estimador 

linear ponderado, que calcula o valor dos pesos pela estimativa da estrutura espacial da 

distribuição das variáveis. 

A CPUE de T. albacares foi calculada dividindo o peso capturado (kg) por lançamento 

pelo esforço de pesca. O esforço considerado foi o produto do número de anzóis utilizados 

por lance multiplicado pelo tempo de permanência dos anzóis na água. Posteriormente a 

CPUE foi multiplicada por 1.000 anzóis, resultando em um índice de abundância relativo 

kg/1.000 anzóis/hora. O rendimento das pescarias por viagem (CPUE), considerando o total 

capturado, foi estimado dividindo o peso total capturado (t) pelo esforço de pesca (número de 

lançamentos por viagem).  

Também foi calculada a CPUE média por quadrante de 1°x1°, por trimestre e 

representada em formato de símbolos (círculos) graduados. Esta representação da CPUE foi 

apresentada sobre a espacialização da TSM e Chl-a, também por trimestre. 

http://www.noaa.gov/
http://www.nsof.class.noaa.gov/saa/products/search?datatype_family=SST100
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MY1DMM_CHLORA
http://astro.if.ufrgs.br/fase/MoonPhases.html
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Para estabelecer a estrutura de tamanho da população capturada foi utilizada a equação 

(1) sugerida por Lins Oliveira et al. (2005) e invertida (2) para estimar os comprimentos 

opérculo quilha (COQ) dos indivíduos capturados de T. albacares a partir dos pesos dos 

charutos (PC). Posteriormente foram estimados os comprimentos zoológicos (CZ) a partir dos 

comprimentos opérculo quilha (COQ) pela equação (3) também obtida de Lins Oliveira et al. 

(2005). 

 (1) 

 

(2) 

 (3) 

 

A equação de crescimento de Von Bertalanffy (SPARRE; VENEMA, 1989) (4) foi 

invertida (5) para estimar as idades dos exemplares capturados a partir dos comprimentos 

zoológicos, considerando os parâmetros de crescimento obtidos de Lessa e Duarte-Neto 

(2004): L∞ = 230,77 cm; K = 0,267 ano
-1

; e t0 = -0,081 anos. t0 = idade teórica em que o peixe 

teria comprimento zero; K = coeficiente de crescimento (ano
-1

), L∞ = comprimento máximo 

teórico atingido e C = comprimento zoológico do peixe no momento da captura. 

 

 (4) 

 
(5) 

Desta forma foi possível identificar a estrutura de tamanho, idade e as proporções de 

jovens e adultos de T. albacares com base no comprimento de 140 cm de comprimento 

zoológico, tamanho de maturação proposto por Fontana e Fonteneau (1978) e Hazin (1993), 

no Atlântico Oeste Equatorial. A idade referente a esse tamanho é de 3,4 anos, considerando 

os sexos agrupados. 

A metodologia empregada para estimar o efeito de diferentes fatores e covariáveis 

sobre a CPUE e sobre a variação dos comprimentos zoológicos (CZ) dos indivíduos 

capturados foi à ferramenta estatística Modelos Lineares Generalizados (GLM). Segundo 

Nelder e Wedderburn (1972), o GLM caracteriza-se por uma distribuição de probabilidade 
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conhecida para a variável dependente (Y), uma estrutura linear das variáveis explicativas e 

uma ligação conhecida, que estabelece a relação entre a componente variável e a estrutura 

linear.  

O GLM fornece um método de estimação e inferência que é equivalente a modelos 

lineares (regressão linear múltipla), nos casos em que Y tem distribuição aproximadamente 

normal (NÓBREGA, 2008). A perspectiva de aplicar os recursos teóricos de inferência 

estatística na estimação de tendências de índices de abundância de recursos pesqueiros e a 

criação de softwares que facilitaram a aplicação desse método de análise justifica a 

popularização dos GLMs em ciências pesqueiras e ambientais (VENABLES e DICHMONT, 

2004). 

Os indicadores de abundância (CPUE) e os comprimentos dos indivíduos capturados 

foram estimados utilizando o modelo de distribuição normal e gama e função de ligação 

identidade e logarítmica. As variáveis respostas para os modelos foram a CPUE (kg/1.000 

anzóis/hora) e o CZ (cm); como preditores foram testadas as variáveis fases da lua, ano, 

trimestre, latitude, longitude, TSM e chl-a.  

A decisão sobre a entrada ou exclusão dos preditores foi baseada em nível de 

significância α=0,05; a escolha do modelo de distribuição de probabilidades e função de 

ligação que apresentaram o melhor ajuste aos dados foi realizada mediante o menor valor de 

AIC (Akaike Information Criterion) (AKAIKE, 1974). 

Ainda foram coletadas informações sobre quantidades de pescado exportadas pelo 

Brasil e RN, em peso (kg) e em valor (US$) obtidas do Sistema de Análise das Informações 

de Comércio Exterior (Aliceweb), da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil 

(http://aliceweb.mdic.gov.br/). Os valores obtidos são preços “livre a bordo” ou “FOB” (free 

on board), onde o frete da mercadoria é responsabilidade do comprador. 

Desta forma o presente trabalho esta dividido em dois capítulos, sendo o primeiro que 

trata sobre a dinâmica da frota estudada, que permite um melhor entendimento da pesca 

oceânica com espinhel de superfície e o segundo capítulo que trata sobre T. albacares, a 

principal espécie capturada por esta frota.  Neste sentido, os dados utilizados em cada capítulo 

de maneira resumida são apresentados na tabela 2. 

 

 

http://aliceweb.mdic.gov.br/
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Tabela 2: Resumo da utilização dos dados em cada capítulo.  

Capítulo 1 Capítulo 2 

 Dados da pescaria e composição do 

espinhel (01/2006 a 02/2014); 

 Dados da pescaria e dos desembarques 

(12/2007 a 08/2015); 

 Composição das capturas (Dados do 

IBAMA de 1983 a 2012); 

 Mapas de bordo; 

 Mapas de bordo;  PREPS; 

 PREPS;  TSM (NOAA); 

 Dados de comercialização: Banco de 

dados, referente ao destino da produção 

(2006 a 2014) e Dados do ALICEWEB 

(2006 a 2016), referente à exportação de 

T. albacares, T. obesus e X. gladius do 

Rio Grande do Norte e do Brasil; 

 CHL-a (NASA); 

 Descrição das funções e remunerações 

dos pescadores; 

 Lua (UFRGS); 

 Custo das operações de pesca.  Tratamento estatístico e geoestatístico. 
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Resumo  

A pesca oceânica gera alimento, emprego e renda e se mostra importante em função da 

proximidade do Brasil das rotas migratórias dos atuns e afins. Visando um melhor 

entendimento da dinâmica e composição das capturas da frota que opera com espinhel no 

Atlântico, foram analisados os dados de desembarques da frota sediada no Rio Grande do 

Norte (RN), principal exportador brasileiro de atuns e afins, durante o período de 2006 a 

2016. Cerca de 80% das capturas em peso foram de Thunnus albacares, Thunnus obesus, Xiphias 

gladius e Prionace glauca. A remuneração da tripulação, combustível, isca e material de pesca 

representaram 65% dos custos de produção. O RN exportou aproximadamente 77% de T. 

albacares fresco e 26% congelado, 92% de T. obesus fresco e 90% congelado e 55% de X. gladius 

e 95% congelados. Diante da importância deste setor na geração de empregos, rendas e 

divisas para o RN, o presente estudo gerou informações que devem ser levadas em 

consideração para o redimensionamento e para sustentabilidade dos atuns e afins, 

capturados pela frota de espinhel que atua no Oceano Atlântico e possui sede no estado do 

Rio Grande do Norte.   

Palavras-chave: pesca; atuns; CPUE; Rio Grande do Norte 
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DYNAMICS AND COMPOSITION OF FLEET CATCHES THAT OPERACOM LONGLINE 
PELAGIC IN ATLANTIC 

 

Abstract 

The ocean fishing generates food, job, and income and it is important due to Brazil’s 

proximity to the migratory routes of the tuna and other species of fish. In the attempt to 

better understand the dynamic and the fleet’s captures’ composition that operates with 

longline in the Atlantic, the data of the fleet’s ladings, which was hosted in Rio Grande do 

Norte (RN), were analyzed. This state has been the main Brazilian exporter of tunas and 

alike from 2006 to 2016. Nearly 80% of the catch in live weight were from Thunnus albacares, 

Thunnus obesus, Xiphias gladius and Prionace glauca. The crew’s wage, the fuel, the bait and the 

fishing material represent 65% of the production cost. Rio Grande do Norte has exported 

approximately 77% and 26% of, respectively, fresh and frozen T. albacares, 92% and 90% of, 

respectively, fresh and frozen T. obesus, and 55% and 95% of, respectively, fresh and frozen 

X. gladius. In the face of this sector’s importance to generate jobs, incomes and shares to the 

state of Rio Grande do Norte, this study produced information that must be taken into 

account for the resizing and the sustainability of tunas and similar, caught by the fleet of 

longline which acts in the Atlantic Ocean and has headquarters in Rio Grande do Norte state. 

Key words: fishery; tunas; CPUE; Rio Grande do Norte 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 

2013) a pesca extrativa e a aquicultura proporcionam uma fonte de renda e sustento para 55 

milhões de pessoas, gerando na indústria pesqueira global mais de 220 milhões de postos de 

trabalho. Neste contexto, a indústria pesqueira nacional também se constitui num importante 

segmento econômico, sendo responsável em 2012, segundo o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA, 2013), pela geração de 8.843 empregos diretos, somente para a pesca de 

grande escala que se constituem em embarcacoes acima de 20 TBA - Tonelagem Bruta de 

Arqueação. Empregos indiretos ainda são gerados nos entrepostos frigoríficos, em função do 

beneficiamento do pescado capturado, além das empresas especializadas no fornecimento de 

insumos para a armação das embarcações pesqueiras. SANTOS JÚNIOR (2014), afirma que a 

pesca industrial no Brasil apresenta grande relevância social e econômica para muitos 

municípios litorâneos. 
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Segundo a FAO (2013) a produção de pescado no mundo, incluindo a pesca extrativa 

continental e marinha de pequena e grande escala, atingiu 89,63 milhões de toneladas (t) em 

2009, passando a 88,60 milhões de t em 2010. No Brasil, com a implementação do Programa 

de Industrialização da Pesca, bem como pela criação da Superintendência de 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e promulgação do Código de Pesca (Decreto-Lei 221, 

de 28/02/1967) (MPA, 2010; MPA, 2011), houve um crescimento significativo da pesca 

extrativa (marinha e continental) durante o período de 1950 a 1985, quando a produção 

atingiu 956.684 t. Entretanto, em função principalmente do processo de sobrepesca de alguns 

estoques tradicionalmente explorados, assim como a desativação de incentivos fiscais para o 

setor, a partir de 1986 a produção pesqueira sofreu uma diminuição significatica, passando a 

619.805 t em 1990. A partir desse ano, observou-se uma estabilização em torno de 785.366 t 

(ano de 2010). Por outro lado, o Rio Grande do Norte, apresentou uma diminuição na 

produção extrativa na ultima década, que se estabilizou em torno de 19.364 t em 2011. 

Os principais produtos capturados pela frota industrial no Brasil são o camarão-rosa 

(Farfantepenaeus subtilis), a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), o pargo (Lutjanus 

purpureus) e as pescadas (Sciaenidae) na região Norte, os atuns (Scombridae) no Nordeste, a 

sardinha (Sardinella brasiliensis), a corvina (Micropogonias furnieri), a tainha (Mugil platamus) e 

o bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) nas regiões Sudeste e Sul (SANTOS JÚNIOR, 2014).  

Os primeiros trabalhos de prospecção de atuns na costa brasileira foram realizados 

em 1956, pela FAO (LEE, 1957). No Nordeste do Brasil, a captura comercial de atuns e afins 

com barcos de espinhel multifilamento teve inicio em 1956, através do arrendamento de 

barcos japoneses, pela Indústria Brasileira de Pesca e Frio S/A (INBRAPE) (HAZIN, 2007). 

Dentre os petrechos de pesca utilizados para captura de espécies pelágicas e semi-

pelágicas está o espinhel, amplamente utilizado no mundo inteiro. Este aparelho é muito 

eficaz na captura de atuns, tubarões e agulhões, dentre outras espécies (DOUMENGE, 1998; 

MATSUDA, 1998). 

No Brasil a frota direcionada à captura de atuns e afins utilizando espinhel atingiu 

602 embarcações em 2012, distribuídas nos seguintes Estados: Espírito Santo (385), Rio de 

Janeiro (105), Santa Catarina (42), Rio Grande do Norte (39), Rio Grande do Sul (12), 

Pernambuco (8), São Paulo (7), Pará (3) e Paraíba (1) (MPA, 2013).  

Dentre as espécies de maior valor comercial capturada pela frota nacional 

espinheleira estão a albacora-laje (Thunnus albacares), a albacora-bandolim (Thunnus obesus) e 

o espadarte (Xiphias gladius). Dados da ICCAT (2014) informam que em 2012 a produção 
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brasileitra foi de 2.836 t de T. albacares, 1.400 t de T. obesus e 2.833 t de X. gladius. Neste 

mesmo periodo, a produção no Atlantico Norte e Sul, atingiu 102.293 t de T. albacares, 78.456 

t de T. obesus e 24.329 t de X. gladius, caracterizando uma baixa participação da produção 

nacional em relação à produção total de atuns no Atlantico. A participação da captura 

nacional na pesca oceânica do Atlântico Sul de atuns e afins ainda é pequena, e não se 

justifica pela proximidade estratégica do País em relação às rotas migratórias dos principais 

estoques (HAZIN e TRAVASSOS, 2007). 

Neste contexto, considerando que a captura de atuns e peixes afins já contribui com a 

geração de divisas, emprego e renda o presente trabalho visa subsidiar informações sobre 

esta atividade analisando a composição das capturas e a dinâmica da frota pesqueira sediada 

no Estado do Rio Grande do Norte que opera com espinhel monofilamento no Atlântico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente trabalho analisou as capturas totais e das principais espécies pescadas 

com espinhel de superfície por embarcações da frota nacional industrial que desembarcaram 

no Estado do Rio Grande do Norte e operaram no Atlântico, entre as longitudes 45°W e 

24°W e latitudes de 10°S e 10°N.  

Para a análise das capturas realizadas pela frota que opera com espinhel no Atlântico 

e desembarcam no Estado do Rio Grande do Norte, o Núcleo de Pesca da Superintendência 

do IBAMA no Rio Grande do Norte disponibilizou dados de captura grupados por ano e por 

espécie, para o período de 1983 a 2012. Foi calculado ainda o rendimento das pescarias 

dividindo o peso total capturado, em toneladas, pelo esforço de pesca (número de 

lançamentos por viagem).  

Também foram utilizadas informações do banco de dados do sistema de controle de 

desembarque de nove embarcações pesqueiras da frota nacional industrial, para o período 

de janeiro de 2006 a fevereiro de 2014, proveniente de 306 cruzeiros de pesca. Esse banco de 

dados apresenta informações como identificação das embarcações, produções em peso total, 

produção destinada ao mercado interno e externo, datas de saída da embarcação, de chegada 

e número de lançamentos de espinhel por viagem, bem como os custos das operações de 

pesca. Os dados de composição do material de pesca (espinhel) utilizados na captura, e do 

processamento a bordo, foram obtidos de armadores e capitães de pesca dos barcos atuneiros 

sediados no Porto de Natal (RN). As informações de comprimento e data de construção das 
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embarcações pesqueiras foram levantadas do Programa de Rastreamento das Embarcações 

Pesqueiras (PREPS) do Governo Brasileiro. 

As informações referentes as exportações (nacional e do Rio Grande do Norte), em 

peso (kg) e em valor (US$), foram obtidas através do Sistema de Análise das Informações de 

Comércio Exterior (Aliceweb), da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil 

(http://aliceweb.mdic.gov.br/). Também foram coletadas, no sistema do MDIC, 

informações sobre importações de isca utilizadas pelas embarcações atuneiras. Os valores 

obtidos são preços “livre a bordo” ou “FOB” (free on board), onde o frete da mercadoria é 

responsabilidade do comprador. 

 

RESULTADOS 

Dados de produção do Rio Grande do Norte  

Dados do IBAMA do Rio Grande do Norte revelaram que as principais espécies 

capturadas por espinhel de superfície pela frota industrial do Rio Grande do Norte, entre 

1983 e 2012 foram a albacora-laje (Thunnus albacares), o espadarte (Xiphias gladius), tubarões e 

albacora-bandolim (Thunnus obesus) (Tabela 1).  

Entre 1983 e 2012 as capturas de T. albacares, T. Obesus, X. gladius e P. glauca (Figura 3) 

representaram 80,5% do total desembarcado no  Rio Grande do Norte pela frota industrial 

que utliza o espinhel de superfície. Neste período a espécie mais capturada foi T. albacares, 

com um aumento significativo na sua captura, sendo 10,4 t em 1983, 329,1 t em 1990, 2.484 t 

em 2002 e por fim 1.154,8 t em 2012. (Figura 1). 

Em função de alteração na coleta dos dados, o primeiro ano que T. obesus foi registrada 

na estatística pesqueira do IBAMA foi em 1988, com produção de 16,8 t, atingindo 729,5 t em 

2007, reduzindo para 608,3 t em 2012 (Figura 1). A captura do X. gladius em 1989 foi de 30,6 t 

e em 2011 foi de 1.856,6 t, maior captura da série histórica, com posterior redução a partir 

deste ano (Figura 1). A captura de P. glauca no ano de 1995 foi de 12,3 t e a maior produção 

em 2011 com 929,3 t, diminuindo em 2012 para 511,6 t (Figura 1). 

 

 

 

 

http://aliceweb.mdic.gov.br/
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Tabela 1: Principais espécies capturadas pela frota espinheleira sediada no Rio Grande do 

Norte e opera no Atlântico, durante o periodo de 1983 a 2012. 

Nome vulgar Nome científico Peso capturado (t) Frequência (%) 

Albacora-laje Thunnus albacares 23.289,6 34,1% 

Espadarte Xiphias gladius 21.034,6 30,8% 

Tubarão-azul Prionace glauca 5.990,0 8,8% 

Outros tubarões 

Galeocerdo cuvieri 

5.768,1 8,5% 

Isurus oxyrinchus 

Alopias spp 

Sphyrna spp 

Carcharhinus spp 

Outros 

Albacora-bandolim Thunnus obesus 4.666,1 6,8% 

Albacora-branca Thunnus alalunga 2.599,4 3,8% 

Agulhão-negro Makaira nigricans 1.493,4 2,2% 

Agulhão-vela 
Istiophorus platypterus 

(antigo: Istiophorus 
albicans) 

1.007,7 1,6% 

Agulhão-branco 
Kajikia albida (antigo: 

Tetrapturus albidus) 
855,5 1,3% 

Cavala Acanthocybium solandri 437,9 0,6% 

Dourado Coryphaena hippurus 368,7 0,5% 

Outros 

Katsuwonus pelamis 

687,7 1% 

Ruvettus pretiosus 

Sphyraena spp 

Elagatis bipinnulatus 

Outros 

Total (t) 68.198,7 100% 
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Figura 1: Captura total de T. albacares, X. gladius, T. obesus e P. glauca de 1983 a 2012, 

proveniente da frota atuneira do Rio Grande do Norte.  

 

Dinâmica da frota 

Entre o período de janeiro de 2006 a maio de 2011 e de outubro de 2012 a fevereiro de 

2014, a frota estudada realizou 306 cruzeiros de pesca, 4.034 lançamentos realizados. Com a 

utilização do Sistema de Informação Geográfico (SIG), foi possível identificar a área de pesca 

da frota (Figura 2). 

 

Figura 2: Área de pesca da frota espinheira do Rio Grande do Norte. 

 

O comprimento total das embarcações estudadas variou de 17 a 34 metros, 

construidas entre 1973 e 2004. As viagens realizadas por estas embarcações variaram de 10 a 
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48 dias (média = 18,8; ±4,4), e o número de lances de espinhel por viagem variou de 3 a 27 

(média= 13,2; ±3,3). Dos 5.760 dias que as embarcações pesqueiras ficaram no mar, 4.034 dias 

foram referentes às atividades efetivas de pesca e 1.726 dias referentes à navegação 

(deslocamentos do porto às áreas de pesca e entre as áreas de captura). 

O espinhel (Figura 3) utilizado é constituído por uma linha principal de nylon 

monofilamento 3,5 milímetros (mm) com aproximadamente 50 milhas náuticas (mn) de 

comprimento. A esta linha principal são conectados cabos, multifilamento de 

aproximadamente 15 metros (m), com boias para que o aparelho permaneça suspenso na 

coluna d’água. Em função da grande extensão do espinhel são utilizadas algumas boias 

rádios para facilitar a localização do aparelho. 

Entre dois cabos de boia são conectadas a linha principal, de 5 a 6 linhas secundárias 

de nylon monofilamento de 2,0 mm de aproximadamente 20 m cada, com distância de 

aproximadamente 45 m entre as linhas. São usados chumbos, geralmente de 75 gramas, nas 

linhas secundárias para afundar as mesmas, de forma a permitir que a linha se posicione 

verticalmente.  

Na extremidade da linha secundária são conectados os anzóis geralmente no formato 

“J” (9/0 ou 10/0) e circular (18/0), que operam aproximadamente entre 30 e 150 m de 

profundidade. Fios de aço de aproximadamente 30 cm ainda podem ser usados entre a linha 

secundária e o anzol para evitar que os indivíduos capturados consigam partir o material.  

 

Figura 3: Esquema de um espinhel monofilamento pelágico, utilizado pela frota atuneira 

sediada no Rio Grande do Norte (Fonte: ZAGAGLIA et al., 2004). 

  

O lançamento do espinhel inicia em média as 15:00 horas, com duração em torno de 7 

horas, para o lançamento de cerca de 1.200 anzóis. O recolhimento do material começa em 

torno das 4:00 horas com duração aproximada de 9 horas. O tempo médio de submersão do 

espinhel é de 14 horas.  
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A isca utilizada pelas embarcações é a lula, importada principalmente da Argentina e 

do Uruguai. A média do consumo de lula por lançamento é de 360 kg, que resulta em um 

consumo aproximado de 4.680 kg de isca, por viagem.  

Visando aumentar a eficiência das pescarias de atuns, a frota utiliza a estratégia de 

pescar principalmente na lua crescente e cheia, uma vez que os armadores objetivam 

preparar os barcos para aproximadamente 20 dias, 15 lançamentos, dos quais, 07 antes da lua 

cheia, 01 na lua cheia e 07 após a lua cheia. A adoção desta estratégia de pesca, em função da 

fase da lua, gera um aumento da oferta de atuns frescos no mercado, resultando numa 

diminuição do preço de comercialização. 

 

Esforço de pesca, produção, rendimentos e manipulação do pescado a bordo  

Agrupando-se os anos por trimestres, observa-se que os cruzeiros de pesca apresentam 

médias de 18 dias no primeiro trimestre, 19,7 dias no segundo trimestre, reduzindo nos 

trimestres seguintes (Figura 4a). A média do número de dias de navegação (dias dos 

cruzeiros de pesca em que não houve lançamento ou recolhimento do espinhel) apresentou o 

maior valor no segundo trimestre (6,2 dias) e reduziu em direção ao quarto trimestre (5,2 

dias) (Figura 4b). 

 
Figura 4: Média (círculo) e erro padrão (barra) do número de dias por viagem (a), e do 

número de dias de navegação, quando não houve lançamento ou recolhimento de espinhel 

(b). 

Observando os rendimentos por mês ao longo dos anos, constata-se que os maiores 

valores se encontram entre os meses de janeiro e abril (Figura 5). Já o número médio de 

lançamentos ao longo dos trimestres aumentou de 12,4 no primeiro trimestre para 13,6 no 

quarto trimestre (Figura 6a). A média da produção total das embarcações industriais de 
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pesca da frota estudada girou em torno de 16,5 t, e produção total por viagem diminuiu de 

17,6 t no primeiro trimestre para 15,4 t no quarto trimestre (Figura 6b). 

De maneira geral a frota espinheleira industrial nacional que desembarca no RN, 

preferencialmente conservam frescas as espécies capturadas de maior valor comercial, 

visando à exportação. Para o mercado interno as espécies são congeladas.  

A manipulação do pescado a bordo consiste na sangria, evisceração, descabeçamento, 

lavagem, ensacamento (cobertura) do espécime (apenas os que serão destinados à 

classificação de qualidade) com tecido para evitar arranhões, cortes e evitar que o gelo, 

utilizado na conservação, queime sua pele. Com o objetivo de rastrear o dia da captura, 

utliza-se o procedimento de amarrar no pedúnculo caudal com fitas coloridas, com uma cor 

diferente para cada dia. Para identificar os espécimes que foram embarcados vivos, utiliza-se 

uma marca (corte) no pedunculo caudal. 

No desembarque, o pescado com qualidade de exportação é pesado individualmente, 

enquanto os outros espécimes, destinados ao mercado interno, são pesados agrupados 

separados apenas por espécie. 

 

 
Figura 5: Média mensal do rendimento entre janeiro de 2006 a maio de 2011 e outubro de 

2012 a fevereiro de 2014. 
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Figura 6: Média (círculo) e erro padrão (barra) por viagem do número de lances (a) e 

produção total (b). 

 

Comercialização do pescado 

Considerando-se os desembarques realizados e a classificação do pescado por análise 

organoléptica, observa-se que, 39% das capturas foram destinadas à exportação, e 61% ao 

mercado interno. Por outro lado, parte da produção comercializada no mercado interno, foi 

classificada com qualidade de exportação e comercializada principalmente para o Estado de 

São Paulo, em função da variação da cotacao do dolar e como estratégia comercial adotada 

para prospecção de mercados de consumo de peixe para culinária oriental. 

A média anual das exportações, em peso, decresceu de 10,6 t em 2006 para 1,6 t em 

2011, observando-se uma recuperação para 3,1 t. em 2014 (Figura 7a). Não houve exportação 

em 2012. A quantidade destinada ao mercado interno aumentou de 6,9 t em 2006 para 11,6 t 

em 2009, diminuindo para 5,3 t em 2012 e recuperando para 13,9 t em 2014 (Figura 7b). Essas 

variações nos volumes exportados são decorrentes principalmente dos níveis de capturas e 

da demanada de mercado internacional. 

Quando avaliado os dados do MDIC (Aliceweb), observa-se que o Brasil em 2006 

exportou 887,9 t de T. albacares, fresca ou refrigerada, que representaram aproximadamente 

US$ 2.140.000,00, havendo uma redução até 2011, quando foram exportados 32,4 t, gerando 

US$ 267.774,00. A partir de 2011 houve um incremento nas exportações brasileiras de T. 

albacares fresca atingindo 205,3 t, resultando em US$ 1.712.007,00, em 2015 e até março de 

2016 haviam sido exportados 57,9 t, cerca de US$ 463.500,00. Na avaliação da exportação de 

T. albacares congelada em 2015, o Brasil exportou 221,7 t (US$ 381.541,00) e até março de 2016 

27,5 t (US$ 43.765,00). 
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Figura 7: Média anual da produção (círculo) e erro padrão (barra), por barco/viagem, 

destinada à exportação (a) e destinada ao mercado interno (b). 

 

Para a espécie T. obsesus, as exportações foram da ordem de 578,4 t em 2015, gerando 

uma receita de U$ 4.913.897,00. Com relação ao X. gladius, o Brasil em 2015 exportou 671,5 t 

fresco (US$ 4.191.482,00) e 163.904 t congelado (US$ 766.132,00). 

O RN em 2006 exportou 190,3 t de T. albacares fresca, que representou US$ 879.771,00, 

reduzindo para 21,8 t (US$ 149.383,00) em 2011. Em 2015 foram exportados 203,5 t (US$ 

1.699.256,00) e até março de 2016 55,3 t (US$ 445.647,00). Já as exportações dessa espécie 

congelada, em 2006 foram exportadas 10,1 t (US$ 16.215,00), aumentando para 641,6 t (US$ 

4.446.295,00) em 2011, decrescendo para 3,5 t (US$ 9.181,00) em 2015.   

É importante registrar que dentre os Estados brasileiros, apenas o RN exportou T. 

obesus congelados de 2008 a março de 2016.  

O valor médio dos preços (US$/kg) por ano de T. albacares, T. obesus e X. gladius 

capturados pela frota espinheleira industrial e exportados frescos e congelados através do 

RN, são apresentados na tabela 2. Os valores de comercialização (preço por kg de pescado) 

no mercado interno seguem a Portaria n° 077/2009 de 19/11/2009 (Diário Oficial do Estado 

n° 12.094 de 20/11/2009) da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, que 

determina valores mínimos de referência para todos os produtos comercializados no Estado, 

dentre os quais destacamos o valor estabelecido para as albacoras (atuns), agulhões, 

dourados e cavala empinge que é de R$ 6,00/kg. 
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Tabela 2: Preço médio (US$/kg) das principais espécies capturadas por espinhel de 

superfície e exportadas através do RN, por ano, (2006 a março de 2016). Os maiores valores 

identificados encontram-se em negrito. Fonte: Aliceweb/MDIC. 

Espécie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

T. albacares (fresca) 4,62 4,64 5,02 6,33 6,84 6,85 9,14 9,91 8,86 8,35 8,07 

T. albacares (congelada) 1,61 - 1,99 - 2,96 6,93 6,37 4,15 4,00 2,65 2,47 

T. obesus (fresca) 4,56 4,30 4,17 5,43 6,71 6,38 9,12 10,08 9,75 8,49 7,97 

T. obesus (congelada) - - 1,94 1,79 2,46 7,56 6,72 6,60 3,86 2,56 2,47 

X. gladius (fresco) 2,34 3,18 4,10 4,47 6,39 5,93 6,60 7,82 7,34 6,64 6,65 

X. gladius (congelado) 2,62 2,89 3,00 2,47 3,87 4,09 4,03 5,09 5,14 4,69 4,99 

*Até março de 2016. 

 

Emprego, renda e custos operacionais  

Cada embarcação que opera na pesca de atuns no Rio Grande do Norte emprega em 

média 11 pescadores, dependendo do tamanho da embarcação, divididos por funções e com 

remuneração em função da natureza de sua atividade. O 1° comandante é o chefe da 

embarcação pesqueira industrial, sendo responsável pela escolha dos locais e das estratégias 

de pesca que são adotadas. Algumas embarcações possuem o 2° comandante, que é o 

responsável por despachar o barco (documentos necessários para a liberação dos barcos 

pelos órgãos de controle), pelos itens de segurança da embarcação para navegação e o 

deslocamento no oceano.  

Os responsáveis pelos motores são o chefe de máquinas e seu ajudante, que se 

dividem na atividade de monitoramento, manutenções preventivas e corretivas de toda a 

estrutura e equipamentos da embarcação, tanto em terra quanto no mar. O cozinheiro é 

responsável pelo preparo da alimentação a bordo, apoiando também as fainas de pesca. O 1° 

e 2° geladores são responsáveis pela conservação a bordo do pescado capturado. Parte da 

produção (espécies de maior valor comercial) é armazenada no gelo para consumo do 

pescado como culinária oriental. Neste sentido a função dos geladores é importante uma vez 

que parte do pescado será direcionada para o consumo “in natura”. O Contramestre é 

responsável pelo convés da embarcação, referente à distrubuição dos trabalhos entre os 

pescadores no convés, montagem, lançamento e recolhimento do espinhel, armazenamento e 

manutenção do aparelho de pesca. Os demais pescadores são empregados principalmente 
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nos lançamentos e recolhimentos do material, podendo ser incorporados em outras 

atividades na embarcação.  

Cada uma das funções de comando realiza o levantamento do consumo, perda e a 

solicitação de material e serviços que é avaliado pelo 1° comandante da embarcação e que 

posteriormente é entregue ao gerente de frota, em terra, para levantamento do custo total 

efetivo da embarcação e iniciar o processo de armação das embarcações para um novo 

cruzeiro de pesca, após o desembarque da produção.  

De maneira geral, os principais custos de produção, das embarcações pesqueiras 

industriais, estão relacionados à remuneração da tripulação (24%), consumo de combustível 

(21%), consumo de isca (13%) e material de pesca (7%).  

A remuneração dos pescadores é constituída por um salário fixo e outro que é 

variável em função da produção da embarcação, sendo dividido por partes (Tabela 3). O 

cálculo da parceria (partes) é diferente entre as empresas e ainda existe a possibilidade de 

diferenciar por embarcação dentro de uma mesma empresa. As partes são calculadas em 

função do valor da comercialização da produção. O armador de pesca da frota estudada 

destinava 20% da receita (proveniente da venda do pescado) e dividia em aproximadamente 

30 partes. 

Para o pagamento da remuneração do comandante são reservadas 6,5 partes da 

parceria, porém a maioria dos comandantes desta frota recebia sua remuneração em forma 

de comissão, em função da quantidade produzida levando em consideração a classificação 

do pescado tipo exportação e das espécies do mercado interno. Quanto maior a qualidade 

organolética do pescado, maior o valor da remuneração variável dos pescadores. Atualmente 

uma parte gira em torno de R$ 600,00. 

Considerando que as embarcações, para cada expedição de pesca, passam em média 

19 dias no mar, que os pescadores quando estão em terra trabalham aproximadamente 2 dias 

na armação (preparação) da embarcação para a nova viagem, os pescadores usufruem 

aproximadamente 9 dias do mês em terra sem obrigações com a embarcação. Esta não é a 

realidade do chefe e do auxiliar de máquinas que trabalham também na manutenção, 

prevenção, correção e supervição realizadas por terceiros nas embarcações de pesca, o que 

resulta em um menor tempo de folga. 
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Tabela 3: Quantidade de pescadores, funções e média da remuneração atual dos pescadores 

em relação a sua função na embarcação. 

Qtde. Funções Salário (R$) Produção (Partes) 
Remuneração  

Média (R$) 

1 1° Comandante 1.500,00 Comissão 10.000,00  

1  2° Comandante 1.500,00 3,5 3.600,00 

1 Chefe de máquinas 1.500,00 4,5 4.200,00 

1 Ajudante de máquinas 880,00 2,0 2.080,00 

1 Cozinheiro 880,00 2,5 2.380,00 

1 1° Gelador 880,00 2,5 2.380,00 

1 2° Gelador 880,00 2,0 2.080,00 

1 Contramestre 880,00 2,5 2.380,00 

3  Pescador 880,00 1,3 1.660,00 

 

DISCUSSÃO 

Segundo a ICCAT (2014), o espinhel é utilizado em todo o Oceano Atlântico e Mar 

Mediterrâneo, em navios de até aproximadamente 60 metros de comprimento, para capturar 

atuns, espadarte, tubarões e outros peixes pelágicos. PACHECO et al. (2011) relataram que 

embarcações espinheleiras que operaram na mesma área de pesca do presente estudo 

realizaram em média 13,5 lançamentos por viagem e que o lançamento do espinhel 

começava por volta de 15:30 horas e o recolhimento, no dia seguinte, começava por volta das 

04:00 horas. Segundo a ICCAT (2014), lançamentos de espinheis de superfície duram em 

média 04h50min e 08h28min para o recolhimento. 

Além do conhecimento empírico dos comandantes de pesca, alguns navios possuem 

modernos equipamentos de navegação e informações que lhes permitem obter dados 

ambientais que são usados para definir a estratégia de pesca e os locais de lançamento do 

espinhel. 

O presente trabalho demonstrou que T. albacares foi a espécie mais capturada pela 

frota espinheleira industrial do Rio Grande do Norte, seguida por X. gladius, P. glauca e T. 

obesus. A FAO (2013) relatou que T. albacares é a 8° espécie mais pescada globalmente em 

peso. HAZIN et al. (2004) identificaram no âmbito do Programa de Avaliação do Potencial 
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Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva Brasileira (REVIZEE), que em 

2001 as capturas de T. alalunga, T. albacares e de X. gladius representaram 29,7%, 21,6% e 

15,7%, respectivamente, da produção total, fato este relacionado ao arrendamento de 

embarcações de origem chinesa naquele período. Segundo a ICCAT (2014) foram capturados 

78.456 t de T. obesus no oceano Atlântico em 2012 e o Brasil produziu 1.400 t neste mesmo 

ano, representando cerca de 2% da captura total. 

Mais de 17% das capturas do RN, do período analisado são de espécies de tubarões 

que segundo Cortés (2000), amadurecem lentamente para reprodução. Estudos devem ser 

realizados para identificar quais os efeitos desta pesca na conservação destes animais. Os 

dados revelaram que a captura de P. glauca representou 8,8% do total capturado pela frota do 

RN, entre 1983 e 2012. FRÉDOU et al. (2015) informaram que historicamente o P. glauca é 

uma das espécies de tubarão mais capturadas e que o Brasil, entre 1990 e 2012, foi 

responsável por cerca de 12% da captura total dessa espécie no Atlântico Sul.  

FRÉDOU et al. (2016) informaram que 67% dos teleósteos capturados como fauna 

acompanhante pela frota espinheleira comercial no Atlântico Sul são comercializados. Já os 

elasmobrânquios, MARÍN et al. (1998) e MEGALOFONOU (2005) informaram que o P. glauca 

ocorre com muita frequência na fauna acompanhante da pesca de espinhel de superfície, 

entretanto possui baixo valor comercial, sendo apenas as nadadeiras um produto valioso 

(CLARKE et al., 2006; ROSE, 1998). 

Apesar de P. glauca ser mais abundante entre as espécies de tubarões capturadas pela 

pesca com espinhel de superfície, outras espécies de tubarões também são capturadas, como 

Carcharhinus longimanus, Carcharhinus signatus, Sphyrna lewini, Sphyrna tiburo e Sphyrna 

zygaena, entre outras. Estas espécies constam na lista de espécie sobreexplotadas ou 

ameaçadas de sobre explotação, conforme Instrução Normativa (IN) Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) nº 5/2004. Posteriormente entrou em vigor a Portaria MMA n° 445/2014 

que tornou essas espécies integralmente protegidas, com exceção do P. glauca, mas que 

atualmente encontra-se suspensa judicialmente. Cabe destacar ainda que C. longimanus já 

estava protegida pela Instrução Normativa Interministerial (INI) MPA/MMA nº 1/2013 e 

juntamente com S. lewini, S. zygaena constam no Anexo II da CITES (Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de extinção). 

O procedimento de marcação dos peixes capturados com fitas coloridas amarrada ao 

peixe para indicar o dia da captura, identificado nas pescarias realizadas pela frota 

espinheleira do Rio Grande do Norte (NÓBREGA et al. 2014), aliado às informações de pesos 
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individuais dos espécimes, obtidos no desembarque, dados de localização e informações 

ambientais podem subsidiar informações técnicas científicas e contribuir na gestão 

pesqueira, além de possibilitar o deslocamento da frota para as áreas de ocorrência dos 

maiores indivíduos, minimizando a captura de imaturos. 

Segundo a FAO (2013), a exportação mundial de pescado atingiu US$ 129,2 bilhões 

em 2012 e as exportações de atuns representaram 8% deste valor. FATMA (2015) relatou que 

a demanda do mercado global para produtos processados de atum é consideravelmente alta, 

corroborando com a informação de PRAVIN et al. (2008), que identificaram que o atum era a 

terceira maior commodity de peixe comercializada internacionalmente.  

As exportações (FOB) do Brasil em 2015 de T. albacares, T. obesus e X. gladius (frescos e 

congelados) representaram US$ 12.021.715,00. Neste ano o RN se destacou a nível nacional 

na exportação das principais espécies capturadas com espinhel de superfície pela frota 

industrial gerando US$ 8.920.688,00, além de emprego e renda. Entre 2006 e março de 2016 o 

RN foi responsável por cerca de 77%, 92%e 55% das exportações, em peso (conservado fresco 

ou refrigerado),  respectivamente de T. albacares, T. obesus e X. gladius. Já com relação às 

exportações destas espécies congeladas, neste mesmo período o Estado foi responsável por 

26% das exportações de T. albacares congelada, 90% de T. obesus e 95% de X. gladius.  

O aumento das exportações do RN a partir de 2011 de T. albacares e T. obesus 

congeladas coincide com o período em que houve o arrendamento de barcos japoneses, 

como já citado por SILVA et al. (2013). Cabe destacar ainda que posteriormente houve uma 

diminuição da produção em função da suspensão do contrato de arrendamento pelo não 

cumprimento da legislação ambiental brasileira. Em anos anteriores, HAZIN e TRAVASSOS 

(2007) e DIAS-NETO (2010) já haviam relatado uma queda na produção nacional de atuns 

devido à saída de embarcações arrendadas de outras nacionalidades, alertando a 

vulnerabilidade do país, devido à dependência da frota estrangeira. DIAS-NETO (2010) cita 

também que o atraso tecnológico na pesca atuneira nacional, se deve em parte ao fato do 

Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e do 

Abastecimento (MAPA), ter utilizado a opção do arredamento de barcos estrangeiros como 

único instrumento de apoio à formação de frota nacional para ocupação da zona econômica 

exclusiva (ZEE).  

É importante que se destaque, como citado por HAZIN e TRAVASSOS (2007), que o 

governo brasileiro investiu de modo limitado, na importação de embarcações pesqueiras e 
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no Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira 

Nacional - Profrota Pesqueira. 

Com relação aos custos operacionais estimou-se que a remuneração dos tripulantes, o 

consumo de combustível, o consumo de isca e o consumo de material de pesca somam cerca 

de 65% do custo total de produção. PEDROSA et al. (2002) identificaram que a média do 

custo com a remuneração de pescadores de barcos atuneiros variou de 31,9% a 48,3% do 

custo total, o custo de armação variou de 32,6% a 50,6%, o custo de material e manutenção 

dos equipamentos totalizaram de 8,6% a 12,8% e manutenção de 7,6% a 9,3%. 

O número de tripulantes interfere diretamente no custo total da embarcação. O 

presente trabalho estimou uma média de 11 pescadores por barco, próximo ao descrito por 

HAIMOVICI et al. (2006), que informaram um  número médio de tripulantes de 10 

pescadores. Com relação ao cálculo da parceria foi observado que 20% da receita 

(proveniente da venda do pescado) é dividida entre os pescadores. PEDROSA et al. (2002) 

informaram que a remuneração na forma de parceria se calculava deduzindo o custo de 

armação, manutenção, material e 10% para conservação da embarcação, da receita da venda 

do pescado e o valor resultante era dividido em duas partes iguais entre a empresa e os 

pescadores. 

HAZIN e TRAVASSOS (2010) relataram que o custo do óleo diesel é um dos 

principais insumos da pesca oceânica, devido as grandes distâncias que as embarcações 

navegam durante os cruzeiros de pesca. AZEVEDO et al. (2014) informaram que para 

embarcações de arrasto de camarões o óleo diesel foi o item de custo mais representativo 

variando 73% a 61% do custo total. Cabe destacar que o MPA executa o Programa Nacional 

de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel (Lei nº 9.445/97), com o objetivo de 

promover a equalização do preço do óleo diesel marítimo para a frota nacional ao preço 

efetivamente praticado na venda às embarcações estrangeiras. 

FATMA (2015) cita que o desenvolvimento sustentável da indústria de atum deve 

levar em consideração a sustentabilidade ambiental (promovida pela capacidade de suporte 

do recurso), social (em função do desenvolvimento de oportunidades de trabalho e a 

melhoria da qualidade de vida dos pescadores), pelas condições institucionais (relacionadas 

à regulamentação do setor da pesca promovida pelo governo) e econômica (visto a partir do 

custo operacional das capturas, o preço médio do atum e do lucro da atividade resultando 

em interesse de investimento no setor). 
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CONCLUSÃO 

Foi identificado que aproximadamente 80% do histórico das capturas de embarcações 

espinheleiras industriais do Rio Grande do Norte se tratam de quatro espécies (T. albacares, T. 

obesus, X. gladius e P. glauca). Neste sentido, medidas devem ser adotadas visando à obtenção 

de informações biológicas e das pescarias para a realização de estudos que subsidiem 

medidas de manejo desses recursos e diminuam a captura incidental da fauna acompanhante 

e de indivíduos imaturos. 

Apesar de P. glauca ser mais abundante entre as espécies de tubarões, outras espécies 

são capturadas e constam em listas de espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobre 

explotação, além de lista CITES. No caso dos tubarões, legislação já estabelece procedimentos 

necessários ao controle do desembarque, armazenamento, da conservação, do 

beneficiamento, do transporte e da comercialização de barbatanas, obrigando o registro do 

peso agrupado dos indivíduos de mesma espécie. No entanto, considerando a situação de 

sobreexplotação de algumas espécies, bem como a atenção que se deve ter com os recursos 

marinhos submetidos à exploração comercial, recomenda-se, fortemente, que as medidas de 

monitoramento estabelecidas em legislação passem a considerar o registro de informações 

individuais. 

O procedimento de rastreabilidade realizado por algumas embarcações da frota 

industrial do Rio Grande do Norte, com pesagem individual no desembarque dos peixes 

capturados, pode possibilitar estudos mais precisos e subsidiar decisões de administração 

pesqueira visando à sustentabilidade do recurso. Desta forma, visualiza-se que o 

procedimento da rastreabilidade poderia se tornar obrigatório, por meio de legislação 

específica, para as quatro espécies mais capturadas por espinhel de superfície no Oceano 

Atlântico, que visam à conservação do pescado fresco, uma vez que no desembarque a 

maioria do pescado já é pesado individualmente. Destaca-se que este procedimento de 

rastreamento é simples de ser implementado, além de ser baixo custo e extremamente 

importante para estudos da dinâmica populacional desses importantes recursos. 

O consumo de óleo diesel dos B/P representou um dos principais itens no custo 

operacional, indicando a necessidade de implementar tecnologia para direcionamento da 

frota. 
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RESUMO  

A pesca oceânica, voltada para a captura de espécies migratórias como atuns e afins é 

apontada como uma alternativa para a exploração pesqueira nacional, apesar de dados 

estatísticos indicarem declínio na captura de algumas espécies de atum. Desta forma, estudos 

que relacionem a distribuição da abundância e estrutura populacional dos recursos pesqueiros 

com as variáveis ambientais e como essas relações influenciam na distribuição espaço-

temporal, são essenciais para o estabelecimento de medidas que visem à exploração 

sustentável desses recursos. Neste contexto, o presente estudo objetivou analisar a 

distribuição espaço temporal de Thunnus albacares e suas relações com as características 

oceanográficas das águas do Oceano Atlântico. Para este estudo foram utilizados dados de 

captura da frota espinheleira sediada no Estado do Rio Grande do Norte (Nordeste do Brasil), 

a qual é responsável por 46% da captura nacional de T. albacares, bem como dados de 

temperatura da superfície do mar (TSM), de clorofila-a (Chl-a), da área compreendida entre 

42,2° e 24,8° W e 5,9° S e 8,8° N, além de dados relativos ao ciclo lunar para o período 

estudado. A metodologia empregada para modelar o efeito das variáveis sobre a captura por 

unidade de esforço (CPUE) e o comprimento dos indivíduos capturados foi o método 

https://www.elsevier.com/journals/fisheries-research/0165-7836/guide-for-authors
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Modelos Lineares Generalizados (GLM). Ao total foram analisados 10,350 exemplares, que 

corresponderam a 482,95 t, capturados entre dezembro de 2007 e agosto de 2015. Os 

resultados obtidos indicam que a distribuição, abundância e a estrutura de comprimento de T. 

albacares estão fortemente relacionadas com variáveis ambientais (fases da lua, TSM e Chl-

a), temporais (trimestre e ano) e espaciais (latitude e longitude).  

 

Palavras-chave: Thunnus albacares, atuns; oceanografia pesqueira; variáveis ambientais. 

 

1. Introdução 

Segundo a FAO (2013) grandes estoques marinhos estão encolhendo rapidamente. 

Estimativas indicam que, entre a década de 1970 e 2009, os estoques pesqueiros sub ou 

moderadamente explorados diminuíram de 40% para 12%, os estoques plenamente 

explorados mantiveram-se relativamente estáveis em cerca de 50 a 60% desde a década de 

1970 e a proporção de espécies sobreexploradas ou em recuperação aumentou de 10% em 

1974 para 30% em 2009. Ainda segundo a FAO, o aumento de estoques pesqueiros 

sobreexplorados e em recuperação e a diminuição dos estoques subexplorados e 

moderadamente explorados é preocupante e necessita uma gestão eficaz em algumas áreas. 

A produção mundial de pescado proveniente da pesca extrativa marinha e continental 

atingiu 90,1 milhões de toneladas em 2009 e 93,4 milhões de t em 2014 (FAO, 2016). O 

Brasil em 1985 atingiu uma produção proveniente da pesca extrativa (marinha e continental) 

de 956.684 t e reduziu para 785.366 t em 2010 (MPA, 2010).  

É provável que o futuro da gestão do uso dos recursos pesqueiros no Brasil seja 

conturbado e com potencial de sérios riscos negativos para o meio ambiente e a 

sustentabilidade das principais pescarias do país (Dias-Neto, 2010). A pressão de grupos de 

interesse faz com que os ganhos coorporativos e os lucros advindos de uma grande produção 

em curto prazo se sobreponham às preferências da sociedade e à sustentabilidade da pesca 

(Ribemboim, 2010). 

Por outro lado, Zagaglia et al. (2004) destacam que um dos principais objetivos da 

indústria pesqueira consiste em melhor aproveitar o esforço de pesca de maneira que as 

relações entre abundância dos recursos pesqueiros e as variáveis ambientais sejam bem 

compreendidas. Corroborando com essa visão Hazin e Travassos (2007) citam a importância 

de pesquisas que permitam gerar informações biológicas, avaliação dos estoques explorados, 
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além de informações técnicas, que irão contribuir para aumentar a competitividade e 

eficiência da frota nacional. 

Variáveis ambientais, tais como a temperatura de superfície do mar, clorofila e as 

fases da lua, influenciam na distribuição e abundância de organismos marinhos (Smith 1982, 

Kampel e Novo 2005, Poisson et al. 2010). Estas variáveis também parecem influenciar o 

comprimento dos indivíduos capturados, como citado por Maury et al. (2001), que 

observaram que peixes adultos toleram águas mais frias. Neste contexto, além da 

possibilidade de aumentar a eficiência da frota nacional, o entendimento destas relações pode 

auxiliar a gestão sustentável de importantes recursos pesqueiros. 

Dentre os recursos pesqueiros, os atuns se apresentam de maneira relevante, pois são 

migratórios sendo capturados por vários países e administrados atualmente pela Comissão 

Internacional (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - ICCAT), da 

qual o Brasil é signatário. 

Entre as espécies de atuns explorados na costa brasileira, destaca-se a albacora-laje 

(Thunnus albacares), pela sua grande importância comercial (Vaske e Castello, 1998). Esta 

espécie é oceânica, epipelágica, de distribuição circumglobal, com sua maior abundância 

ocorrendo em águas equatoriais e tropicais (Hazin, 2007). No Atlântico é encontrada em 

maior abundância entre 20ºN e 15ºS, ou seja, mais próximas do Equador, e no primeiro 

trimestre do ano observam-se em grandes quantidades nas proximidades do Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo (Zagaglia et al., 2004).   

Dados da ICCAT (2014) informam que existe apenas um estoque de T. albacares no 

Oceano Atlântico e que o volume de captura vem descrecendo desde 1990, quando a 

produção atingiu 193.114 t, passando em 2012 para 102.293 t e em 2013 para 92.615 t. O 

Rendimento Máximo Sustentável e a Cota de Captura para o Oceano Atlântico foram 

calculados em 144.600 t e 110.000 t, respectivamente.   

O Brasil em 2012 produziu 2.836 t de T. albacares, sendo que 1.814 t foram 

capturadas com espinhel. Desse total 1.316 t foram capturadas pela frota espinheleira sediada 

no Estado do Rio Grande do Norte (RN), representando 46% da produção brasileira da 

espécie e aproximadamente 72% da produção brasileira capturada com espinhel 

(http://www.iccat.es/en/accesingdb.htm). 

Ainda segundo a ICCAT (2014), apesar da disponibilidade de dados ter melhorado no 

mundo, ainda há uma carência de informação sobre o histórico, esforço de pesca e 

http://www.iccat.es/en/accesingdb.htm
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informações detalhadas sobre as atividades e composição destas capturas (tamanho, 

localização e captura total), gerando incertezas e dificultando o trabalho de gestão. 

Visando disciplinar a atividade de pesca e gerir o uso sustentável dos recursos 

pesqueiros o Brasil estabeleceu legislações, dentre as quais a Instrução Normativa 

Interministerial (INI) nº 2 de 2006 do Governo Federal, que instituiu o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS e em 2005 a INI n° 26, 

posteriormente revogada pela Instrução Normativa (IN) MPA nº 20/2014 que disciplinou o 

preenchimento e entrega de Mapas de Bordo das embarcações pesqueiras. Estas ferramentas 

legais brasileiras contribuíram para o devido monitoramento da atividade, gerando 

informações e possibilitando uma melhor avaliação e entendimento sobre estas pescarias. 

Diante da relevância das capturas de T. albacares, no cenário nacional, obtidas por 

embarcações que operam no Atlântico e que desembarcam no Rio Grande do Norte, estudos 

estão sendo desenvolvidos para aprofundar o conhecimento sobre esta espécie, com vista na 

conservação e exploração sustentável. Postula-se no presente estudo que existe correlação 

entre a distribuição de T. albacares no espaço, no tempo e em relação às características 

oceanográficas do Oceano Atlântico. Desta forma, procurou-se estabelecer, a partir das 

capturas, a estrutura de tamanho, idade e distribuição espaço-temporal, analisando as 

variações temporal e espacial dos rendimentos (CPUE – índice de abundância) em relação aos 

anos, trimestres, áreas de pesca e variáveis ambientais. 

 

2. Material e métodos  

O presente estudo analisou as capturas de T. albacares com espinhel de superfície no 

Oceano Atlântico, entre as longitudes 42,2° W e 24,8° W e latitudes 5,9° S e 8,8° N, 

realizadas por embarcações da frota nacional atuneira, que desembarcam no Estado do Rio 

Grande do Norte (Nordeste do Brasil). 

Os dados foram obtidos através do sistema de controle de desembarque de nove 

embarcações pesqueiras da frota nacional industrial (dezembro de 2007 a junho de 2011 e de 

outubro de 2012 a agosto de 2015), referente às capturas de T. albacares com qualidade de 

exportação que representaram 75% do total capturado desta espécie. Todos os indivíduos 

capturados foram marcados com fitas coloridas, fixadas no pedúnculo caudal, indicando o dia 

da captura, utilizando-se uma cor para cada dia de pesca, possibilitando desta forma o resgate 

das informações de pesca. Para cada lance do espinhel, foram obtidos o peso total capturado, 
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os pesos individuais dos espécimes eviscerados sem cabeça e sem nadadeiras, e a data da 

captura.   

Os dados de captura foram relacionados e consolidados com as informações dos 

Mapas de Bordo, compiladas em planilhas e organizadas com as datas de saída e chegada das 

operações de pesca, o número de anzóis utilizados em cada lançamento de espinhel, tempo 

efetivo da pesca, horário inicial, final e a localização (latitude e longitude) dos lançamentos e 

recolhimentos do espinhel. Estas informações foram também relacionadas com os registros de 

informações do PREPS, que juntamente com a utilização de softwares estatístico (SPSS 17) e 

de geoprocessamento (ArcGIS 10; Geosoft-Oasis Montaj 7) permitiram a obtenção de uma 

maior precisão na identificação das áreas de captura e de cálculos do esforço de pesca 

exercido pela frota. 

Dados de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para o período do estudo foram 

obtidos através da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

(http://www.nsof.class.noaa.gov/saa/products/search?datatype_family=SST100). Os dados 

foram apresentados em graus Celsius, diários e na resolução de 1° x 1° de latitude e longitude. 

Os dados de clorofila a (Chl-a), para o mesmo período, foram coletados no site da NASA 

(http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MY1DMM_CHLORA). Estas informações 

foram apresentadas em mg/m³, média mensal, na resolução de 0,1° x 0,1° de latitude e 

longitude. Informações sobre as fases da lua, também foram coletados utilizando-se o site do 

Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (http://astro.if.ufrgs.br/fase/MoonPhases.html). 

Os dados de TSM e de Chl-a foram representados geograficamente (espacialização) 

utilizando a ferramenta Kriging, que caracteriza-se em um tipo de interpolação (Manly, 2002). 

Segundo Isaaks and Srivastava (1989), a krigagem é um estimador linear ponderado, que 

calcula o valor dos pesos pela estimativa da estrutura espacial da distribuição das variáveis. 

A CPUE foi calculada dividindo o peso capturado (kg) pelo esforço de pesca. O 

esforço foi o produto do número de anzóis utilizados por lance multiplicado pelo tempo de 

permanência na água. Posteriormente a CPUE foi multiplicada por 1.000 anzóis. A CPUE 

média também foi calculada por quadrante de 1°x1°, por trimestre e representada em formato 

de símbolo (círculo) graduado. Esta representação da CPUE foi apresentada sobre a 

espacialização da TSM e Chl-a, também por trimestre. 

http://www.noaa.gov/
http://www.nsof.class.noaa.gov/saa/products/search?datatype_family=SST100
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MY1DMM_CHLORA
http://astro.if.ufrgs.br/fase/MoonPhases.html
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Para a conversão de peso em comprimento total dos indivíduos, utilizou-se a equação 

(1) sugerida por Lins Oliveira et al. (2005) e invertida (2) para estimar os comprimentos 

opérculo quilha (COQ) a partir dos pesos dos charutos (PC). Posteriormente, foram estimados 

os comprimentos zoológicos (CZ) a partir dos comprimentos opérculo quilha (COQ) pela 

equação (3) também obtida de Lins Oliveira et al. (2005). 

 (1) 

 

(2) 

 (3) 

Para estimar a idade dos indivíduos capturados utilizou-se a equação de crescimento 

de Von Bertalanffy (Sparre e Venema, 1989) (4), que foi invertida (5) para o cálculo a partir 

dos comprimentos zoológicos, com os parâmetros de crescimento obtidos de Lessa e Duarte-

Neto (2004), sendo: L∞ = 230,77 cm; K = 0,267 ano
-1

; e t0 = -0,081 anos. t0 = idade teórica em 

que o peixe teria comprimento zero, K = coeficiente de crescimento (ano
-1

), L∞ = 

comprimento máximo teórico atingido e C = comprimento zoológico do peixe. 

 (4) 

 
(5) 

Desta forma foi possível estimar a estrutura de tamanho, idade e as proporções de 

jovens e adultos de T. albacares com base no comprimento de 140 cm de comprimento 

zoológico, tamanho de primeira maturação proposto por Fontana e Fonteneau (1978) e Hazin 

(1993), no Atlântico Oeste Equatorial. A idade referente a esse tamanho é de 3,4 anos, 

considerando os sexos grupados. 

A metodologia empregada para estimar o efeito de diferentes fatores e covariáveis 

sobre a CPUE e sobre a variação dos comprimentos zoológicos (CZ) dos indivíduos 

capturados foi à ferramenta estatística Modelos Lineares Generalizados (GLM). Segundo 

McCullagh & Nelder (1989), o GLM caracteriza-se por uma distribuição de probabilidade 

conhecida para a variável dependente (Y), uma estrutura linear das variáveis explicativas e 

uma ligação conhecida, que estabelece a relação entre a componente variável e a estrutura 

linear.  
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A perspectiva de aplicar os recursos teóricos de inferência estatística na estimação de 

tendências de índices de abundância de recursos pesqueiros e a criação de softwares que 

facilitaram a aplicação desse método de análise justifica a popularização dos GLMs em 

ciências pesqueiras e ambientais (Venables e Dichmont, 2004). 

GLMs foram utilizados para modelar os índices de abundância relativos (CPUE) e os 

comprimentos dos indivíduos capturados, utilizando os modelos de distribuição normal e 

gama e as funções de ligação identidade e logarítmica. As variáveis respostas para os modelos 

foram a CPUE (kg/1.000 anzóis/hora) e o CZ (cm); como preditores foram testadas as 

variáveis fases da lua, ano, trimestre, latitude, longitude, TSM, chl-a.  

A decisão sobre a entrada ou exclusão dos preditores foi baseada em nível de 

significância α=0,05; a escolha do modelo de distribuição de probabilidades e função de 

ligação que apresentaram o melhor ajuste aos dados foi realizada mediante o menor valor de 

AIC (Akaike Information Criterion) (Akaike, 1974). 

  

3. Resultados 

3.1 Variações temporais, ambientais e espaciais em relação à CPUE 

 Durante o período de dezembro de 2007 a agosto de 2015 foram realizados 2.511 

lançamentos de espinhel (Figura 1), dos quais a espécie T. albacares esteve presente em 2,107 

(84%). Destes lançamentos, 10.350 espécimes de T. albacares (482,95 t) foram registrados e 

pesados individualmente. 

O esforço de pesca empregado pelas embarcações estudadas variou de 8,700 a 31,680 

anzóis*hora (média=16.859; ±2.149), sendo a maior frequência observada na classe de 16,000 

anzóis*hora (Figura 2). 

O peso total capturado de T. albacares por lançamento variou entre 4 e 2.562 Kg 

(média = 237,3; ± 229,2). O número de indivíduos capturados por lançamento variou de 1 a 

52 espécimes (média = 5,1; ± 4,7). 
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Figura 1: Áreas de pesca da frota espinheleira industrial do Rio Grande do Norte. 

 

O GLM calculado para modelar a CPUE de T. albacares com modelo gama e função 

de ligação logarítmica apresentou o melhor ajuste, resultando o menor valor de AIC (Tabela 

1). Segundo esse modelo, o intercepto, as fases da lua, o ano, a latitude, a longitude, a TSM, 

chl-a e as interações trimestre*ano, ano*TSM, ano*chl-a e trimestre*chl-a são 

estatisticamente significativos e influenciam na variação da CPUE (Tabela 2). 

 

 
Figura 2: Frequência absoluta do esforço de pesca empregado pela frota estudada. 
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Tabela 1: GLMs estabelecidos com modelos de distribuições de probabilidades para modelar 

a CPUE de T. albacares. O melhor modelo, critério de AIC, é representado em negrito. 

Modelo N  Distribuição  

Função de 

ligação  GL  AIC  

1  2.107  Normal  Identidade  2.093  16.785  

2  2.107  Normal  Log  2.093 16.769  

3 2.107 Gama Identidade 2.093 14.993 

4 2.107  Gama  Log  2.093  14.979  

 

A distribuição dos resíduos para o modelo gama com função de ligação logarítmica 

apresentou distribuição aproximadamente normal, indicando um ajuste razoável dos dados ao 

modelo estabelecido (Figura 3). 

 

Tabela 2: Resultados gerais da análise do GLM para variável reposta CPUE de T. albacares, 

utilizando o modelo gama e função de ligação logarítmica. 

Parâmetros B Erro padrão 

Intervalo de confiança 95% 
 

P Inferior Superior 

Intercepto -1.419,477 631,487 -2.657,168 -181,786 0,025 

Lua cheia 0,432 0,086 0,264 0,600 4,52E-07 

Lua crescente 0,408 0,087 0,238 0,578 2,59E-06 

Lua minguante 0,099 0,095 -0,088 0,286 0,299 

Lua nova . . . . . 

Trimestre -56,967 15,265 -86,886 -27,047 1,90E-04 

Ano 0,706 0,314 0,090 1,322 0,025 

Latitude 0,029 0,008 0,013 0,045 3,14E-04 

Longitude -0,016 0,006 -0,028 -0,004 0,011 

TSM (°C) 76,326 22,837 31,566 121,085 0,001 

Chl-a (mg/m³) -3.529,912 555,002 -4.617,695 -2.442,128 2,02E-10 

Trimestre*Ano 0,028 0,008 0,014 0,043 1,84E-04 

Ano*TSM -0,038 0,011 -0,060 -0,016 0,001 

Ano*Chl-a 1,759 0,276 1,217 2,300 1,92E-10 

Trimestre*Chl-a -1,723 0,539 -2,779 -0,666 0,001 
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Figura 3: Análise de resíduos do modelo GLM estabelecido para CPUE de T. albacares. 

 

A CPUE média em relação às fases da lua apresentou os maiores valores na lua cheia e 

na lua crescente (Figura 4a). A frota que opera com espinhel de superfície e que desembarca 

no Rio Grande do Norte utiliza principalmente esta estratégia para aumentar a eficiência das 

pescarias de atuns, o que é evidenciado pelo fato de que dos 2.107 lançamentos realizados, 

953 (45,2%) foram na fase de lua cheia, 803 (38,1%) na crescente, sendo apenas 258 (12,3%) 

na minguante e 93 (4,4%) na lua nova. Ocorreu uma queda da CPUE média entre 2008 e 

2011. Nos anos seguintes ocorreu uma retomada no crescimento até 2015 (17,5 kg/1.000 

anzóis/hora) (Figura 4b). A CPUE média apresentou tendência de aumento em direção ao 

Norte (Figura 4c). Já com relação à longitude foi estimada uma tendência de diminuição da 

CPUE em direção ao leste (Figura 4d). A faixa de temperatura que apresentou maior 

rendimento está situada entre 27 e 29 °C, com maiores capturas em 28 °C (Figura 4e). Em 

relação à CPUE e a chl-a, os maiores rendimentos foram estimados até 0,10 mg/m³ (Figura 

4f). 

As maiores CPUEs médias foram identificadas no 2° trimestre de 2015 e no 1° 

trimestre de 2008 (Figura 5).  

Observou-se que a frota que captura T. albacares no Atlântico equatorial migrou para 

o oeste nos dois primeiros trimestres do ano (Figuras 6a e b), e que as maiores CPUEs médias 

se concentraram mais ao norte e a oeste durante o terceiro trimestre (Figura 6c), retornando 

gradualmente para leste no quarto trimestre (Figura 6d). Elevadas CPUEs foram estimadas 

próximo às ilhas oceânicas (Atol das Rocas, Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São 

Pedro e São Paulo), principalmente no segundo e quarto trimestres (Figuras 6b e d). 
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Figura 4: CPUE média (círculo) e erro padrão (barra) de T. albacares, em relação às fases da lua (a), 

aos anos (b), à latitude (c), longitude (d), TSM (e) e à Chl-a (f). 
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Figura 5: CPUE média (círculo) e erro padrão (barra) de T. albacares, entre o 4° trimestre de 

2007 e 2° de 2011 e o 4° trimestre de 2012 e o 3° de 2015. 

 

 

Figura 6: CPUE média (kg/1.000 anzóis/hora) de T. albacares, por trimestre (a-d), 

representada por círculos graduados sobre a espacialização da TSM (°C). 
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De maneira geral, na avaliação da espacialização da TSM e da Chl-a, percebeu-se que 

algumas áreas que apresentaram temperaturas mais baixas tenderam a apresentar maiores 

concentrações de Chl-a. As maiores CPUE’s de T. albacares não estão associadas às áreas de 

maior concentração de Chl-a (Figura 7). Observa-se uma área de maior concentração de Chl-a 

que divide duas regiões com maiores valores de CPUE, sendo a primeira ao Norte e a Oeste e 

a segunda mais ao Sul e a Leste (Figura 7c). 

 

Figura 7: CPUE média (kg/1.000 anzóis/hora) de T. albacares por trimestre (a-d), 

representada por círculos graduados sobre a espacialização da Chl-a (mg/m³). 

 

3.2 Variações espaço-temporal da estrutura populacional e suas relações com as 

variáveis ambientais 

Foram analisados 10.350 indivíduos de T. albacares com comprimento zoológico 

(CZ) de 84,4 a 179,9 cm (média = 137,0 ±14,2 cm) (Figura 8a) e idades estimadas de 1,62 a 

4,97 anos (média = 3,3 anos ±0,6 anos) (Figura 8b). 

O GLM calculado para modelar o CZ de T. albacares com modelo normal e função de 

ligação identidade apresentou o melhor ajuste, resultando o menor valor de AIC (Tabela 4). 
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Segundo esse modelo, o intercepto, a fase da lua, ano, trimestre, latitude, longitude, TSM, chl-

a e as interações, trimestre*ano, ano*TSM, ano*chl-a e trimestre*chl-a são estatisticamente 

significativos, influenciando na variação dos comprimentos dos indivíduos capturados 

(Tabela 5). 

 

Figura 8: Distribuição de frequência absoluta de comprimentos (a) e idades (b) dos indivíduos 

capturados de T. albacares. 

 

Tabela 3: GLMs estabelecidos com modelos de distribuições de probabilidades para modelar 

o CZ de T. albacares. O melhor modelo é representado em negrito. 

Modelo N Distribuição 

Função de 

ligação GL AIC 

1 10.350 Normal Identidade 10.336 83.967 

2 10.350 Normal Log 10.336 83.968 

3 10.350 Gama Identidade 10.336 84.529 

4 10.350 Gama Log 10.336 84.529 

 

Tabela 4: Resultados gerais da análise do GLM para variável reposta CZ de T. albacares, 

utilizando o modelo normal e função de ligação identidade. 

Parâmetros B Erro padrão 

Intervalo de confiança 95% 

P Inferior Superior 

Intercepto -22.449 4.923 -32.098 -12.780 5,119E-06 

Lua cheia 1,535 0,800 -0,033 3,104 0,055 

Lua crescente 0,533 0,814 -1,063 2,129 0,513 

Lua minguante -0,140 0,895 -1,895 1,614 0,875 

Lua nova . . . . . 

Trimestre -529,114 130,275 -784,448 -273,781 4,875E-05 
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Tabela 4: Continuação     

  
Intervalo de confiança 95% 

 

Parâmetros B Erro padrão Inferior Superior P 

Ano 11,239 2,449 6,438 16,040 4,462E-06 

Latitude 0,300 0,069 0,166 0,434 1,203E-05 

Longitude 0,150 0,050 0,052 0,249 0,003 

TSM (°C) 1.022,443 176,654 676,209 1.368,678 7,130E-09 

Chl-a (mg/m³) -19.717 4.375 -28.292 -11.141 6,593E-06 

Trimestre*Ano 0,264 0,065 0,136 0,391 4,836E-05 

Ano*TSM -0,509 0,088 -0,681 -0,337 7,092E-09 

Ano*chl-a 9,836 2,177 5,569 14,104 6,259E-06 

Trimestre*chl-a -11,599 4,554 -20,524 -2,674 0,011 

 

A distribuição dos resíduos para o modelo normal com função de ligação identidade 

apresentou distribuição aproximadamente normal, indicando um bom ajuste dos dados ao 

modelo utilizado (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Distribuição de frequência dos resíduos, resultante do GLM para o CZ de T. 

albacares. 

 

Os maiores indivíduos de T. albacares foram capturados na fase de lua cheia e os 

menores na lua minguante (Figura 10a). Na análise dos comprimentos médios por trimestre, o 

maior valor ocorreu no terceiro trimestre, o menor no quarto trimestre (Figura 10b). 
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A relação do CZ por trimestre ao longo dos anos também foi estatisticamente 

significativa. Os maiores comprimentos zoológicos médios foram identificados no 3° 

trimestre de 2008 e no 2° trimestre de 2013 (Figura 11). Os menores CZ médios ocorreram no 

4° trimestre de 2012 e 1° trimestre de 2011. 

 

 
Figura 10: CZ médio (círculos) e erro padrão (barras) de T. albacares em relação às fases da 

lua (a) e aos trimestres (b). 

 
Figura 11: CZ médio (círculos) e erro padrão (barras) de T. albacares, entre o 4° trimestre de 

2007 e 2° de 2011, e entre o 4° trimestre de 2012 e o 3° de 2015. 

 

Do total dos exemplares capturados, 49.2% eram adultos, com CZ acima de 140 cm. 

Estimou-se que entre 2007 e 2009 a captura de adultos foi superior à captura de jovens, 
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ocorrendo o inverso entre 2010 e 2015, com destaque para o ano de 2012 quando a captura de 

jovens atingiu 74.8% (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Número total de indivíduos capturados e porcentagem de jovens e adultos por ano. 

 

Ano Espécimes % Jovens % Adultos 

2007 133 47,4 52,6 

2008 4434 45,6 54,4 

2009 2164 49,0 51,0 

2010 1260 56,9 43,1 

2011 390 71,3 28,7 

2012 107 74,8 25,2 

2013 665 51,9 48,1 

2014 722 57,6 42,4 

2015 475 57,5 42,5 

Total 10350 50,8 49,2 

 

 O CZ médio para os anos se comportou de maneira semelhante à variação da CPUE. 

Entre 2008 e 2012 ocorreu uma queda no CZ médio. A média dos tamanhos dos exemplares 

capturados aumentou em 2013, estabilizando nos anos seguintes (Figura 12a). Foi observado 

através da latitude média dos lançamentos realizados do espinhel que a frota operou mais a 

Norte em 2007 e a partir deste passou a pescar mais ao Sul até 2012, retornando as operações 

de pesca mais ao Norte nos anos seguintes (Figura 12b). Desta forma e comparando os dados 

apresentados é possível perceber que os menores indivíduos foram capturados mais ao Sul da 

área de pesca. 
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Figura 12: CZ médio (círculos) e erro padrão (barras) de T. albacares em relação aos anos (a) 

e latitude média (círculo) e erro padrão (barra) dos lançamentos ao longo dos anos (b). 

 

Foi identificado um aumento no CZ médio de T. albacares a partir de 4°S em direção 

ao Norte apresentando um pequeno declínio por volta dos 4°N, e voltando a aumentar até 8°N 

(Figura 13a). Com relação à longitude foi observado que houve uma redução do comprimento 

médio entre as longitudes 39°W e 30°W. A partir dessas longitudes os comprimentos 

aumentaram em direção ao Leste (Figura 13b). O comprimento de captura tende a diminuir 

com o aumento da temperatura (Figura 13c). Na avaliação dos comprimentos em relação à 

chl-a foi observado que os maiores indivíduos foram capturados até concentrações de 0,10 

mg/m³, reduzindo a partir deste valor até 0,40 mg/m³ (Figura 13d). 

Na representação dos comprimentos zoológicos médios por trimestre plotadas sobre a 

espacialização da TSM, observou-se no primeiro trimestre os maiores indivíduos capturados 

de T. albacares a Leste da área de estudo (Figura 14a), migrando para o Oeste no segundo 

trimestre (Figura 14b). No terceiro trimestre observou-se que os maiores exemplares se 

concentraram principalmente em duas regiões, sendo uma mais ao Norte e a Oeste, entre 0° e 

5°N e 37°W e 40°W e outra mais ao Sul e a Leste, entre 0° e 5°S e 25°W e 30°W (Figura 

18c). No quarto trimestre os maiores indivíduos se distribuíram entre 5°N e 5°S e entre 25°W 

e 35°W (Figura 14d). 
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Figura 13: CZ médio (círculos) e erro padrão (barra) de T. albacares, em relação à latitude 

(a), longitude (b), TSM (c) e Chlo-a (d). 

 

Na avaliação da espacialização da CPUE por trimestre foram estimados elevados 

rendimentos próximos às ilhas oceânicas (Atol das Rocas, Arquipélagos de Fernando de 

Noronha e de São Pedro e São Paulo), principalmente no segundo e quarto trimestres. Quando 

analisado o tamanho dos exemplares capturados observa-se que os elevados índices de 

rendimentos foram provenientes da captura de indivíduos jovens, abaixo do comprimento de 

primeira maturação sexual. É possível observar ainda que os deslocamentos transatlânticos da 

população adulta podem ser influenciados por temperaturas locais mais quentes, 

principalmente na região equatorial no primeiro e segundo trimestres do ano (Figura 14). 

Verificou-se uma tendência de maiores indivíduos de T. albacares capturados em 

águas mais frias e que áreas de menor TSM apresentam maiores concentrações de Chl-a. Na 

análise por trimestre da distribuição dos indivíduos por tamanho em relação à espacialização 

da Chl-a, estimou-se à presença de exemplares maiores na borda das áreas com maior 
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concentração de Chl-a (Figura 15), com exceção do terceiro trimestre, que apresentou áreas 

cujos comprimentos zoológicos foram superiores, sendo capturados no interior das áreas de 

maior concentração de Chl-a (Figura 15c). 

 

 

Figura 14: CZ médio (cm) de T. albacares por trimestre (a-d), representados por círculos 

graduados sobre a espacialização da TSM (°C). 
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Figura 15: CZ médio (cm) de T. albacares, por trimestre (a-d), representados por círculos 

graduados sobre a espacialização da Chl-a (mg/m³). 

 

4. Discussão 

Considerando todo o período de estudo, do total dos exemplares capturados de T. 

albacares 49,2% eram constituídos de indivíduos adultos. Entre 1975 e 1994 apenas 25% de 

T. albacares capturada na costa brasileira eram maiores que o tamanho de primeira maturação 

(Lessa e Duarte-Neto, 2004). Entretanto, levando em consideração que apenas foram 

analisados os espécimes com qualidade de exportação, que representaram 75% dos T. 

albacares capturados, que cerca de 51% dos peixes analisados eram jovens e que grande parte 

dos peixes que não passaram na classificação da qualidade de exportação (25%) são imaturos, 

observa-se que o valor da proporção da captura de adultos pode ser muito próximo ao 

encontrado por Lessa e Duarte-Neto (2004). Este fato leva a considerar que medidas de gestão 

devem ser adotadas e discussões estabelecidas visando identificar qual o impacto deste 

esforço exercido sobre os jovens na manutenção da espécie, embora que estudos indicam que 
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a taxa mortalidade natural de jovens é superior a de adultos (ICAAT, 2014), informação 

comumente utilizada para justificar capturas de imaturos. 

Apesar do presente estudo identificar uma redução do comprimento médio até o ano 

de 2012, em 2013 se constata um aumento significativo que se estabiliza nos anos seguintes, 

influenciado pela mudança dos locais de pesca ao longo dos anos. A diminuição do 

comprimento médio de T. albacares vem ocorrendo desde o inicio da pesca de atuns com 

espinheis no Atlântico Sul, quando na década de 1950 a maioria dos indivíduos capturados 

mediam acima de 150 cm e na década de 1990, entre 90 e 140 cm de comprimento, com idade 

entre 2 e 4 anos (Hazin, 2007). Estudos realizados no âmbito do Programa de Avaliação do 

Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE, 2006), 

atribuem a diminuição dos comprimentos médios dos indivíduos capturados, ao aumento da 

mortalidade por pesca das últimas duas décadas. 

Quando considerado as fases lunares, observa-se que os maiores indivíduos foram 

capturados durante a fase de lua cheia. Este fato já tinha sido identificado para o Xiphias 

gladius capturados no Oceano Atlântico, onde o tamanho destes animais é influenciado pelas 

fases da lua (Santos e Garcia, 2005).  

Para explicar as variações temporais dos comprimentos médios dos indivíduos 

capturados, Lessa et al. (2004) sugerem que T. albacares jovens nascidos no Golfo da Guiné 

sejam transportados no sentido oeste para áreas próximas ao Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo, através da Corrente Sul Equatorial, que segundo Travassos et al. (1999), são muito 

fortes no quarto trimestre do ano. No Atlântico T. albacares exibem preferências geográficas, 

possuindo a capacidade de retornar a sua localização natal ou áreas de alimentação 

(Fonteneau e Hallier, 2015).  

De uma maneira geral, o tamanho dos indivíduos capturados diminuiu com o aumento 

da TSM, sendo esta a variável que mais influenciou na variação dos comprimentos dos 

indivíduos capturados. Alguns estudos demonstram que a captura de jovens diminui durante 

os meses frio, nos levando a considerar que por necessidades metabólicas, os indivíduos 

adultos são mais tolerantes as baixas temperaturas da água (Maury et al., 2001; Domingo et 

al., 2009). 

Na avaliação dos comprimentos em relação chl-a, foi observado que estas variáveis 

são inversamente proporcionais a partir da classe de 0,10 mg/m³, uma vez que os maiores 

indivíduos foram capturados nesta classe de concentração. Na avaliação da preferência de 
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habitat de espécies de atuns no Atlântico Leste Tropical e Índico Ocidental, pesquisadores 

concluíram que existe uma forte ligação entre a presença de jovens de T. albacares e a 

ocorrência de pequenas e grandes flutuações de concentração de chl-a (Druon et al., 2015).  

No presente estudo estimou-se uma tendência da captura de indivíduos maiores em 

direção ao Norte até 8°. Com relação à longitude observou-se uma redução do comprimento 

médio dos indivíduos para leste de 39° a 30°W, a partir desta longitude os comprimentos 

voltam a aumentar até atingir o maior valor em 24°W. As variações dos comprimentos 

identificadas em função da localização geográfica podem estar relacionadas aos ciclos de 

migração proposto por Zavala-Camin (1978), que indicam que T. albacares adultos fazem 

migrações tróficas entre as zonas equatoriais e do sul e sudeste do Brasil. Hazin (1993) 

descreveu um ciclo migratório transatlântico da espécie, descrito no Atlântico equatorial para 

desova ao norte da Venezuela e no Golfo da Guiné, na costa da África.  

Neste contexto, a análise de séries temporais, por sensoriamento remoto, juntamente 

com dados de captura, in situ, pode ser utilizada para identificar alterações nos habitats de 

peixes pelágicos e os impactos sobre a migração, o tamanho da população capturada e o 

recrutamento do estoque, auxiliando na regulamentação das capturas e conservação dos 

recursos pequeiros explorados comercialmente (Zagaglia et al., 2004). Neste mesmo sentido, 

foi observado que poucos estudos têm incorporado à variabilidade espacial na estrutura de 

idade e maturidade dos estoques e que juntamente com dados de captura e esforço podem 

contribuir significativamente para manejar quantitativamente e qualitativamente os recursos 

pesqueiros (Nóbrega, 2008). 

De acordo com os resultados, as fases da lua influenciaram na variação da CPUE de 

maneira significativa e as maiores abundâncias de T. albacares ocorreram durante a fase da 

lua cheia e crescente. A influência das fases lunares nos rendimentos obtidos na captura de 

atuns e afins foi reportada por diversos autores, como na frota mexicana de pesca de atum 

com espinhel que opera no Golfo do México, em que as maiores capturas ocorrem na lua 

nova em comparação à lua cheia (Fuentes et al., 2007). Já para X. gladius no Oceano 

Atlântico um incremento nas capturas é observado na fase da lua cheia (Santos e Garcia, 

2005), entretanto, a fase da lua pouco influenciou os rendimentos de agulhões, fauna 

acompanhante da frota atuneira brasileira (Hazin et al., 2007). 
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A CPUE também foi influenciada pela localização geográfica, aumentando em direção 

ao Norte até 6° de latitude e em torno de 39°W de longitude. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Zagaglia et al. (2004) e Shih et al. (2014). 

Diversos autores identificaram correlação estatisticamente significativa entre a TSM e 

a CPUE no Atlântico (Matsumoto e Satoh, 2015), destacando que tanto a frequência de 

ocorrência como a abundância tende a aumentar com o aumento da TSM (Silva e Santos, 

2007), sendo observadas maiores concentrações desta espécie em águas com temperaturas 

acima de 25 °C (Lan et al., 2011 e Zagaglia et al., 2004), havendo uma relação diretamente 

proporcional até a temperatura de 28 °C, identificada na ZEE no nordeste do Brasil, cuja 

abundância tende a aumentar na direção Norte, com uma maior proximidade do equador, em 

função da preferência da espécie por águas mais quentes (Hazin, 1993). 

Os resultados obtidos neste estudo mostram a existência de uma forte correlação entre 

a CPUE e as concentrações de chl-a, evidenciando que T. albacares prefere águas com uma 

concentração de até 0,10 mg/m³. Lan et al., (2011) também identificaram correlação 

estatisticamente significativa entre a CPUE e a chl-a. Zagaglia et al. (2004) estimaram uma 

relação decrescente entre a abundância dessa espécie e a concentração de chl-a, indicando o 

maior rendimento próximo a 0,12 mg/m³ e uma redução a partir desse valor. 

Esta preferência por área com baixas concentrações de Chl-a pode estar relacionada à 

estratégia de alimentação. Como citou Brill e Lutcavage (2001), os atuns são predadores 

visuais, preferindo águas com disponibilidade de Chl-a suficiente para agregação de 

organismos e consequente disponibilidade alimentar, mas que seja clara o bastante para não 

prejudicar sua visão.  

 No presente estudo foi estimado maior valor de CPUE no segundo trimestre. Este fato 

pode estar relacionado ao ciclo migratorio de T. albacares no Atlântico Equatorial proposto 

por Hazin (1993) e citado por Asano-Filho et al. (2004) e Lan et al. (2011),  que sugerem a 

ocorrência de um processo migratório no período de abril a junho no sentido leste-oeste. 

Segundo Hazin (1993) e Zagaglia et al. (2004) esta migração é beneficiada por condições 

térmicas favoráveis em função do deslocamento das isotermas de 27 e 28 °C, que apresentam 

deslocamentos sazonais meridionais, permitindo que o cardume de T. albacares fique mais 

próximo do Brasil em determinadas épocas do ano, principalmente nos 1° e 2° trimestres. 

Considera-se ainda como fator importante na distribuição dos atuns e afins no 

Atlântico Sudoeste Equatorial, o deslocamento sazonal da Zona de Convergência Intertropical 
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(ZCIT), que segundo Zagaglia et al. (2004), impacta a vida dos recursos pelágicos devido à 

mudanças meteorológicas que resultam em alteração de condições oceânicas e das variáveis 

ambientais. 

Como já descritos pelo REVIZEE (2006) e Zagaglia et al. (2004), observou-se que a 

distribuição espacial da abundância de T. albacares ocorreu mais frequentemente próximo à 

dorsal mesoatlântica, entre as latitudes setentrionais na região da Zona Econômica Exclusiva 

(ZEE) Nordeste do Brasil, e nas longitudes ocidentais da ZEE do Arquipélago de São Pedro e 

São Paulo. 

O entendimento entre as relações de T. albacares e as variáveis ambientais, temporais 

e espaciais são fatores fundamentais para uma maior eficiência das pescarias, o que poderá 

minimizar o impacto negativo dessa atividade sobre o estoque pesqueiro. Dentro deste 

contexto, a diferenciação espaço-temporal é um dos aspectos que afeta fortemente a biologia e 

disponibilidade dos estoques de peixes, como também sua vulnerabilidade às artes de pesca, 

inserindo, assim, uma importante fonte de variabilidade nas taxas de capturas nominais 

(González-Ania et al., 2001). 

As informações dos Mapas de Bordo, do PREPS e do sistema de rastreabilidade do 

pescado, indicando o dia que o peixe foi capturado, se mostraram importantes e eficiêntes 

para a realização do estudo. O monitoramento das operações das embarcações de pesca, 

através do PREPS e dos Mapas de Bordo, fornece aos órgãos gestores subsídios para a 

avaliação dos estoques explorados e identificação das áreas de pesca, possibilitando 

estabelecer medidas de ordenamento, bem como planejar operações de fiscalização 

necessárias para garantir a sustentabilidade da pescaria (Zagaglia et al., 2009 e Santos et al., 

2009). 

Considerando-se que um dos órgaos executores da política pesqueira no Brasil 

(IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Natuarais Renováveis) 

extinguiu o programa de coletores de dados estatísticos, que permitia o acompanhamento e o 

registro das informações dos desembarques da frota pesqueira, sugere-se que o sistema de 

rastreamento utilizando-se marcadores individuais nos espécimes capturados seja adotado. 

Esta sugestão baseia-se na importância desta informação e no baixo custo para implementação 

desse sistema, sendo necessária a elaboração de uma legislação específica, que vise à adoção 

obrigatória desta ferramenta de monitoramento e controle, acrescentando as informações do 

rastreamento nas planilhas de desembarques da frota atuneira.  
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Cabe destacar que o controle de informações detalhadas de rastreamento já é 

frequentemente utilizado pelo setor pesqueiro nacional, como exemplo o controle dos 

desembarques de nadadeiras de tubarões que foi estabelecido pela IN IBAMA n° 16/2015. No 

âmbito das instituições de controle, se discute a elaboração de um sistema governamental para 

inserção destas informações, como um Documento de Origem do Pescado (DOP), semelhante 

ao que se utiliza na área florestal que é o Documento de Origem Florestal (DOF), 

administrado pelo IBAMA. 

 

5. Conclusão 

Considerando os resultados obtidos conclui-se que a baixa proporção de adultos nas 

capturas totais de T. albacares, indica a necessidade de adoção de medidas de administração 

pesqueira, visando à conservação deste estoque e a minimização da captura de exemplares 

imaturos. 

Tanto a CPUE quanto o comprimento zoológico dos indivíduos capturados foram 

influenciados pelas fases da lua, trimestre, ano, latitude, longitude, TSM e a chl-a. Estas 

informações podem auxiliar a tomada de decisões, no que diz respeito à escolha das áreas 

mais propícias à captura de exemplares adultos de T. albacares, visando instituir um sistema 

de pesca responsável e a sustentabilidade da exploração de atuns e afins no Oceano Atlântico. 

Próximo às ilhas oceânicas (Atol das Rocas, Arquipélagos de Fernando de Noronha e 

de São Pedro e São Paulo), foram identificadas maiores proporções de indivíduos jovens, 

indicando a necessidade de uma maior preocupação da gestão pesqueira nestas áreas. 

As ferramentas legais brasileiras, Mapas de Bordo e PREPS (rastreamento das 

embarcações por satélite), possibilitam aos órgãos gestores e de execução da política 

pesqueira identificar as áreas de pesca utilizadas pelas frotas monitoradas, subsidiando o 

planejamento de operações de fiscalização e a elaboração de ordenamento para o setor. 

Finalmente, considera-se que o rastreamento do pescado (marcação dos indivíduos 

capturados com fita colorida), seja adotado no Brasil por meio de legislação e que esta 

obrigação não se restrinja ao pescado com qualidade tipo exportação, mas se extenda para as 

espécies comercializadas para o mercado interno. Estas informações poderão contribuir de 

maneira decisiva sobre as atividades de pesca e composição das capturas (período, peso 

individual, tamanho, localização da captura e produção total), reduzindo incertezas e 

facilitando as ações de gestão e de fiscalização da pesca. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a pesca se apresenta como uma fonte na geração de emprego e 

renda tanto na atividade de captura, quanto no beneficiamento do pescado e na armação das 

embarcações pesqueiras, é necessário aprimorar o entendimento entre as relações das espécies 

de alto valor comercial e as características oceanográficas do Oceano Atlântico, além da 

distribuição de jovens e adultos, com vista na exploração sustentável desses recursos. 

Foi identificado que aproximadamente 80% do histórico das capturas de embarcações 

espinheleiras industriais do Rio Grande do Norte se tratam de quatro espécies (T. albacares, 

T. obesus, X. gladius e P. glauca) e que a mais capturada foi T. albacares. Identificaram-se 

relações entre variáveis temporais, espaciais e ambientais, tanto em relação à CPUE, quanto 

para a estrutura de tamanho dos indivíduos capturados de T. albacares, espécie de elevado 

valor comercial. Identificou-se, ainda, baixa proporção de adultos nas capturas totais de T. 

albacares, sugerindo a necessidade de adoção de medidas de administração pesqueira, 

visando à conservação deste estoque e a minimização da captura de exemplares imaturos. 

Esta avaliação foi possível em função de programas governamentais (mapas de bordo 

e PREPS) e de controles específicos dos desembarques da frota estudada, como o 

procedimento de rastreamento realizado no beneficiamento do pescado a bordo, identificando 

os exemplares capturados, por dia de pesca, com fitas coloridas e informações registradas no 

desembarque e posteriormente arquivadas. 

Entendemos que é importante que a regulamentação e implementação do 

procedimento de rastreamento sejam efetivados em legislação específica, para que adoção 

destes padrões operacionais possa ser adotado para toda a frota que opera com espinhel de 

superfície, tendo em vista o ganho ambiental que estas informações podem gerar. 

No caso dos tubarões, a Instrução Normativa IBAMA n.º 16, de 29/09/2015, 

estabelece procedimentos necessários ao controle do desembarque, armazenamento, da 

conservação, do beneficiamento, do transporte e da comercialização de barbatanas, obrigando 

o registro do peso agrupado dos indivíduos de mesma espécie. No entanto, considerando a 

situação de sobreexplotação de algumas espécies, bem como a atenção que se deve ter com os 

recursos marinhos submetidos à exploração comercial, recomenda-se, fortemente, que as 

medidas de monitoramento estabelecidas em legislação passem a considerar o registro de 

informações individuais. É importante que o rastreamento do pescado (marcação dos 

indivíduos capturados com fita colorida), seja adotado no Brasil por meio de legislação e que 
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esta obrigação não se restrinja ao pescado com qualidade tipo exportação, mas se extenda para 

as espécies comercializadas para o mercado interno. Estas informações poderão contribuir de 

maneira decisiva sobre as atividades de pesca e composição das capturas (período, peso 

individual, tamanho, localização da captura e produção total), reduzindo incertezas e 

facilitando as ações de gestão e de fiscalização da pesca. 

Cabe destacar ainda a importância de ampliar a utilização dos sistemas 

governamentais, principalmente o PREPS, pelas universidades, a fim de gerar produtos que 

subsidiem tomadas de decisão pelas autoridades pesqueira e de proteção ambiental, 

objetivando uma melhor gestão destes estoques. 

 


