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RESUMO GERAL 

 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da introdução de tecnologia 
alternativa para armazenagem nas embarcações industriais da pesca de cerco da 
sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) no Sudeste e Sul do Brasil, levando 
em consideração estratégias operacionais, composição e descarte da captura, 
qualidade do pescado e o custo ambiental para os barcos com armazenagem e 
conservação do pescado com Gelo e em Salmoura Refrigerada. Foi utilizado o 
banco de dados do Grupo de Estudos Pesqueiros da Universidade do Vale do Itajaí 
(GEP/UNIVALI) e entrevistas estruturadas com os mestres durante o desembarque 
em indústria pesqueira de Itajaí (SC). Para a caracterização física e operacional 
foram avaliados 9.308 desembarques. A composição da captura e descarte foram 
monitorados por observadores de bordo entre 2009-2015 em 42 viagens de pesca 
e em 4.124 desembarques na indústria processadora de pescado. A qualidade das 
sardinha-verdadeira foi avaliada pelas amostras coletadas de 5 diferentes 
embarcações com viagens de pesca monitoradas e viagens não monitoradas dos 
mesmos barcos. Para a análise do custo ambiental estimou-se o consumo de 
combustível, a emissão de gases de efeito estufa (CO2) e a eficiência energética 
através do cálculo de ep-EROI. Observou-se mudanças marcantes nas 
características físicas das embarcações, atualmente maiores e mais potentes. A 
análise da composição das capturas identificou 170 espécies, sendo que apenas 6 
representaram mais que 1% da biomassa capturada. O descarte a bordo 
representou 3,92% do total capturado, enquanto que na indústria processadora, o 
rejeito foi de 4,01% do total desembarcado. Os teores de BVT variaram entre 12,85 
e 19,16 mg N.100g-1 de músculo, e os teores de histamina foram inferiores à 2,5 
mg.100g-1. Os teores de sódio variaram de 247,70 a 2494,39 mg.100g-1. A captura 
desembarcada entre 2000 e 2016 variou entre 2.730 toneladas e 41.988 toneladas 
de peixes, crustáceos e moluscos nos portos catarinenses. As embarcações com 
diferentes tipos de conservação consumiram juntas 31.483.827 milhões de litros de 
diesel e emitiram 84.911.832 unidades de CO2.  

 

Palavras-chave: sardinha-verdadeira, caracterização, descarte, qualidade, 
salmoura refrigerada, emissão de CO2, eficiência energética, ep-EROI.  
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ABSTRACT  

 

 

The objective of this work was to analyze the influence of the introduction of 

alternative technology for storage in the industrial vessels of the sardine fishery 

(Sardinella brasiliensis) in the Southeast and South of Brazil, taking into account 

operational strategies, composition and disposal of the catch, quality of the fish and 

the environmental cost for the vessels with storage and conservation of fish with Ice 

and in Refrigerated Brine. The database of the Fishing Studies Group of the 

University of the Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI) was used, with structured interviews 

with the masters of the vessels during landing of the catch by the industrial fishing 

fleet of Itajaí (SC). For the physical and operational characterization, 9,308 landings 

were evaluated. The composition of the catch and its disposal were monitored by 

shipboard observers between 2009-2015 on 42 fishing trips and 4,124 landings in 

the fish processing industry. The quality of the Sardinella brasiliensis was evaluated 

by the samples collected from 5 different vessels with monitored fishing trips and 

unmonitored trips of the same boats. In order to analyze the environmental cost, 

fuel consumption, greenhouse gas (CO2) emissions and energy efficiency were 

estimated by calculating the ep-EROI. Significant changes were observed in the 

physical characteristics of the vessels, which are now larger and more powerful. The 

analysis of the composition of the catches identified 170 species, with only 6 

representing more than 1% of the captured biomass. Discard on board represented 

3.92% of the total captured, while in the processing industry, the reject was 4.01% 

of the total landed. The BVT levels varied between 12.85 and 19.16 mg N.100g-1 

muscle, and the histamine levels were lower than 2.5 mg.100g-1. The sodium 

contents ranged from 247.70 to 2494.39 mg.100g-1. The catch landed between 

2000 and 2016 ranged from 2,730 tons to 41,988 tons of fish, crustaceans and 

mollusks in the Santa Catarina ports. The vessels with different conservation 

methods consumed together 31,483,827 million liters of diesel and emitted 

84,911,832 units of CO2. 

Keywords:  Sardinella brasiliensis, characteristics, discard, quality, chilled brine; 

ep-EROI 
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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho intitulado “Influência da introdução de nova 

tecnologia de armazenagem do pescado sobre a operação da frota da pesca 

industrial de cerco no sudeste e sul do Brasil” está organizado em introdução 

geral, a qual inclui hipótese, objetivo geral e específicos, seguida de quatro 

capítulos. Cada capítulo é constituído de resumo, introdução, material e métodos, 

resultados e discussão. Considerações finais são apresentadas ao término do 

trabalho, sintetizando as conclusões e propondo ações futuras. O primeiro capítulo 

trata da “Evolução da frota industrial de cerco na captura sardinha-verdadeira 

no sudeste e sul do Brasil no período de 2000 a 2016”, tendo como objetivo 

identificar as principais mudanças e transformações técnicas ocorridas nos últimos 

16 anos nas características das embarcações e influências sobre as operações de 

pesca.  

O segundo capítulo tem como título a “Composição e descarte da fauna 

acompanhante na cadeia produtiva da pesca de cerco na região sudeste e sul 

do Brasil”. O objetivo foi analisar a participação relativa, sazonalidade e influência 

do método de armazenagem (salmoura refrigerada e gelo) sobre a composição da 

captura e o descarte da pesca de cerco da sardinha-verdadeira no sudeste e sul do 

Brasil. O estudo da fauna acompanhante permite o conhecimento da biodiversidade 

e destino final das espécies capturadas pela frota de cerco, bem como o impacto 

da pesca sobre os ecossistemas marinhos, estabelecendo parâmetros para gestão 

sustentável da atividade.  

 “Qualidade da Sardinha-Verdadeira (Sardinella brasiliensis) 

armazenada e conservada em Salmoura Refrigerada” é o tema do terceiro 

capítulo. Pesquisas referentes a qualidade sardinha-verdadeira no Brasil estão 

focadas na armazenagem tradicional em gelo, entretanto nova tecnologia de 

armazenagem (salmoura refrigerada a bordo) vem sendo utilizada nos últimos 8 

anos. Neste estudo buscou-se conhecer os atributos de qualidade mais impactados 

com este novo método de armazenamento e definir através de critérios pré-

estabelecidos aqueles mais adequados em termos de praticidade e rapidez de 

execução em rotina de desembarque da sardinha-verdadeira e com relevância para 

a saúde pública.  
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O quarto capítulo intitula-se “Consumo de combustível, emissão de 

gases de efeito estufa e eficiência energética da frota de cerco industrial da 

sardinha-verdadeira no Brasil”. O objetivo foi estimar nas embarcações que 

utilizam diferentes tecnologias de armazenagem do pescado, a quantidade de 

combustível consumido durante a operação de pesca de cerco da sardinha-

verdadeira, quantificar a quantidade de CO2 emitido para a atmosfera pelas 

diferentes embarcações, estabelecer o balanço energético da frota de cerco através 

do cálculo do ep-EROI e, ao final definir, e comparar a eficiência energética da frota 

de cerco com suas distintas modalidades de armazenamento. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

  

 No Brasil a pesca industrial de cerco tem grande destaque, uma vez que a 

espécie-alvo, sardinha-verdadeira, Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1879), 

constitui o recurso pesqueiro marinho mais importante do país (Cergole & Dias-

Neto, 2011). 

 A produção desta espécie pela frota de cerco atingiu um máximo de 228 mil 

t em 1973 (Cergole, 1995). Nos anos seguintes as capturas apresentaram uma 

tendência de declínio, oscilando entre 140 e 125 mil t entre 1977 e 1986, 

respectivamente (Valentini & Cardoso, 1991). No decorrer da década de 1980, 

novos decréscimos na produção foram registrados, até atingir o primeiro colapso 

da pescaria, com 31 mil toneladas em 1990 (Matsuura, 1998). Após uma breve 

recuperação, no ano de 2000, foi registrado outro colapso e ainda maior do que o 

anterior, com apenas 17 mil toneladas desembarcadas (Cergole & Dias-neto, 

2011). Segundo Nahum et al. (1988) e Matsuura (1996, 1998), estes declínios de 

produção se devem provavelmente às condições oceanográficas desfavoráveis 

que resultaram no insucesso da desova e recrutamento. Esses fatores ambientais, 

juntamente com excessivo esforço pesqueiro sobre o recurso, podem ocasionar 

quedas nas capturas (Schwingel & Occhialini, 2003).  A partir de 2001 houve uma 

tendência de aumento nas capturas, atingindo o volume de 83,9 mil t em 2009 

(Dias-Neto & Dias 2015). Devido às oscilações nas capturas da sardinha-

verdadeira, a frota de cerco passou a atuar também sobre outras espécies de 

peixes pelágicos e demersais na década de 2000, deixando de ser monoespecífica 

(Schwingel & Occhialini, 2003). Esta diversificação da captura, que passou a incluir 

espécies com hábito demersal-bentônico pode ter gerado um aumento da captura 

sobre espécies sem valor comercial, e consequentemente sobre a quantidade de 

rejeito da mesma. Não existem estimativas de descarte para essa pescaria no 

Sudeste e Sul do Brasil, assim estes componentes da captura são desconsiderados 

nas estratégias de manejo e na sustentabilidade da pescaria, incluindo o aspecto 

ecossistêmico. 

 Autores como Huss (1998), Jain e Pathare (2007) e Soares e Gonçalves 

(2012) são unânimes em afirmar que o pescado é um alimento altamente perecível 

e sua rápida deterioração é influenciada pela manipulação inadequada e 
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resfriamento insuficiente após captura.  Occhialini & Schwingel (2003) relatam que 

o tipo de conservação da sardinha-verdadeira a bordo é feito com conservação do 

do pescado somente com gelo. Neste contexto, Viedma (2015) e Melis (2015) 

afirmaram que apesar da ampla utilização do gelo como método de conservação 

da qualidade durante armazenagem nas viagens de pesca, o mesmo apresenta 

desvantagens, como uma menor eficiência na velocidade de resfriamento e 

necessidade de maior espaço para estocagem. Esta menor eficiência está 

relacionada com os procedimentos operacionais durante a armazenagem da 

produção, como a velocidade que a captura é acondicionada nos porões e a 

distribuição do gelo durante esta atividade, que são dependentes da habilidade 

humana e quantidade de gelo disponível. Desta forma, não é raro a ocorrência de 

pescado apenas parcialmente envolvido pelo gelo ou mesmo sem nenhum contato 

direto. 

 Na tentativa de minimizar estes aspectos negativos, outros métodos como o 

da água do mar refrigerada (AMR) (FAO, 1993) tem sido utilizado por proporcionar 

resfriamento mais rápido e mais homogêneo. No Brasil, notadamente no Estado de 

Santa Catarina, a partir do ano 2008, iniciou-se uma mudança no perfil da frota de 

cerco de sardinha-verdadeira, quando passa a operar a primeira embarcação com 

armazenagem em salmoura refrigerada (SR) formada a partir da água do mar com 

aumento de concentração salina a partir da adição de sal. Apesar de Rey (2012) 

concordar com as vantagens que o sistema de armazenagem em salmoura 

refrigerada proporciona, notadamente sobre a redução da velocidade de 

deterioração e maior vida útil do pescado quando comparado com método 

armazenagem com gelo, aponta como desvantagens do método a alteração dos 

atributos da qualidade relacionados com suas características sensoriais e, 

principalmente, a absorção de sal pelo pescado armazenado na salmoura 

refrigerada. 

 O cerco é um petrecho de pesca com seletividade limitada requerendo que 

seja realizado de forma sustentável, minimizando os impactos a outras espécies e 

ao ecossistema (Dias-Neto & Dias, 2015). Embora o foco nas questões biológicas 

seja plenamente compreensível, Ghosh et al. (2014) chamam atenção para outros 

impactos ambientais ligados a atividades industriais que caracterizam a maioria dos 

sistemas de pesca modernos. Estes incluem a produção de gases de efeito estufa 

para a atmosfera resultante do consumo de combustíveis fósseis (Ziegler & 
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Hansson, 2003; Fulton, 2010). Segundo a FAO (2015), as artes de pesca ativas 

(rede de arrasto e rede de cerco) requerem a participação do barco durante todas 

as atividades envolvidas na captura, resultando em um maior consumo de energia. 

 

HIPÓTESE  

  

 A frota de cerco da sardinha é caracterizada por ser composta por 

embarcações com conservação do pescado em gelo, possui deslocamento 

limitado, com um menor raio de atuação e menor tempo hábil para encontrar a 

espécie-alvo, em função da durabilidade do gelo. Entretanto, nos últimos anos 

observa-se a incorporação de embarcações com maior porte e equipamentos com 

capacidade de imprimir maior velocidade às operações (fechamento da rede, 

recolhimento da captura para bordo, armazenagem e desembarque), permitindo 

um retorno mais rápido ao mar. Soma-se a isto a introdução de nova tecnologia de 

conservação e armazenamento de pescado, salmoura refrigerada a bordo, a partir 

de 2008. De forma progressiva, outras embarcações utilizando o mesmo método 

(salmoura refrigerada), se incorporaram a esta frota nos últimos anos. A mudança 

do método de armazenamento a bordo aumentou a autonomia das embarcações, 

possibilitando a exploração de áreas de pesca mais afastadas, a partir de um 

mesmo porto, na busca da espécie-alvo (sardinha-verdadeira). Isto pode resultar 

em aumento dos dias de mar e maior poder de pesca da frota, contribuindo para 

um crescimento da pressão pesqueira sobre a espécie-alvo. Em adição, para a 

operação destas novas embarcações é necessário o uso de motores de combustão 

mais potentes, além de motores auxiliares adicionais com funcionamento pleno 

durante toda a viagem de pesca para promover a refrigeração da salmoura e sua 

manutenção a baixas temperaturas. Estes fatores podem acarretar em um aumento 

do consumo de combustível durante as viagens e operações de pesca.  

 Assim, a hipótese que mudanças tecnológicas na frota de cerco, como a 

introdução de nova tecnologia de armazenagem (salmoura refrigerada), interferem 

no poder de pesca, na composição do descarte, na qualidade do pescado, na 

eficiência energética e no custo ambiental, quando comparada com as 

embarcações que utilizam apenas o gelo para conservação da sardinha-

verdadeira, deve ser avaliada. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

O objetivo geral do presente trabalho foi analisar a influência da introdução 

de nova tecnologia de armazenagem e conservação do pescado sobre a operação 

da frota de pesca industrial de cerco no Sudeste e Sul do Brasil. 

 

Objetivos Específicos  

a) Analisar a evolução da frota industrial de cerco nos últimos 16 anos 

considerando mudanças no método de conservação do pescado que 

influenciaram o poder de pesca na captura da sardinha-verdadeira no 

Sudeste e Sul do Brasil. 

b) Analisar a participação relativa, sazonalidade e influência do método de 

conservação na composição e o descarte da pesca de cerco da sardinha-

verdadeira;  

c) Avaliar os atributos de qualidade da sardinha-verdadeira influenciados pela 

mudança no processo de conservação e armazenamento a bordo; e 

identificar os parâmetros mais relevantes para avaliação da qualidade na 

rotina de desembarques nos estabelecimentos industriais; 

d) Estimar a emissão de gases de efeito estufa e a eficiência energética da frota 

industrial de cerco com armazenagem em gelo e salmoura refrigerada que 

opera no Sudeste e Sul do Brasil. 
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RESUMO 

Este estudo avaliou, através da descrição física e operacional, a evolução da frota 
industrial de cerco da sardinha-verdadeira no Sudeste e Sul do Brasil no período 
de 2000 a 2016. Na análise foram utilizados dados disponíveis no banco de dados 
do monitoramento realizado pelo Grupo de Estudos Pesqueiros da Universidade do 
Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI) junto a frota industrial que operou nos portos de Itajaí 
entre 2000 e 2013. A partir de 2014 a 2016 os dados foram obtidos através de 
entrevistas estruturadas com os mestres das embarcações durante o desembarque 
em indústria pesqueira de Itajaí (SC) utilizando o mesmo critério adotado pelo 
GEP/UNIVALI. Na avaliação da evolução da frota foram consideradas 
características físicas (comprimento dos barcos, potência do motor, tipo de casco), 
características operacionais (número de lances, dias de mar e dias de pesca, tempo 
de operação) e desembarques totais em relação ao tipo de armazenagem e 
conservação do pescado a bordo. Foram calculados índices através da relação 
entre o volume da captura, tempo de operação e dias de mar. Os dias de mar estão 
diretamente ligados ao tempo de procura do cardume, enquanto que o tempo de 
operação pode estar associado a aspectos tecnológicos das embarcações. 
Observou-se uma tendência gradual crescente, ao longo dos anos no emprego de 
embarcações maiores, mais potentes com aumento da participação de 
embarcações de casco de aço. Os resultados foram discutidos sob a ótica das 
modificações na frota pesqueira da sardinha, considerando a evolução tecnológica 
a partir de 1990. 
 
Palavras-chave: características da frota pesqueira, pesca de cerco industrial; 
evolução da frota, sardinha-verdadeira, salmoura refrigerada, sudeste e sul do 
Brasil.  
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ABSTRACT 

This study evaluated, by physical and operational description, the evolution of the 
industrial purse seine fleet in the Southeast and South of Brazil between 2000 and 
2016. The analysis used data available in the monitoring database carried out by 
the Fishery Study Group from Vale do Itajaí University (GEP / UNIVALI) on the 
industrial fleet that operated in Itajaí ports between 2000 and 2013. From 2014 to 
2016 data were obtained through structured interviews with vessels skippers during 
the landing in fish processing industry in Itajaí (SC) using the same criteria adopted 
by GEP / UNIVALI. In assessing the fleet evolution it were considered physical 
characteristics (length of boats, engine power, hull type), operational characteristics 
(number of bids, sea days and fishing days, operating time) and total landings in 
relation to the type of storage and conservation of the fish on board. Indices were 
calculated through the relationship between the volume of catch, operating time and 
days at sea. The days at sea are directly related to the time of search of the shoal, 
while the time of operation may be associated to technological aspects of the 
vessels. It was observed a gradual increasing trend, over the years, in the use of 
larger and more powerful vessels with increasing participation of steel hull vessels. 
The results are discussed from the perspective of the changes in the sardine fishing 
fleet, considering technological developments from 1990. 
 
Key-words: fishing fleet characteristics, purse-seine industrial fishery, fleet 
evolution, Sardinella brasiliensis, refrigerated brine, southeastern and southern of 
Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sardinha-verdadeira Sardinella brasiliensis distribui-se da Flórida (31oN) 

ao Uruguai (36oS). Apesar de sua ampla distribuição na costa brasileira, a sua 

pescaria está compreendida entre os estados do Rio de Janeiro (Cabo de São 

Tomé - 22º S) e Santa Catarina (Cabo de Santa Marta Grande - 29º S), com registro 

de ocorrência em profundidades de até 100m (SUDEPE/PDP, 1975; Saccardo & 

Rossi-Wongtschowski, 1991), constituindo o principal recurso pesqueiro marinho 

do Brasil (Matsuura, 1998). A produção industrial de sardinha-verdadeira, apesar 

de ter sofrido diversas oscilações, teve uma tendência de incremento a partir de 

1981, sendo que este não foi derivado do aumento da abundância dos recursos 

pesqueiros explorados, mas sim do aumento no esforço de pesca e número de 

desembarques realizados no Estado de Santa Catarina (Schwingel & Occhialini, 

2007).  

Tradicionalmente a pesca da sardinha-verdadeira é realizada com redes de 

cerco por barcos denominados de traineiras, devido ao nome da rede (Gamba, 

1994). Dias-Neto & Dias (2015), adaptando a descrição de Gamba (1994), 

descreveram que as redes utilizadas para o cerco podem apresentar distintos 

tamanhos. A partir de 1965, as redes passaram a utilizar panagens sintéticas ou de 

náilon multifilamento (Ueno et al., 1985), que apesar dessa inovação, o sistema 

operacional da rede permaneceu o mesmo. Na década de 1970, no entanto, foi 

introduzido o guincho hidráulico (“power-block”), o que aumentou a eficiência de 

recolhimento da rede (Schwingel & Occhialin, 2007). Além disso, um aumento 

progressivo no comprimento das redes confeccionadas foi observado entre os anos 

de 1993 a 2011 (Poppi, 2012).  

Em 1973 a produção atingiu um máximo de 228 mil toneladas, seguido por 

dois colapsos da pescaria, sendo o primeiro em 1990 e outro em 2000, onde foram 

capturadas apenas 31 mil e 17 mil t, respectivamente (Figura 1). Após os primeiros 

indícios de colapso da pescaria, em 1976, foi estabelecido um período de defeso 

na década de 1980, sendo que na década de 1990 foram implantados dois períodos 

de defeso, contemplando além da desova na primavera-verão, o período de 

recrutamento da espécie no inverno (Schwingel & Occhialini, 2007; Cergole & Dias-

Neto, 2011).  
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Figura 4. Produção anual de sardinha-verdadeira Sardinella brasiliensis em 

toneladas. Fonte: FAO (2015). 

 

Os barcos de cerco do Estado de Santa Catarina representaram 38% da 

frota nacional no período entre 1997 e 1999, entretanto, houve uma diminuição do 

número de barcos, partindo de 99 em 1990 para 70 em 1999 (Schwingel & 

Occhialini, 2003; 2007). Esses autores relatam um aumento no poder de pesca, no 

mesmo período, caracterizado pelas mudanças nas embarcações destacando: i) 

incremento de 19% na arqueação bruta, atingindo a média de 89,07 (IBAMA, 1994; 

2000); ii) aumento do tamanho dos barcos em 11%, alcançando 23,8m; iii) 

acréscimo de 15% na potência do motor, situando-se em 326HP. O regime de 

pesca do tipo noturno predominou nas capturas de sardinha até 1999, quando foi 

intensificado o número das operações de pesca durante os períodos diurno e 

integral em Santa Catarina, evidenciando uma mudança na estratégia de operação 

de pesca (Gazalla et al., 2007; Magro et al., 2007; Schwingel & Occhialini, 2007).  

 Até o início da década de 2000 todas as embarcações industriais de cerco 

para a pesca da sardinha-verdadeira tinham como método de armazenamento e 

conservação o acondicionamento do pescado em gelo. Assim, suas operações 

ocorriam exclusivamente em cidades onde existia infraestrutura que permitisse boa 

navegabilidade para chegar às áreas de desembarques do pescado e também 

facilidade na compra de insumos necessários para a operacionalização das 

mesmas, e.g. gelo, combustível e alimentação (Schwingel & Occhialini, 2007). A 

partir do ano de 2008, embarcações com uma nova tecnologia de armazenagem e 

conservação do pescado a bordo foi incorporada a frota de cerco sediada no Estado 

de Santa Catarina, passando a usar o método de salmoura refrigerada a bordo. 

Nos anos que suscederam, algumas embarcações foram construídas com esta 
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tecnologia, e barcos que conservavam o pescado em gelo foram modificados, 

sendo suas características físicas e estruturais adaptadas para operar com esse 

novo tipo de tecnologia. Ao mesmo tempo, a dimensão destas mudanças ocorridas 

a partir de 2008 e o impacto da nova tecnologia no padrão de eficiência da operação 

da frota, são desconhecidos. Desta forma, as consequências do uso deste novo 

método de conservação, seriam, a priori, o aumento na autonomia das 

embarcações (dias de mar), podendo resultar também em um crescimento do poder 

de pesca da frota. Assim, a introdução dessa nova tecnologia na frota de cerco 

deve ser dimensionada e avaliada, estabelecendo subsídios para o manejo e uso 

sustentável do recurso pesqueiro sardinha-verdadeira no sudeste e sul do Brasil.      

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a evolução da frota industrial de cerco para a captura da sardinha-

verdadeira no Sudeste e Sul do Brasil entre os anos de 2000 a 2016, considerando 

características físicas, estruturais, operacionais e tipos de conservação do pescado 

para embarcações que operaram no Estado de Santa Catarina.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar variações quanto à evolução do comprimento, potência do motor, 

arqueação bruta das embarcações da frota de cerco entre 1947 e 2015;  

• Analisar variações no comprimento, potência do motor, arqueação bruta e 

tipo de casco, entre 2000 e 2016, para embarcações da frota de cerco com 

diferentes métodos de conservação de pescado;  

• Avaliar mudanças nas características operacionais das embarcações da 

frota de cerco no período 2000-2016, associadas a diferentes tipos de 

conservação de pescado.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo utilizou duas fontes de informação distintas. Na primeira, 

características físicas das embarcações de cerco para a pesca da sardinha-

verdadeira (e.g. comprimento, potência de motor, arqueação bruta e tipo de casco), 
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foram obtidas a partir de dados disponíveis no Registro Geral de Pesca (RGP) para 

as embarcações construídas entre 1947 e 2015 (MPA, 2015). No período estudado, 

10.118 desembarques de 213 embarcações foram analizados. Deste total, 9.308 

desembarques (92%) realizados por 127 barcos, foram utilizados para a 

caracterização da frota e das operações de pesca, após a exclusão das 

embarcações sem o Registro Geral de Pesca (RGP) (Tabela1).   

A segunda fonte de informação incluiu características operacionais das 

embarcações, como dias de mar, dias de pesca, número de lances, tempo de 

operação de cada lance (do início da largada da rede até o recolhimento da 

carregadeira) e peso da captura de sardinha-verdadeira, obtidas no banco de dados 

do Grupo de Estudos Pesqueiros da Universidade do Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI). 

Estas informações foram coletadas durante o monitoramento diário da pesca 

industrial realizado junto aos locais de desembarque da frota de cerco nos 

municípios de Itajaí e Navegantes (SC), conforme descrito em Perez (1998).  

 

Tabela 1. Número de barcos e desembarques da frota industrial de cerco de sardinha-
verdadeira, com Registro Geral da Pesca (RGP), que operaram nos portos de Santa 
Catarina no período de 2000 a 2016, considerando o tipo de casco (aço ou madeira) e 
método de conservação (G – Gelo; T – Transformado; C – Construído).   

   Número de Barcos  Número de Desembarques    

  
ANO 

Gelo Tran Cons Sem 
RGP 

Total 
 Gelo Tran Cons Sem 

RGP 
Total 

  

  Aço Mad Aço Mad Aço Mad  Aço Mad Aço Mad Aço Mad   

  2000 17 19     20 56  73 64     70 207   

  2001 22 34     28 84  134 177     103 414   

  2002 25 36     22 83  112 153     77 342   

  2003 25 36     23 84  140 195     66 401   

  2004 24 37     15 76  120 150     51 321   

  2005 29 39     19 87  186 202     86 474   

  2006 31 44     16 91  360 414     100 874   

  2007 31 44     14 89  340 471     82 893   

  2008 37 49   1  10 97  346 514   13  58 931   

  2009 30 49 1  3  9 92  299 426 7  48  41 821   

  2010 29 41 1 1 3  9 84  206 376 9 4 47  28 670   

  2011 27 35 2 1 3  8 76  235 388 29 10 55  35 752   

  2012 30 39 3 1 3  5 81  489 646 41 7 50  12 1245   

  2013 27 38 3 2 3   73  339 408 38 18 45   848   

  2014 25 35 3 2 3 2  70  213 215 19 13 29 6  495   

  2015 21 24 3 2 4 2 1 57  129 119 23 15 33 24 1 344   

  2016 7 12 1 1 5 2  28  18 20 5 2 29 12  86   

 

O critério empregado para a seleção de dados a serem utilizados no 

presente estudo foram: (I) embarcações cuja viagem de pesca teve como objetivo 
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a espécie-alvo sardinha-verdadeira; (II) barcos cujo Registro Geral de Pesca (RGP) 

foi confirmado nos bancos de dados disponíveis; (III) barcos com arqueação 

superior a 20. 

 A descrição da frota de cerco considerou características físicas das 

embarcações, como comprimento (m), potência do motor principal (HP), tipo de 

casco (aço ou madeira) e arqueação bruta (AB), obtidas junto ao RGP, bem como 

o sistema de armazenagem e conservação do pescado (gelo ou salmoura 

refrigerada). A partir dos dados observados foi realizada uma análise descritiva 

destas características considerando três categorias de embarcações, a saber: (I) 

Gelo, embarcações cujo método de armazenagem e conservação é realizado 

exclusivamente com gelo, depositado em porões; (II) Transformado, embarcações 

cujo método de armazenagem e conservação é a salmoura refrigerada 

mecanicamente a bordo, sendo que estas embarcações operavam originalmente 

com conservação em gelo e foram adaptadas posteriormente para o novo método 

de conservação; e (III) Construído, embarcações cujo método de armazenagem e 

conservação é a salmoura refrigerada mecanicamente a bordo, sendo a 

embarcação construída para essa modalidade de conservação. 

 Inicialmente, foi verificada a variação temporal dos dias de mar, dias de 

pesca, número de lances e o tempo de duração de cada lance. A partir dos volumes 

de sardinha-verdadeira desembarcados dois índices de captura por unidade de 

esforço foram calculados, os quais utilizaram o peso da captura pelo tempo de 

operação e por dias de mar, respectivamente. A variação destes índices foi 

analisada entre as categorias de embarcação. A captura por dias de mar está 

associada ao tempo de procura pelo recurso. Os valores obtidos para estas 

categorias foram comparados por análise de variância não paramétrica (Kruskal-

Wallis). Quando diferenças significativas foram encontradas, foi aplicado um teste 

de Dunn (Dinno, 2017). Posteriormente, estas variáveis foram expressas ao longo 

do período monitorado e ajustadas a regressões não paramétricas (Bowman 

& Azzalini, 2015). A análise aplicada permite calcular a inclinação (mesma 

tendência entre as categorias de embarcação) e os respectivos valores medianos. 

Todas as analyses realizadas utilizaram o software R 3.2.2 (R Development Core 

Team, 2016).  

 

  

http://www.stats.gla.ac.uk/~adrian/
http://www.stats.gla.ac.uk/~adrian/
http://azzalini.stat.unipd.it/
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4. RESULTADOS 

 

Características físicas das embarcações 

A variação do comprimento médio das embarcações, em relação ao ano de 

1947 (ano de referência) mostrou um crescimento contínuo a partir da década de 

1980 (Figura 2), sendo que os barcos construídos na década de 2010 possuem 

tamanhos de 10 a 15 metros maiores que o ano de referência. Quando analisado 

a variação da potência do motor neste período, foi verificado o mesmo padrão de 

crescimento. Nas décadas de 2000 e 2010, embarcações com potência entre 200 

e 400HP superiores ao ano base foram construídas (Figura 2). Esse padrão é 

confirmado por um aumento da arqueação bruta (AB) no período, alcançando 

valores entre de 150 até 250 maiores, em relação a 1947 (ano base) (Figura 2). 

Desta forma, é possível estabelecer dois períodos na evolução das características 

físicas (comprimento do barco, potência do motor e AB) das embarcações de cerco 

no Brasil: Primeiro Período, até a década de 1970, quando embarcações maiores 

foram sendo construídas, mas sem um padrão de tendência definido; e Segundo 

Período, a partir da década a de 1980 até hoje, quando embarcações de maior 

porte foram construídas, com um padrão contínuo de crescimento de tamanho, ou 

seja, as embarcações novas são quase sempre maiores que as existentes. 
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Figura 5. Evolução das características físicas da frota de cerco através de informações de 
comprimento da embarcação, potência de motor e arqueação bruta extraídos do Registro 
Geral da Pesca (1947 a 2015). 

 

Na análise das características físicas, estruturais, operacionais frente aos 

tipos de conservação do pescado das embarcações da frota de cerco, que 

operaram no Sudeste e Sul do Brasil e desembarcaram nos portos de Santa 

Catarina no período 2000-2016, os resultados revelaram variações associadas à 

introdução de embarcações com método de armazenagem e conservação do 

pescado em salmoura refrigerada.  

Até o ano de 2007, todos os barcos da frota industrial de cerco, envolvidos 

na captura da sardinha-verdadeira, utilizavam o gelo como único método de 

armazenagem e conservação do pescado. Em 2008 foram construídos três barcos 

de pesca com o novo sistema de conservação, ou seja, a salmoura refrigerada. No 

ano de 2009, os primeiros dois barcos foram transformados do sistema gelo para 
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salmoura refrigerada. No total, 12 embarcações operaram com esta nova 

modalidade de armazenagem e conservação no ano de 2016. 

A série histórica 1947-2016, apresentada na Figura 2, aponta um 

comprimento médio de 22,32m para as embarcações de cerco construídas neste 

período e que operaram no sudeste e sul do Brasil. O valor médio observado no 

período de 2000 a 2016, para embarcações que operaram nos portos de Santa 

Catarina, foi de 24,37m, cuja variação de tamanhos oscilou entre 16,10m e 35,70m 

de comprimento.  

Os valores médios de comprimentos de embarcações para as distintas 

categorias de armazenagem e conservação foram 23,29m, 27,60m e 32,00m, para 

barcos com armazenagem em gelo, transformados e construídos para 

armazenagem em salmoura refrigerada, respectivamente. Barcos transformados 

tiveram tamanhos entre 25,0m e 31m de comprimento, enquanto barcos 

construídos entre 28,0m e 35,0m (Figura 3).   

 

Figura 6. Comprimento, potência e arqueação bruta dos barcos de cerco da sardinha-
verdadeira com desembarque nos portos de Santa Catarina no período de 2000 a 2016. 

 

A análise da série histórica para a potência de motor das embarcações de 

cerco apresenta um valor médio de 327,04HP (Figura 2). Entre os anos de 2000 e 

2016 o valor médio foi de 371,75HP para barcos que operaram em Santa Catarina. 
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Os barcos com conservação em gelo apresentaram valor médio de potência do 

motor principal de 356,61HP, enquanto os de salmoura refrigerada transformados 

foram de 601,79HP (420-720HP) e construídos de 749,07HP (520-860HP) (Figura 

3).  

O valor médio da arqueação bruta para a série histórica 1947-2016 (Figura 

2) foi de 85,67. No período de 2000 a 2016 o valor médio atingiu 101,72 para 

embarcações que operaram em Santa Catarina. Os barcos com conservação em 

gelo apresentaram valor médio de 99,15, enquanto que para os de salmoura 

refrigerada transformados 150,06 (110-190) e construídos 199,54 (150-290) (Figura 

3). 

 

  

Tipo de Casco  

 Nos desembarques entre 2000 a 2016, os barcos com armazenagem em 

gelo operaram em todos os anos, sendo que 58,43% das embarcações tinham 

casco de madeira e 41,56% casco de aço (Figura 4). As embarcações construídas, 

que iniciaram as operações de pesca em 2008, apenas duas possuiam casco de 

madeira. Em 2009, os barcos transformados para armazenagem de pescado em 

salmoura refrigerada iniciaram as operações de pesca, para os quais predomina 

embarcações com casco de aço (Figura 4).   
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Figura 7. Tipo de casco dos barcos de cerco da sardinha-verdadeira com desembarque 
nos portos de Santa Catarina no período de 2000 a 2016. 

 

Operação de Pesca 

 A análise dos desembarques da frota de cerco no período de 2000 a 2016 

evidencia que 73,50% das viagens de pesca dos barcos com armazenagem em 

gelo tiveram como espécie-alvo a sardinha-verdadeira (Figura 5). Essa participação 

aumenta para valores acima de 90% das viagens quando a pesca foi realizada por 

barcos com armazenagem em salmoura refrigerada, tanto para os barcos 

construídos quanto transformados (Figura 5). Esses dados indicam o uso desta 

nova tecnologia de pescado especialmente para a conservação da sardinha-

verdadeira, sendo que os barcos da frota de cerco que operam com salmoura 

refrigerada nos portos de Santa Catarina tem a espécie como alvo quase exclusivo. 
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Figura 8. Desembarques anuais da sardinha-verdadeira (SV) nos portos de Santa Catarina 
no período de 2000 a 2016. 

 

Na análise do número de dias de mar das viagens das embarcações de 

cerco na captura da sardinha-verdadeira com armazenagem e conservação em 

Gelo (G), foi observada uma leve tendência decrescente entre 2000 e 2016. A partir 

do ano de 2008, embarcações de pesca Construídas (C) com sistema de 

armazenagem e conservação do pescado em salmoura refrigerada, bem como 

embarcações Transformadas (T) para armazenar e conservar o pescado com o 

mesmo método apresentaram uma tendência crescente nos dias de mar por 

viagem, diferindo significativamente das embarcações de gelo (Figura 6, Tabela 2).  
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Figura 9. Dias de mar, dias de pesca, número de lances por viagem e tempo de operação 
dos lances com sardinha-verdadeira desembarcada nos portos de Santa Catarina no 
período de 2000 a 2016 para as categorias de embarcação. G - Gelo; T - Transformadas; 
C - Construídas. 

 

Entre as três categorias de embarcações, a única variável que apresentou 

uma mesma tendência foi dias de pesca (Figura 6, Tabela 2). No entanto, os valores 

medianos dos dias de mar, dias de pesca e número de lances de pesca das 

embarcações com armazenagem do pescado em gelo entre 2009 e 2016 foram 

significativamente inferiores às embarcações que conservam o pescado em 

salmoura, para a qual não foi identificada diferença significativa entre as 

embarcações Construídas e Transformadas (Figura 6, Tabela 2).  
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Tabela 2 Comparação das características operacionais (Dias de Mar, Dias de Pesca, 
Número de Lances e Tempo de Operação de cada lance) e ídices de captura (Captura por 
Tempo de Operação e Captura por Dias de Mar) entre 2009 e 2016 para as diferentes 
categorias de embarcação: 1-Construídas (C); 2-Gelo (G); 3-Transformadas (T). h - 
parâmetro suavisador utilizado na construção de cada regressão; p - valor de p; gl - graus 
de liberdade; KWCS - escalar do valor do teste de Kruskal-Wallis test adjustado para 
igualdades e as respectivas comparações entre as categorias de embarcações pelo teste 
de Dunn. TO - Tempo de Operação; DM - Dias de Mar. 

 
Variável 

Regressões Declividade Elevação  Kruskal-Wallis  Teste de Dunn  

 h p p  KWCS gl p  C/T C/G G/T  

 Dias de Mar 0,598 0,004 <0,001  58,764 2 <0,001  0,286 <0,001 <0,001  

 Dias de Pesca  0,598 0,176 <0,001  56,120 2 <0,001  0,064 <0,001 <0,001  

 Lances 0,598 0,017 <0,001  49,736 2 <0,001  0,011 <0,001 <0,001  

 Tempo de Operação 0,596 0,010 <0,001  1,373 2 0,500  0,500 0,500 0,500  

 Captura por TO 0,596 <0,001 <0,001  56,255 2 <0,001  0,167 <0,001 <0,001  

 Captura por DM 0,598 <0,001 <0,001  4,798 2 0,090  0,225 0,090 0,015  

 

O número mediano de dias de mar dos barcos com armazenagem com Gelo 

foi de 3 dias/viagem no período de 2009 a 2016, enquanto que para os barcos 

Construídos com armazenagem em salmoura refrigerada foi 7 dias/viagem e, para 

os barcos Transformados, foi de 7 dias/viagem. Para os dias de pesca, os barcos 

com armazenagem com Gelo pescaram 1 dias/viagem no período de 2009 a 2016. 

Os barcos Construídos com armazenagem em salmoura refrigerada pescaram 3 

dias/viagem e, para os barcos Transformados 2 dias/viagem (Figura 6). 

 O número de lances por viagem variou de forma decrescente para todas as 

modalidades de embarcações, sendo significativamente diferente entre as 

categorias entre os anos de 2009 e 2016 (Figura 6). O número mediano de lances 

por viagem dos barcos de Gelo foi de 1 lance, com tendência de queda ao longo 

dos anos analisados. Para as embarcações Construídas com salmoura refrigerada 

o valor mediano de lances foi 3,5 lances/viagem e, para barcos Transformados 2,5 

lances/viagem (Figura 6).   

O tempo mediano de operação ou duração média dos lances para os barcos 

com conservação em gelo, entre 2009 e 2016, foi de 3 horas. Para as embarcações 

Construídas com salmoura refrigerada o valor mediano do tempo de duração dos 

lances foi 3 horas e, para os barcos Transformados 3 horas. O tempo de operação 

apresentou tendência oposta ao número de lances/viagem (Figura 6).  

De forma geral, os dias de mar mensurados para as embarcações de gelo 

apresentaram uma tendência cecrescente durante o período monitorado, enquanto 
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que as embarcações de salmoura (Transformadas e Construídas) apresentaram 

aumento dessa variável. Por outro lado, o número de lances apresentou tendência 

decrescente para todas as modalidades (Figura 6).  

Quanto aos índices de captura por tempo de operação, estes apresentaram 

tendências crescentes para embarcações com conservação em salmoura 

refrigerada até o ano de 2013, apresentando posteriormente uma queda drástica, 

aproximando-se dos valores atingidos pelas embarcações de Gelo, que 

apresentaram pouca variação durante todo o período estudado (Figura 7). Os 

valores medianos de captura por tempo de operação foram significativamente 

diferentes entre as categorias de embarcação (G = 5.160 kg/h; T = 15.430 kg/h; C 

= 20.890 kg/h) (Figura 7).  

 

Figura 10. Captura por tempo de operação e captura por dias de mar para a sardinha-
verdadeira desembarcada nos portos de Santa Catarina no período de 2000 a 2016 para 
as categorias de embarcação. G - Gelo; T - Transformadas; C - Construídas.  

 

Em relação aos dias de mar, o índice de captura mostrou tendência 

ascendente para as embarcações de salmoura, atingindo valores máximos em 

2012 e 2014 para a categoria das embarcações Construídas e Transformadas, 

respectivamente (Figura 7). Os valores medianos apresentaram diferença 

significativa entre si (G = 7.410 kg/dia de mar; T = 10.630 kg/dia de mar; C = 12.710 
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kg/dia de mar). Entre 2012 e 2015, a captura por dias de mar das embarcações de 

gelo aumentou consideravelmente, enquanto que para as embarcações de 

salmoura foi observada uma queda nos últimos anos da série, atingindo valores 

inferiores aos das embarcações de gelo (Figura 7).  

 

5. DISCUSSÂO 

A sardinha-verdadeira é o principal recurso pesqueiro do Brasil (Cergole & 

Dias, 2011; Petermann & Schwingel, 2016), sustentando uma frota especializada 

que vem se modificando ao longo dos anos. Algumas dessas mudanças estão 

associadas às características físicas das embarcações, como comprimento e 

potência do motor. Entretanto, a partir de 2008, uma nova tecnologia de 

armazenagem e conservação em salmoura refrigerada foi introduzida em parte da 

frota que opera no Estado de Santa Catarina, a qual resultou em mudanças não só 

da qualidade do pescado, mas também nas estratégias de operação das 

embarcações. 

A análise das características e operações da frota de cerco que capturou 

sardinha-verdadeira no período de 2000 a 2016, no Estado de Santa Catarina, 

evidenciou diferenças em relação às embarcações que atuaram no estado até o 

ano de 2000. Schwingel & Occhialini (2007), analisando a frota de cerco que operou 

em Santa Catarina entre 1997 e 1999, mostram que a maioria das embarcações 

apresentou entre 22 e 25 metros de comprimento. Atualmente, esses comprimentos 

estão associados à parcela da frota que utiliza a conservação do pescado em Gelo 

(média de 23,29m), método que era utilizado por toda frota na década de 1990. 

Barcos com conservação em salmoura refrigerada, introduzidos na pescaria no final 

da década de 2000, apresentam tamanhos médios maiores, tanto para 

embarcações Transformadas (27,60m) como para as Construídas (32,0m) com 

esse sistema de conservação. No Estado de São Paulo, os barcos cadastrados em 

1997 possuíam em média 20,62 m de comprimento (Gazalla et al., 2007), portanto, 

ainda menores que as embarcações de gelo que operavam em Santa Catarina. Os 

barcos de cerco para a pesca de sardinha-verdadeira que atuavam no Estado do 

Rio de Janeiro no período entre 1996 e 1999 eram embarcações de pequeno porte 

com comprimentos concentrados entre 12 e 13m, segundo Magro & Moreira (2007). 

Tomando como característica física a potência do motor, Schwingel & 

Occhialini (2007), mostraram que a maioria das embarcações avaliadas no Estado 
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de Santa Catarina entre 1997 a 1999, possuiam motores de 320 e 350 HP, similares 

aos observados atualmente (média 356 HP) que operam com Gelo. Por outro lado, 

os barcos com conservação em salmoura refrigerada (Transformados e 

Construídos), analisados no presente estudo, apresentam motores com potências 

médias muito superiores, 601 e 749 HP, respectivamente. A utilização de motores 

mais potentes pelas embarcações com conservação em salmoura refrigerada, que 

operam atualmente, torna-se ainda mais evidente quando se compara com aqueles 

registrados para os barcos que atuaram nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

na década de 1990 e que utilizavam conservação em gelo. Gasalla et al. (2007) 

registraram valores de potência de motor de 266,9 HP nas embarcações atuantes 

no Estado de São Paulo, enquanto Magro & Moreira (2007) mostraram que as 

embarcações do Rio de Janeiro operaram na pesca da sardinha-verdadeira com 

barcos com potência de motor ainda menores (110 e 120 HP).  

 A análise da arqueação bruta (AB) para os barcos que atuaram em São 

Paulo no ano de 1997, realizada por Gasalla et al. (2007) mostrou valores médios 

de 77,91 AB. Este valor registrado é inferior ao valor médio observado para as 

embarcações com conservação gelo que operam atualmente em Santa Catarina 

(média 99 AB). Ao mesmo tempo, verifica-se pronunciada diferença nos valores 

médios de arqueação bruta em relação ás embarcações com métodos de 

conservação em salmoura refrigerada que atuaram em Santa Catarina a partir de 

2008. Barcos Transformados com esse método tem uma média de 150 AB e os 

Construídos 199 AB.  

Assim, fica evidenciado primeiramente que barcos com conservação de 

pescado em salmoura refrigerada, que operam atualmente, possuem porte 

significativamente maior que aqueles que operam com gelo. Em segundo lugar, 

embarcações que permanecem com Gelo, como método de conservação, são 

similares aquelas que operavam em Santa Catarina na década de 1990.    

 Na descrição da frota de cerco que captura da sardinha-verdadeira, com 

desembarque em Santa Catarina, verificou-se que as embarcações com casco de 

madeira predominaram no período de 2000 a 2016 (58,43%). Este percentual ficou 

próximo ao observado na análise realizada por Schwingel & Occhialini (2007) no 

período 1997 e 1999, 53%. Contudo, no presente trabalho foi possível verificar que 

existe uma tendência nos últimos anos de aumento da participação de 

embarcações com casco de aço. Em particular, nas embarcações Transformadas 
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ou Construídas para operarem com salmoura, possuem predominantemente casco 

de aço.  

Assim, no presente trabalho observou-se uma tendência gradual, ao longo 

dos anos, da participação de embarcações mais modernas, maiores e mais 

potentes na pesca da sardinha-verdadeira no Sudeste e Sul do Brasil, sobretudo a 

partir da introdução do método de armazenagem e conservação em salmoura 

refrigerada em barcos da frota de cerco que estão direcionados, quase 

exclusivamente, a captura desta espécie. 

 Com relação ás operações de pesca das embarcações de cerco para a 

sardinha-verdadeira, a análise dos desembarques no período de 2000 a 2016 nos 

portos de Santa Catarina ratifica o relato de Schwingel & Occhialini (2007) de que 

a partir de 1997 ocorreu uma transição da captura da frota traineira que deixa de 

ser monoespecífica e passa a multiespecífica. Apesar de mostrar, no período de 

2000 a 2016, predominância da sardinha-verdadeira nas viagens de pesca, as 

embarcações com conservação com gelo revelaram que em 26,5% das viagens de 

pesca, a espécie-alvo não esteve presente. Entretanto, quando se analisa os 

desembarques resultantes das viagens de pesca dos barcos com conservação em 

salmoura refrigerada, observou-se uma forte tendência monoespecifica, quando 

mais de 90% dos desembarques tem a sardinha-verdadeira como espécie 

predominante (Figura 5). 

 O número de dias de mar por viagem analisado por Magro & Moreira (2007) 

para as traineiras do Rio de Janeiro mostraram que essas embarcações realizaram 

viagens curtas, retornando ao porto de desembarque no dia seguinte à sua saída, 

durante todo o período 1966 a 1998. Esta análise evidenciou ainda que a quase 

totalidade das embarcações realizaram apenas um lance por viagem. Um perfil bem 

diferente foi evidenciado para as operações das embarcações do Estado de Santa 

Catarina quando em 1999 o número médio de dias de mar por viagem atingiu 2,97 

dias, conforme relatos de Schwingel & Occhialini (2007). Quando analisado o 

período de 2000 a 2016 para Santa Catarina, este valor foi menor para os barcos 

com armazenagem em Gelo (2,24 dias). Porém, foram observados valores médios 

de dias de mar por viagem dos barcos Transformados para armazenagem em 

salmoura refrigerada de 7,40 e para barcos Construídos 7,80.  Esses valores 

mostram uma grande autonomia para as embarcações que utilizam o método de 

conservação com salmoura. 
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 Em relação aos dias de pesca por viagem das embarcações de cerco da 

pesca da sardinha-verdadeira em Santa Catarina, observa-se que a média dos 

barcos com armazenagem com Gelo no período de 2000 a 2016 foi de 1,30 

dias/viagem. Este valor está muito próximo à média de 1,33 dias de pesca/viagem 

observados no ano de 1999 por Schwingel & Occhialini (2007). Entretanto, quando 

consideradas as embarcações com conservação em salmoura refrigerada e as 

distintas categorias, estes valores aumentaram para 3,57 dias/viagem nos barcos 

Construídos e para 3,03 dias/viagem nos barcos Transformados.  

 No presente estudo, o número de lances por viagem das embarcações com 

conservação da sardinha-verdadeira em Gelo, mostra um número médio de 1,89 

lances/viagem, ficando este valor ligeiramente abaixo do número de lances/viagem 

observado por Schwingel & Occhialini (2007) no ano de 1999. Nas operações de 

pesca direcionadas a sardinha-verdadeira efetuadas pelas embarcações com 

conservação em salmoura refrigerada foi observado um valor similar 1,94 

lances/viagem. 

 No acompanhamento dos desembarques em estabelecimentos de pescado 

com recepção/processamento da sardinha-verdadeira, durante a realização deste 

trabalho (2013-2016), foram registradas informações fornecidas pelos mestres das 

embarcações relativas à caracterização das embarcações, sobretudo daquelas 

com nova tecnologia de armazenagem e conservação da sardinha-verdadeira 

(salmoura refrigerada). Segundo os mestres dos barcos que operaram com 

salmoura refrigerada em Santa Catarina, o número médio de tripulantes é 19, ou 

seja, 2 homens a mais que o número médio informado pelos mestres das 

embarcações de Gelo (17 homens). Nestas entrevistas também foi possível obter 

informações referentes ao material usado e dimensões das redes de cerco 

atualmente utilizadas. Todas as embarcações de Gelo ou Salmoura Refrigerada 

realizam o cerco da sardinha-verdadeira com redes elaboradas com material 

sintético (poliamida, polietileno, polipropileno ou poliéster), cujo comprimento e 

altura variaram de 800 a 1100m nos barcos de Gelo e entre 900 a 1200m nas 

embarcações com conservação em Salmoura Refrigerada.  

 A capacidade dos porões dos barcos de gelo atinge atualmente até 120 

toneladas e as “tinas” das embarcações com Salmoura Refrigerada cerca de 230 

toneladas. Essas embarcações apresentam uma maior capacidade de 

armazenagem de óleo diesel em relação aos barcos de Gelo, com cerca de 60 
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toneladas o que permite aproximadamente 30 dias de mar, enquanto as de Gelo 

estocam em média 30 toneladas desse combustível. Com relação ao tempo de 

desembarque da sardinha-verdadeira na indústria, registrou-se a informação de 

que o barco com armazenagem em Gelo emprega maior esforço físico e número 

de tripulantes para um tempo ótimo de cerca de 12 toneladas/hora, enquanto barco 

com Salmoura realizam esse trabalho de forma automatizada, o que reduz em pelo 

menos 8 horas o tempo de permanência no cais. Apesar das influências atribuídas 

a infraestrutura em terra, as expectativas das empresas que desembarcam a 

sardinha-verdadeira armazenada em Salmoura Refrigerada é de que atinja em 

curto tempo o volume de 40 toneladas/hora de pescado desembarcado, contra as 

20 toneladas/hora hoje registradas. Neste contexto mudanças no tempo de 

desembarque não são esperadas para o pescado com armazenagem em Gelo. 

 Em adição, as embarcações com conservação em Salmoura Refrigerada 

caracterizaram-se por apresentar incremento nos índices de captura por tempo de 

operação (e.g. dias de mar, dias de pesca), ou seja, maior quantidade capturada 

com menor tempo de operação. Além disso, mostra uma tendência ascendente nos 

rendimentos da captura desde o início das operações em 2008, identificando assim, 

um aumento na eficiência destas embarcações.  Por outro lado, a partir de 2013, 

foram observados decréscimos acentuados nos rendimentos, aproximando-se 

daqueles observados pelas embarcações com conservação em Gelo, as quais se 

mantiveram relativamente estáveis em todo período do estudo. Este fato pode 

sugerir uma redução na disponibilidade do recurso pesqueiro sardinha-verdadeira 

na região Sudeste e Sul Brasil nos últimos 3 anos.  

 

6. CONCLUSÕES 

As mudanças nas características físicas das embarcações de cerco na 

captura da sardinha-verdadeira no Sudeste e Sul do Brasil, entre 2000 e 2016, 

foram fortemente influenciadas pelo avanço tecnológico no tipo de armazenagem 

e conservação do pescado nas embarcações. A parcela da frota de cerco que 

operou com o método de armazenagem e conservação em salmoura refrigerada 

mostrou uma tendência gradual, ao longo dos anos, da participação de 

embarcações mais modernas, maiores e mais potentes na pesca da sardinha-

verdadeira. 
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O crescimento quantitativo das embarcações com introdução de nova 

tecnologia de armazenagem e conservação alterou a relação captura-esforço e 

contribuiu para o aumento no poder de pesca da frota de cerco na captura da 

sardinha-verdadeira. 

Desta forma, sugere-se que parâmetros pesqueiros das embarcações com 

conservação em gelo e salmoura refrigerada sejam analisados separadamente. Em 

consequência, isto pode sinalizar a necessidade de que a gestão da pescaria da 

sardinha-verdadeira deva ser tratada sob a ótica de duas frotas distintas atuando 

no sudeste e sul do Brasil. 
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RESUMO  

Este trabalho analisou a participação relativa, sazonalidade e influência do método 
de conservação sobre a composição e o descarte da pesca de cerco da sardinha-
verdadeira (Sardinella brasiliensis) no Sudeste e Sul do Brasil. A composição da 
captura e descarte produzido na cadeia produtiva desta pescaria foram 
monitorados por observadores científicos entre 2009-2015 em 42 viagens de pesca 
da frota de cerco e em 4124 desembarques na indústria processadora de pescado. 
A análise da composição das capturas identificou 170 espécies, sendo que apenas 
6 representaram mais que 1% da biomassa capturada. Os grupos taxonômicos com 
maior número de espécies foram os peixes ósseos (n=124), seguido pelos 
elasmobrânquios (n=20), crustáceos (n=10), moluscos (n=8), cnidários (n=3), 
equinodermos (n=2), cetáceos (n=2) e quelônios (n=1). A sardinha-verdadeira 
representou 77,38% da biomassa capturada, seguido por cavalinha, tainha, 
sardinha-laje, bonito-listrado e palombeta, representando juntas 97,60% do volume 
em peso dos organismos capturados. O descarte a bordo representou 3,92% do 
total capturado, enquanto que na indústria processadora, o descarte foi de 4,01% 
do total desembarcado. O descarte na indústria foi composto pelas categorias: (i) 
sardinha-verdadeira sem qualidade para produção de conserva (2,02%), seguida 
de (ii) espécies diferentes da espécie-alvo (1,39%) e (iii) sardinha-verdadeira 
pequena (0,60%). Com relação aos métodos de conservação do pescado a bordo, 
estas categorias apresentaram diferença significativa, sendo identificados dois 
distintos cenários: as embarcações com conservação em gelo apresentaram um 
maior percentual de sardinha sem qualidade, enquanto que as com conservação 
em salmoura refrigerada tiveram maior percentual de descarte de outras espécies. 
O maior volume da categoria outras espécies, observado nas embarcações com 
conservação em salmoura refrigerada, pode estar associado ao maior raio de 
operação desta frota, possibilitando explorar uma maior diversidade de habitats.  
 
Palavras-Chave: Sardinella brasiliensis; descarte; composição da captura; pesca 
de cerco.                  
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ABSTRACT 

This study examined the relative participation, seasonality and the influence of the 
preservation method on the catch composition and discard of the Brazilian sardine 
purse seine fishery (Sardinella brasiliensis) in the Southeast and South of Brazil. 
The catch composition and discard produced in the production chain of this fishery 
were monitored by scientific observers between 2009-2015 in 42 fishing trips of the 
purse seine fleet and in 4124 landings at fish processing industry. Catch 
composition analysis identified 170 species, of which only 6 made up more than 1% 
of the biomass caught. Bony fish was the taxonomic group with the highest number 
of species (n = 124), followed by elasmobranchs (n = 20), crustaceans (n = 10), 
mollusks (n = 8), cnidarians (n = 3), echinoderms (n = 2), cetaceans (n = 2) and 
chelonids (n = 1). Brazilian sardine represented 77.38% of the biomass caught, 
followed by chub-mackerel, Lebranche mullet, Atlantic thread herring, Skipjack tuna 
and the Atlantic bumper, totalizing 97.60% of the weighted organisms captured. The 
onboard discard represented 3.92% of the total captured while in the processing 
industry the discarded portion was up to 4.01% of the landings. The discard in 
industry was separated in 3 categories: (i) Brazilian sardinella without quality for 
canning (2.02%), followed by (ii) other species different from the target species 
(1.39%) and (iii) Brazilian sardinella of small size (0.60%). Regarding to onboard 
fish conservation methods these categories differ significantly, allowing the 
identification of two distinct scenarios: vessels with ice storage presented high 
percentage of fish without quality for canning, while with conservation in refrigerated 
sea water had a higher percentage of other species different from the target species. 
The largest volume category other species different from the target species, 
observed in vessels with conservation in refrigerated sea water, may be associated 
with an increase in operating range of this fleet, allowing them to explore a wider 
range of habitats.       
 
Keywords: Sardinella brasiliensis; discard; catch composition; purse seine fleet.                  
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1. INTRODUÇÃO 

Os peixes são um dos conversores mais eficientes para alimentação de alta 

qualidade. Por isto há um crescente reconhecimento de suas qualidades 

nutricionais e de promoção da saúde. Além deste aspecto, segundo a Associação 

de Especialistas em Segurança Alimentar e Nutrição da FAO (HLPE, 2014), o peixe 

proporciona rendimento e meios de subsistência para numerosas comunidades em 

todo o mundo. A proporção da produção pesqueira utilizada para consumo humano 

direto aumentou de cerca de 71% em 1980 para mais de 86% por cento (136 

milhões toneladas) em 2012 (FAO, 2014). O peixe é responsável por fornecer 

quase 20% do consumo médio per capita de proteína animal para 3,0 bilhões de 

pessoas (HLPE, 2014). Apesar desta importância, 6,8 milhões de toneladas de 

pescado são descartadas anualmente no mundo (Kelleher, 2008). 

A pesca é uma das atividades mais importantes da Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) do Brasil, tanto do ponto vista econômico como social. A sardinha-

verdadeira (Sardinella brasiliensis) constitui o seu principal recurso pesqueiro, 

sendo capturada em toda a sua área de ocorrência, entre Cabo de São Tomé (Rio 

de Janeiro - 22°S) e Cabo de Santa Marta Grande (Santa Catarina - 29°S) 

(Matsuura, 1998). A captura da espécie pela frota de cerco atingiu um máximo de 

228 mil t em 1973 (Cergole, 1995). Nos anos seguintes as capturas apresentaram 

uma tendência declinante, oscilando entre 140 e 125 mil t entre 1977 e 1986, 

respectivamente (Valentini & Cardoso, 1991). No decorrer da década de 1980, 

novos decréscimos na produção foram registrados, até atingir o primeiro colapso 

da pescaria, com 31 mil t em 1990 (Matsuura, 1998). Após uma breve recuperação 

nas capturas, no ano de 2000 foi registrado um colapso ainda maior do que o 

anterior, com apenas 17 mil t desembarcadas (Cergole & Dias-Neto, 2011).  

Estas quedas provocaram uma alteração no comportamento da pescaria a 

partir de 1998 e a frota de cerco passou a atuar sobre outras espécies de peixes 

pelágicos e demersais, deixado de ser monoespecífica (Schwingel & Occhialini, 

2007). Esta diversificação da captura, que passou a incluir espécies com hábito 

demersal-bentônico pode ter gerado um aumento da captura sobre espécies sem 

valor comercial, e consequentemente sobre a quantidade de rejeito da mesma. 

Entretanto, não existem estimativas de descarte para essa pescaria no Sudeste e 

Sul do Brasil. 
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A partir da década de 2000 houve uma recuperação contínua na produção 

da sardinha-verdadeira no Brasil (Cergole & Dias-Neto, 2011), atingindo um 

patamar estimado em torno de 100 mil t anuais entre 2012 e 2015. Apenas o Estado 

de Santa Catarina desembarcou 52 mil t em 2012 (GEP/UNIVALI, 2013), a maior 

produção dos últimos 15 anos.  

A frota de cerco utiliza redes retangulares que durante a operação de pesca 

formam um círculo em torno dos cardumes. Enquanto a rede não está 

completamente fechada, os peixes podem escapar pela abertura, e neste caso, o 

fundo oceânico funciona como uma barreira ao escape dos cardumes, se a altura 

da rede é superior à profundidade local. Desta forma, a tecnologia de operação da 

rede permite cercar cardumes que estão na superfície, à meia-água ou próximo ao 

fundo. O volume cercado diminuí gradativamente durante o recolhimento até ficar 

somente o ensacador na água (Gamba, 1994; Poppi, 2012). Neste momento, a 

captura poderá ser retida na embarcação ou descartada ao mar. 

O descarte pode ocorrer também durante o desembarque do pescado, o qual 

está associado a traumas mecânicos no manuseio e/ou uso de refrigeração 

deficiente na estocagem a bordo (Ludorff & Meyer, 1978). Até o final da década de 

1990 todas as embarcações de cerco tinham como método de conservação do 

pescado o acondicionamento no gelo (SchwingeL & Occhialini, 2003). A partir do 

final da década de 2000, no entanto, uma inovação tecnológica modificou o sistema 

de conservação do peixe a bordo de 12 embarcações, utilizando a salmoura 

refrigerada. Essa nova tecnologia surgiu com o objetivo de reduzir o descarte por 

perda de qualidade e aumentar a autonomia da embarcação, possibilitando 

explorar amplas áreas geográficas e, consequentemente, diferentes habitats. 

Em geral, a captura da pesca de cerco é composta por todo material 

biológico vivo fisicamente retido pela rede, incluindo espécies-alvo e organismos 

sem interesse comercial (Kelleher, 2008; HalL & Roman, 2013). Eventualmente, em 

meio à operação de pesca, podem interagir espécies que estejam predando sobre 

os cardumes da espécie-alvo ou se alimentando na mesma área, incluindo 

espécies protegidas por legislação. Além disso, em locais que a altura da coluna 

d’água é inferior à extensão vertical da rede, o contato da rede com o fundo 

oceânico, pode capturar espécies que vivam junto ao fundo (organismos 

demersais) ou espécies aderidas ao substrato (bentônicos). Devido à velocidade 

com que a captura é retirada da rede e conduzida ao porão da embarcação, 
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algumas destas espécies podem ser ocasionalmente retidas em baixa quantidade 

juntamente com a sardinha-verdadeira, fazendo parte da fauna acompanhante.  

As espécies acompanhantes ou acessórias são todas aquelas capturadas 

juntamente com a espécie-alvo e que são retidas para o desembarque. Como nem 

sempre é possível selecionar todas as espécies acessórias a bordo, esta 

classificação ocorre durante a triagem do pescado sobre as esteiras nos pontos de 

desembarque. Para as espécies acessórias, podem ser dados dois diferentes 

destinos, e.g. aproveitadas comercialmente pelas empresas de pescado ou 

destinadas para produção da farinha de peixe. 

Do ponto de vista da gestão de pescarias, a discussão em relação à captura 

de espécies não-alvo remete a necessidade de uma visão ecossistêmica na 

explotação de recursos naturais, associada à conservação de espécies marinhas 

(Hall & Roman, 2013) e estrutura do ambiente (ICES, 2006). O conhecimento de 

todas as espécies capturadas em uma pescaria e o destino final dado a estas tem 

se tornado cada vez mais necessário, principalmente devido ao declínio de muitas 

populações explotadas (Pascoe, 1997; Hall & Roman, 2013).  

O Código de Conduta para a Pesca Responsável (FAO, 1995) estabelece 

que a captura, manipulação, processamento e distribuição de peixes e produtos da 

pesca, deve ser conduzida de modo a que o valor nutricional, a qualidade e a 

segurança dos produtos, seja mantida, prevendo ainda, que seja reduzido o 

desperdício e minimizados os efeitos negativos dessas operações sobre o 

ambiente.  

A parcela da fauna acompanhante descartada ao mar durante a operação 

de pesca é difícil de ser estimada e requer a presença de observadores científicos 

a bordo para registro da composição da captura antes de serem levadas ao porão 

da embarcação. Ao mesmo tempo, a quantidade de descarte pós-desembarque, 

seja esta (i) outras espécies que não a espécie-alvo, (ii) espécimes de pequeno 

tamanho ou (iii) espécie-alvo com perda de qualidade, permanece ainda 

desconhecida. Além disso, é necessário verificar se a introdução de uma nova 

tecnologia de conservação na pesca de cerco resulta em uma redução do descarte 

nas capturas e consequente redução do impacto sobre o ecossistema marinho.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é analisar a participação relativa, 

sazonalidade e influência do método de conservação sobre a produção do descarte 

da pesca de cerco da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) no Sudeste e 

Sul do Brasil, através de informações coletadas por observadores científicos a 

bordo de embarcações e durante os desembarques da captura nas indústrias. 

   

2.2. Objetivos Específicos 

a) Analisar a composição da captura da pesca de cerco da sardinha-verdadeira 

e avaliar a participação relativa e sazonalidade das espécies não-alvo 

presentes; 

b) Estimar a quantidade das espécies não alvo descartadas durante a captura 

de cerco da sardinha-verdadeira; 

c) Quantificar o descarte pós-desembarque de outras espécies que não a 

espécie-alvo, espécimes de sardinha-verdadeira de pequeno tamanho e da 

espécie-alvo com perda de qualidade; 

d) Analisar a influência da introdução de uma nova tecnologia de conservação 

sobre a produção do descarte da pesca de cerco da sardinha-verdadeira. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Dados obtidos na captura e desembarque 

A composição da fauna presente na pesca de cerco direcionada à captura 

da sardinha-verdadeira foi obtida a partir dos registros realizados por observadores 

científicos junto a frota industrial de cerco sediada em Itajaí/Navegantes (SC), 

incluindo a parcela da captura descartada a bordo, que consequentemente não é 

observada nos locais de descarga. Estes registros foram confrontados com as 

determinações observadas dentro dos locais de desembarque. O registro da 

composição e peso da captura foi obtido em 42 viagens de pesca a bordo de 10 

embarcações, entre fevereiro de 2009 e maio de 2015. O trabalho de coleta de 

dados contou com 14 observadores científicos, capacitados pela Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI) no âmbito do Programa Nacional de Observadores de 

Bordo da Frota Pesqueira (PROBORDO) (BRASIL, 2006). Foram analisados 273 
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lances de pesca entre as coordenadas 23,212-32,682ºS de latitude e 35,416-

52,045ºO de longitude, e profundidades variando de 14 a 155 m (Tabela 1).  

Para cada lance de pesca, as espécies capturadas foram identificadas e as 

mais abundantes quantificadas em peso. Sempre que possível, as espécies não 

identificadas a bordo foram trazidas ao laboratório para identificação, utilizando 

guias taxonômicos especializados (e.g. Carpenter, 2002; Jereb & Roper, 2010; 

Melo, 1996; Morandini et al., 2005; Pomory, 2004).  

No caso de exemplares de maior porte (i.e. cações), fotografias foram 

usadas para validar a identificação feita a bordo, com apoio de manuais de 

identificação. Após a identificação, as espécies componentes da captura foram 

organizadas em um inventário estruturado dentro dos grupos taxonômicos 

presentes em suas respectivas ordens, famílias e gênero.  

Estimativas de captura rejeitada foram possíveis em 7 viagens monitoradas 

a bordo, sendo a quantidade estimada pelos observadores através do percentual 

do total capturado. As espécies não-alvo da captura, registradas de forma 

qualitativa em número de ocorrências a bordo das embarcações, são 

frequentemente conduzidas ao porão da embarcação misturadas com a espécie-

alvo, sendo que o seu aproveitamento comercial ou descarte ocorre nos pontos de 

desembarque. Nos principais pontos de desembarque da frota de cerco nos portos 

catarinenses, o responsável pela descarga e separação do pescado foi 

entrevistado, qualificando a espécie como: aproveitada comercialmente (A), 

descartada ou rejeitada (D) ou aproveitada em alguns casos e rejeitada em outros 

(A/D). Devido algumas espécies nunca terem sido observadas entre as espécies 

desembarcadas, uma nova categoria foi criada, definida como Não Aparece (NA). 

A partir destes registros foram calculados valores percentuais de participação de 

cada espécie e criado um inventário de todas as espécies presentes nas capturas. 

As quantidades em peso aproveitadas e rejeitadas a bordo também foram 

expressas para cada espécie. A abundância das diferentes categorias presentes 

nas capturas foi estruturada em histogramas representando variações sazonais, 

em que os valores positivos representam as capturas aproveitadas e os negativos, 

o rejeito ou descarte. As espécies raras, quando presentes receberam valor 1 e 

quando ausentes o valor zero. Desta forma, o somatório das ocorrências foi 

transformado em valores percentuais de aproveitamento, conforme obtido nas 

entrevistas nos pontos de desembarque.  
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Tabela 1. Sumário das viagens de pesca com observadores científicos a bordo de embarcações 

industriais de cerco na região Sudeste e Sul do Brasil, entre 2009 e 2015, direcionadas à captura da 

sardinha-verdadeira. Latitude – mínimo e máximo; Profundidade – mínimo e máximo; CT (Kg) – 

captura total da viagem em quilogramas; SV (%) – produção de sardinha-verdadeira em 

porcentagem, onde, NR – quantidade não registrada a bordo.  

 

Viagem Embarcação Observador Mês Ano Latitude (oS) Profundidade (m) Captura (Kg) SV (%) 

1 B 1 Observador 1 3 2009 26,137-26,660 57-155 45930 NR 

2 B 2 Observador 2 3 2009 22,840-23,603 40-95 142000 64,08 

3 B 2 Observador 2 3 2009 23,046-26,328 58-101 175100 23,47 

4 B 3 Observador 3 5 2009 28,815-32,682 17-38 53750 1,00 

5 B 4 Observador 4 5 2009 23,133-23,647 36-57 145200 98,48 

6 B 4 Observador 4 5 2009 23,218-23,593 60-82 139000 100,00 

7 B 4 Observador 4 5 2009 23,156-24,921 20-53 128000 NR 

8 B 3 Observador 2 6 2009 26,646-29,017 25-35 126000 4,37 

9 B 2 Observador 5 8 2009 23,200-25,998 55-60 205000 NR 

10 B 2 Observador 5 8 2009 23,172-23,510 80-105 152000 94,74 

11 B 4 Observador 4 8 2009 23,131-23,270 60-86 122000 100,00 

12 B 4 Observador 4 8 2009 23,226-23,352 54-79 100000 100,00 

13 B 4 Observador 4 8 2009 23,259-23,434 75-113 141000 100,00 

14 B 2 Observador 5 10 2009 23,298-23,519 66-130 153000 89,54 

15 B 2 Observador 5 10 2009 23,674-23,837 74-80 175000 88,57 

16 B 2 Observador 5 10 2009 23,285-24,706 30-70 165000 72,73 

17 B 2 Observador 5 10 2009 23,618-25,949 57-97 70000 57,14 

18 B 4 Observador 4 10 2009 23,676-23,849 77-82 147000 100,00 

19 B 4 Observador 4 10 2009 23,823-23,887 77-79 150000 100,00 

20 B 4 Observador 4 10 2009 23,470-24,648 44-65 112000 100,00 

21 B 4 Observador 4 10 2009 23,382-24,746 60-124 126000 100,00 

22 B 5 Observador 6 2 2010 23,035-23,076 53-63 138550 100,00 

23 B 6 Observador 7 2 2010 22,021-22,813 28-58 17440 86,01 

24 B 7 Observador 1 2 2010 23,101-23,181 58-61 19000 100,00 

25 B 7 Observador 1 10 2010 22,130-22,130 56-56 2000 100,00 

26 B 8 Observador 8 11 2010 25,725-25,725 17-17 2500 3,00 

27 B 1 Observador 9 7 2011 24,972-26,671 16-19 11520 1,74 

28 B 9 Observador 10 10 2011 26,704-26,880 37-45 8500 90,71 

29 B 10 Observador 11 10 2011 21,212-21,212 48-48 9000 100,00 

30 B 2 Observador 12 3 2013 24,455-24,653 30-50 144000 86,39 

31 B 2 Observador 12 4 2013 23,099-26,097 14-44 164000 76,89 

32 B 2 Observador 12 5 2013 23,003-24,174 19-41 163500 68,87 

33 B 2 Observador 12 5 2013 23,156-23,222 41-42 175000 95,03 

34 B 2 Observador 12 10 2013 23,094-24,838 17-40 144000 48,47 

35 B 2 Observador 12 5 2014 23,420-24,184 45-55 177000 100,00 

36 B 2 Observador 12 5 2014 22,969-26,165 20-90 175000 90,29 

37 B 2 Observador 13 5 2014 22,967-25,767 28-88 118500 97,47 

38 B 2 Observador 13 6 2014 22,633-24,917 19-54 191000 6,28 

39 B 4 Observador 10 9 2014 23,077-23,380 17-44 165000 85,00 

40 B 4 Observador 14 5 2015 26,104-26,326 50-54 145000 NR 

41 B 4 Observador 14 5 2015 23,255-26,277 30-51 180000 11,11 
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3.2. Dados obtidos na indústria processadora 

A quantificação dos descartes no desembarque da frota de cerco foi 

realizada em uma indústria processadora de conservas de sardinha que detêm 41% 

dos desembarques da sardinha-verdadeira entre o período de 2010 a 2015. Para 

esta análise, foram utilizadas informações provenientes de vinte embarcações das 

quais dez tiveram monitoramento a bordo. Os critérios utilizados pela indústria para 

avaliação da captura seguiram especificações técnicas da empresa cujos 

procedimentos estão em conformidade com normas e padrões nacionais e 

internacionais. Na indústria, a captura desembarcada foi dividida em 4 categorias: 

1. Sardinha-verdadeira em conformidade com as especificações de qualidade e 

segurança alimentar (SV); 2. Outras espécies diferentes da espécie-alvo (OE); 3. 

Sardinha-verdadeira pequena, abaixo de 17 cm (SVP); 4. Resíduo (SV sem 

qualidade para elaboração da conserva - RES).  

 A amostragem na indústria durante o desembarque seguiu as normas da 

ABNT, sendo coletadas 2 caixas de 20 kg de peixe a cada 5 t desembarcadas. Os 

valores médios das avaliações foram registrados em planilhas de controle da 

recepção de pescado. Ao total, foram monitorados 3.410 desembarques 

provenientes da frota com conservação da SV em gelo e 714 da conservação em 

salmoura refrigerada a bordo, correspondendo a 172 mil t de sardinha adquirida 

pela indústria no período de 2010 a 2015, para processamento de conservas. 

A informação levantada dentro da indústria teve o objetivo de comparar os 

diferentes tipos de conservação do pescado a bordo: gelo e salmoura refrigerada. 

Inicialmente, foi verificada a variação temporal de SV, RES, OE e SVP. Os valores 

médios destas categorias foram comparados entre os dois métodos de 

conservação por um teste t. Posteriormente, estas variáveis foram expressas ao 

longo do período monitorado e ajustadas a modelos lineares. A inclinação e o 

intercepto de cada categoria foram comparados por uma análise de covariância 

(ANCOVA) (Zar, 1984). Cada ANCOVA foi precedida de um teste de 

homogeneidade das declividades. Estas categorias foram ainda comparadas entre 

os métodos de preservação utilizando valores percentuais do total desembarcado 

ao longo dos anos monitorados. Por fim, as quatro categorias das capturas 

desembarcadas da frota com conservação do pescado em salmoura refrigerada 
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foram comparadas entre embarcações que operaram ao longo de todo o período 

analisado e as que operaram com irregularidade temporal. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Composição da captura e descarte  

A análise das informações coletadas a bordo enumerou 170 espécies 

capturadas nas operações de pesca de sardinha-verdadeira entre 2009 e 2015 

(Tabela 2). Entre os grupos zoológicos presentes, os peixes ósseos foram os mais 

abundantes em número de espécies, com 124 representantes, seguido pelos 

elasmobrânquios (20), crustáceos (10), moluscos (8), cnidários (3), equinodermos 

(2), cetáceos (2) e quelônios (1) (Tabela 2). Dentre a composição da captura 

monitorada exclusivamente a bordo das embarcações, 6 espécies apresentaram 

participação numérica superior a 1% da captura total, 12 ocorreram entre 0,1 e 

0,01% do total e outras 16 apresentaram participação inferior a 1%. As demais 135 

espécies foram apenas listadas nas capturas, não sendo possível realizar 

estimativas em peso (Tabela 2).  

A sardinha-verdadeira representou 77,38% em peso dos organismos 

capturados, seguido por cavalinha, tainha, sardinha-laje, bonito-listrado e 

palombeta, totalizando juntas 97,60% do volume em peso dos organismos 

capturados. As demais 28 espécies, quantificadas em peso, representaram 2,4% 

do total capturado (Tabela 2). Entre as espécies quantificadas em peso, sete delas 

foram parcialmente descartadas a bordo: corvina, cavalinha, coió, xixarro (não 

discriminado), espécies de peixes agrupadas (não discriminado), baiacu-de-

espinho Chilomycterus spinosus, bem como sardinha-verdadeira (Tabela 3). Para 

a sardinha-verdadeira um descarte de 5t foi registrado, por ter ultrapassado a 

capacidade de porão de uma das embarcações (Tabela 3). A quantidade total 

descartada a bordo representou 3,92% da produção entre as viagens monitoradas. 

Nestas viagens, em que foi possível quantificar o rejeito, o descarte total avaliado 

a partir de 26 lances de pesca variou entre 0,1 e 40% do total capturado em cada 

lance (Tabela 3). Por decisão do capitão da embarcação, as outras espécies são 

descartadas ou conduzidas ao porão da embarcação junto com a espécie-alvo.  
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Tabela 2. Composição das espécies capturadas durante as operações da frota de cerco realizadas entre 2009 e 2015 na região Sudeste e Sul do Brasil, sendo classificadas em A 

– aproveitada, D – descartada, A/D – em alguns casos aproveitada, em outros descartada e NA – não capturada, e em Status – estado de conservação da espécie baseado na IN 

No 5 (Brasil, 2004), classificação da espécie segundo a Instrução Normativa No5 (BRASIL, 2004). AN1, Anexo I, Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes 

ameaçadas de extinção; AN2, Anexo II, Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação; NI - não inserida. 

Total capturado (Kg); Percentual aproveitado do total (Apr); Percentual descartado do total (Des). 

 
Grupo Ordem Família Espécie Nome comum A D A/D NA Status Total (kg) Apr (%) Des (%) 

Cnidaria Leptothecata Aequoreidae Rhacostoma atlanticum (Agassiz, 1851) Moedinha 0 100 0 0 NI    

  Olindiidae Olindias sambaquiensis (Müller, 1861) Relojinho 0 100 0 0 NI    

  Tamoyidae Tamoya haplonema F. (Müller, 1859) Medusa 0 100 0 0 NI    

Mollusca Neogastropoda Muricidae Chicoreus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927) Búzio-espinho 0 100 0 0 NI    

   Não identificado Desova-de-gastrópode 0 100 0 0 NI    

 Veneroida Chamidae Arcinella brasiliana (Nicol, 1953) Bivalve 0 100 0 0 NI    

 Teuthida Loliginidae Doryteuthis plei (Blainville 1823) Lula 86 14 0 0 NI    

   Doryteuthis sanpaulensis (Brackoniecki, 1984) Lula 57 43 0 0 NI    

   Doryteuthis spp. Lula - - - - - 31 0,0007  

 Octopoda Argonautidae Argonauta nodosa (Lightfoot, 1786) Argonauta 0 83 0 17 NI    

  Octopodidae Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) Polvo-comum 50 17 16 17 NI 43 0,0010  

  Tremoctopodidae Tremoctopus violaceus (Chiaie, 1830) Polvo-véu 17 33 17 33 NI    

Crustacea Stomatopoda Hemisquillidae Hemisquilla braziliensis (Moreira, 1903) Tamarutaca 0 83 0 17 NI    

 Decapoda Penaeidae Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817) Camarão-rosa 72 14 0 14 AN2    

   Farfantepenaeus paulensis (Pérez Farfante, 1967) Camarão-rosa 72 14 0 14 AN2    

  Epialtidae Libinia spinosa (Edwards, 1834) Caranguejo-aranha 0 67 0 33 NI    

  Leucosiidae Persephona mediterranea (Herbst, 1794) Caranguejo-jonny-quest 0 83 0 17 NI    

  Portunidae Callinectes ornatus (Ordway, 1863) Siri-azul 17 50 16 17 NI    

   Portunus spinicarpus (Stimpson, 1871) Siri-praga 0 83 0 17 NI    

   Portunus spinimanus (Latreille, 1819) Siri-candeia 17 50 0 33 NI    

  Diogenidae Dardanus insignis (de Saussure, 1858) Ermitão 0 100 0 0 NI    

  Scyllaridae Scyllarides spp. Sapateira 50 17 0 33 NI    

Echinodermata Paxillosida Astropectinidae Astropecten sp. Estrela-do-mar 0 100 0 0 -    

   Astropecten brasiliensis (Müller & Troschel, 1842) Estrela-do-mar-azulada 0 67 0 33 ANI    

  Luidiidae Luidia alternata (Say, 1825) Estrela-do-mar-pintada 0 100 0 0 NI    

Elasmobranchii Squaliformes Squalidae Squalus spp. Cação-bagre (gato) 17 33 17 33 NI    

 Squatiniformes Squatinidae Squatina guggenheim (Marini, 1936) Cação-anjo-espinhoso 14 29 14 43 ANI    

 Lamniformes Odontaspididae Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) Cação-mangona 43 14 0 43 AN2    

  Lamnidae Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) Cação-anequim 50 17 0 33 NI    

 Carchariniformes Carcharinidae Carcharhinus longimanus (Poey, 1861) Cação-baia 33 0 0 67 AN2    

   Carcharhinus spp. Cação-cabeça-chata 17 17 0 66 NI    

   Carcharhinus spp. Machote 33 17 0 50 NI 2 0,0001  

Tabela 2. Continuação.            
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Grupo Ordem Família Espécie Nome comum A D A/D NA Status Total (kg) Apr (%) Des (%) 

Elasmobranchii Carchariniformes Carcharinidae Galeocerdo cuvier (Lesueur, 1822) Cação-tigre 33 0 0 67 NI    

   Prionace glauca (Linnaeus, 1758) Tubarão-azul 33 0 0 67 NI    

  Sphyrnidae Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) Cação-martelo 29 14 0 57 AN2    

 Torpedinformes Narcinidae Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) Raia-treme-treme - - - - NI    

 Rhinobatiformes Rhinobatidae Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841) Machete 0 33 0 67 NI    

 Rajiformes Arhynchobatidae Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903) Raia-carimbo 33 33 0 34 NI    

   Atlantoraja platana (Günther, 1880) Raia-emplastro 17 33 0 50 NI    

   Psammobatis rutrum (Jordan, 1891) Raia-bolinha 0 100 0 0 NI    

   Rioraja agassizii (Müller & Henle, 1841) Raia-santa 17 33 0 50 NI 3 0,0001  

   Sympterygia acuta (Garman, 1877) Raia-emplastro 17 33 0 50 NI    

 Myliobatiformes Dasyatidae Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801) Raia-prego 0 50 0 50 NI    

   Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832) Raia-preta 17 33 0 50 NI    

  Gymnuridae Gymnura altavela (Linnaeus, 1758) Raia-borboleta - - - - NI    

Teleostei Elopiformes Elopidae Elops saurus (Linnaeus, 1766) Ubarana 17 33 0 50 NI    

 Anguiliiformes Congridae Conger orbygnianus (Valenciennes, 1847) Congro-cinza 17 33 17 33 NI    

  Ophichthidae Ophichthus gomesii (Castelnau, 1855) Cobra-do-mar 17 50 0 33 NI    

 Clupeiformes Clupeidae Brevoortia aurea (Spix & Agassiz, 1829) Savelha 17 33 17 33 NI    

   Brevoortia pectinata (Jenyns, 1842) Savelha 33 33 17 17 NI    

   Harengula clupeola (Cuvier, 1829) Sardinha-cascuda 33 67 0 0 NI 1800 0,0419  

   Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818) Sardinha-lage 83 17 0 0 NI 99225 2,3078  

   Pellona harroweri (Fowler, 1917) Sardinha-mole 33 67 0 0 NI    

   Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1879) Sardinha-verdadeira 100 0 0 0 AN2 3327094 77,3827  

  Engraulidae Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829) Manjuva 17 50 16 17 NI    

   Engraulis anchoita (Hubbs & Marini, 1935) Anchoita 33 67 0 0 NI    

   Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829) Manjuvão 17 67 16 0 NI    

 Siluriformes Ariidae Bagre marinus (Mitchill, 1815) Bagre-bandeira 43 14 0 43 NI    

   Genidens genidens (Cuvier, 1829) Bagre-urutu 43 14 0 43 NI    

 Aulopiformes Synodontidae Synodus foetens (Linnaeus, 1766) Peixe-lagarto 0 50 0 50 NI    

   Trachinocephalus myops (Forster, 1801) Peixe-lagarto 0 50 0 50 NI    

 Gadiformes Phycidae Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858) Abrótea-de-penacho 50 17 0 33 NI    

   Urophycis mystacea (Miranda-Ribeiro, 1903) Abrótea-de-fundo 50 17 0 33 NI    

  Merlucciidae Merluccius hubbsi (Marini, 1933) Merluza 33 17 17 33 AN2    

 Batrachoidiformes Batrachoididae Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829) Cabosa - - - - NI    

 Lophiiformes Lophiidae Lophius gastrophysus (Miranda-Ribeiro, 1915) Peixe-sapo 33 17 0 50 AN2    

 Mugiliformes Mugilidae Mugil liza (Cuvier & Valenciennes, 1836) Tainha 86 14 0 0 AN2 100450 2,3363  

 Zeiformes Zeidae Zenopsis conchifer (Lowe, 1852) Galo-de-profundidade 66 17 0 17 NI    

 Gasteroteiformes Syngnathidae Hippocampus sp. Cavalo-marinho 0 100 0 0 AN2    

  Fistularidae Fistularia petimba (Lacepède, 1803) Trombeta 57 29 14 0 NI 7 0,0002  

 Beloniformes Belonidae Ablennes hians (Cuvier & Valenciennes, 1846) Agulhão 17 66 0 17 NI    

Tabela 2. Continuação.            
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Grupo Ordem Família Espécie Nome comum A D A/D NA Status Total (kg) Apr (%) Des (%) 

Teleostei Beloniformes Exocoetidae Cypselurus melanurus (Cuvier & Valenciennes, 1847) Peixe-voador 0 83 0 17 NI    

  Hemiramphidae Hemiramphus balao (Lesueur, 1821) Panaguaiá - - - - NI    

 Scorpaeniformes Dactylopteridae Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) Peixe-voador (Coió) 0 83 0 17 NI 6100  0,14188 
  Scorpaenidae Scorpaena brasiliensis (Cuvier, 1829) Mamangava 0 100 0 0 NI    

  Triglidae Prionotus nudigula (Ginsburg, 1950) Cabrinha - - - - NI    

   Prionotus punctatus (Bloch, 1793) Cabrinha 66 17 0 17 NI    

 Perciformes Centropomidae Centropomus spp. Robalo 83 0 0 17 NI    

  Acropomatidae Synagrops trispinosus (Mochizuki & Sano, 1984) Peixe-olhudo-dentinho 0 67 0 33 NI    

  Serranidae Dules auriga (Cuvier & Valenciennes, 1829) Antena 0 67 0 33 NI    

   Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) Garoupa 67 16 0 17 AN2    

  Priacanthidae Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801) Olho-de-cão 58 28 14 0 NI    

   Priacanthus arenatus (Cuvier & Valenciennes, 1829) Olho-de-cão 58 28 14 0 NI    

  Pomatomidae Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) Anchova 100 0 0 0 AN2 2 0,0001  

  Coryphaenidae Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) Dourado 83 0 0 17 NI 2200 0,0512  

  Carangidae Caranx crysos (Mitchill, 1815) Carapau 86 14 0 0 NI    

   Caranx hippos (Linnaeus, 1766) Xaréu 86 14 0 0 NI 1002 0,0233  

   Caranx latus (Spix & Agassiz, 1831) Xerelete 86 14 0 0 NI    

   Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) Palombeta 86 14 0 0 NI 68925 1,6031  

   Decapterus punctatus (Cuvier, 1829) Xixarro 83 17 0 0 NI    

   Hemicaranx amblyrhynchus (Cuvier & Valenciennes, 1833) Rabo azedo 58 28 14 0 NI    

   Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) Guaivira 83 17 0 0 NI    

   Oligoplites saliens (Bloch, 1793) Guaivira 100 0 0 0 NI    

   Oligoplites spp. Guaivira - - - - -    

   Parona signata (Jenyns, 1841) Peixe-tábua 72 14 0 14 NI 780 0,0181  

   Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) Xixarro 83 17 0 0 NI    

   Selene setapinnis (Mitchill, 1815) Peixe-galo 86 14 0 0 NI 16110 0,3747  

   Selene vomer (Linnaeus, 1758) Peixe-galo 86 14 0 0 NI 29000 0,6745  

   Selene spp. Peixe-galo - - - - - 16580 0,3856  

   Seriola dumerili (Risso, 1810) Olhete 86 14 0 0 NI    

   Seriola lalandi Cuvier & Valenciennes, 1833 Olhete 83 17 0 0 NI    

   Seriola fasciata (Bloch, 1793) Olhete 83 17 0 0 NI    

   Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766) Pampo 86 14 0 0 NI    

   Trachinotus marginatus (Cuvier, 1832) Pampo 86 14 0 0 NI    

   Trachurus lathami Nichols, 1920 Xixarro 83 17 0 0 NI    

   Uraspis secunda (Poey, 1860) Cara-de-gato 50 17 16 17 NI    

   Não discriminado Xixarro - - - - - 7800 0,1814  

  Lutjanidae Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829) Cioba 44 28 0 28 AN2    

  Gerreidae Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) Carapeba 33 33 17 17 NI    

   Eucinostomus spp. Carapicu 33 33 17 17 NI    

Tabela 2. Continuação.            
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Grupo Ordem Família Espécie Nome comum A D A/D NA Status Total (kg) Apr (%) Des (%) 

Teleostei Perciformes Haemulidae Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) Roncador 58 14 28 0 NI    

   Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1830) Cocoroca 44 28 28 0 NI    

   Orthopristis ruber (Cuvier & Valenciennes, 1830) Cocoroca 58 28 14 0 NI    

   Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868) Cocoroca 58 28 14 0 NI 75 0,0017  

  Sparidae Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792) Sargo-de-beiço 58 14 14 14 NI    

   Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830) Marimbá 58 14 14 14 NI    

   Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) Pargo-rosa 58 14 14 14 NI    

  Sciaenidae Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919) Castanha-barbuda 33 34 0 33 NI    

   Cynoscion acoupa (Lacepède, 1801) Pescada-amarela 86 14 0 0 NI    

   Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830) Maria-mole 72 14 0 14 AN2    

   Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883) Goete 86 14 0 0 NI 8 0,0002  

   Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) Pescada-branca 58 14 0 28 NI    

   Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830) Pescada-bicuda 72 14 0 14 NI    

   Cynoscion virescens (Cuvier, 1830) Pescada-cara-de-cobra 58 14 0 28 NI    

   Não discriminado Pescada - - - - - 125 0,0029  

   Larimus breviceps (Cuvier, 1830) Oveva 17 33 33 17 NI    

   Macrodon atricauda (Günther, 1880) Pescada-real 58 14 0 28 NI    

   Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) Papa-terra 58 14 0 28 NI 160 0,0037  

   Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1847) Papa-terra 43 14 0 43 NI    

   Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) Corvina 58 14 0 28 AN2 12400 0,2884  

   Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) Maria-luiza 44 28 0 28 NI 100 0,0023  

   Pogonias cromis (Linnaeus, 1766) Miraguaia 28 28 0 44 NI    

   Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) Cangoá 17 33 0 50 NI    

   Umbrina canosai Berg, 1895 Castanha 43 14 0 43 AN2    

  Mullidae Mullus argentinae (Hubbs & Marini, 1933) Trilha 58 14 0 28 NI 50 0,0012  

  Pinguipedidae Pseudopercis numida (Miranda-Ribeiro, 1903) Namorado 33 0 0 67 AN2    

  Labridae Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758) Budião-de-areia 17 33 0 50 NI    

  Percophidae Percophis brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) Tira-vira 33 17 0 50 NI    

  Uranoscopidae Astroscopus sexspinosus (Steindachner, 1876) Miracéu 33 34 0 33 NI    

  Ephippidae Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) Paru 72 28 0 0 NI    

  Sphyraenidae Sphyraena tome (Fowler, 1903) Bicuda 86 14 0 0 NI    

  Gempylidae Thyrsitops lepidopoides (Cuvier & Valenciennes, 1832) Lanceta 28 28 0 44 NI    

  Trichiuridae Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) Espada 58 14 14 14 NI 2689 0,0625  

  Scombridae Auxis rochei (Risso, 1810) Bonito-cachorro 67 17 16 0 NI    

   Auxis thazard (Lacepède, 1800) Bonito-cachorro 67 33 0 0 NI    

   Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) Bonito-pintado 50 17 16 17 NI    

   Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) Bonito-listrado 50 17 16 17 NI 98990 2,3023  

   Sarda sarda (Bloch, 1793) Bonito-serrinha 50 17 16 17 NI    

   Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) Cavalinha 86 14 0 0 NI 501704 11,6688  

Tabela 2. Continuação.            
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Grupo Ordem Família Espécie Nome comum A D A/D NA Status Total (kg) Apr (%) Des (%) 

Teleostei Perciformes Scombridae Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978 Sororoca 86 14 0 0 NI    

   Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) Cavala 67 16 0 17 NI    

   Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) Atum 50 17 0 33 NI    

   Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) Atum 50 17 0 33 NI    

   Thunnus spp. Atum 17 16 0 67 NI    

  Xiphiidae Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) Meca 28 14 0 58 NI    

  Istiophoridae Istiophorus albicans (Latreille, 1804) Agulhão-bandeira 43 14 0 43 NI    

   Istiophorus spp. Agulhão-vela 28 14 0 58 NI    

  Nomeidae Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Peixe-dalmata 17 33 0 50 NI    

  Stromateidae Peprilus paru (Linnaeus, 1758) Gordinho 86 14 0 0 NI    

 Pleuronectiformes Paralichthyidae Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842) Linguado-de-areia 43 14 0 43 NI    

   Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 1842) Linguado-verdadeiro 43 14 0 43 NI    

   Paralichthys patagonicus (Jordan & Goss, 1889) Linguado-branco 43 14 0 43 NI    

   Syacium papillosum (Linnaeus, 1758) Linguado 43 14 0 43 NI    

   Xystreurys rasile (Jordan, 1891) Linguado-negro 43 14 0 43 NI    

  Achiridae Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Linguado-redondo 17 33 0 50 NI    

  Cynoglossidae Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824) Língua-de-sogra 0 67 0 33 NI    

   Não discriminado Linguado - - - - - 50 0,0012  

 Tetraodontiformes Balistidae Balistes capriscus (Gmelin, 1789) Peixe-porco 83 17 0 0 AN2    

  Diodontidae Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758) Baiacu-de-espinho 0 83 0 17 NI 2  0,00004 
   Diodon hystrix Linnaeus, 1758 Baiacu-de-espinho 16 67 0 17 NI    

  Ostraciidae Acanthostracion polygonius (Poey, 1876) Peixe-cofre 0 67 0 33 NI    

   Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) Peixe-cofre 17 33 0 50 NI    

  Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) Baiacu-arara 0 50 0 50 NI    

  Monacanthidae Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) Peixe-porco 50 33 0 17 NI    

   Stephanolepis hispida (Linnaeus, 1766) Peixe-peludo 50 33 0 17 NI 5 0,0001  

  Molidae Ranzania laevis (Pennant, 1776) Peixe-lua 0 40 0 60 NI    

   Não discriminado Vários peixes - - - - - 6020 0,1400  

Reptilia Testudines Cheloniidae Não identificado Tartaruga 0 0 0 100 NI    

   Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Tartaruga 0 0 0 100 NI    

Mammalia Cetartiodactyla Delphinidae Tursiops truncatus (Montago, 1821) Golfinho-nariz-de-garrafa 0 0 0 100 NI    

   Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) Boto-cinza 0 0 0 100 NI    
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Em termos qualitativos, os elasmobrânquios apresentaram elevado 

percentual de rejeição. Os teleósteos alcançaram os maiores valores percentuais 

de aproveitamento nos pontos de desembarque, seguidos pelos moluscos e 

crustáceos, representando 69%, 64% e 61% do total registrado, respectivamente. 

Entre as espécies 100% descartadas estiveram moedinha, reloginho, medusa 

(cnidários), búzio-espinho, desova-de-gastrópode, bivalve, (moluscos), ermitão 

(crustáceos), estrela-do-mar e estrela-do-mar-pintada (equinodermos), raia-bolinha 

(elasmobrânquios), cavalo-marinho e mamangava (teleósteos) (Figura 1). 

 

Tabela 3. Registros de descarte nas viagens de pesca observadas a bordo de embarcações industriais 

de cerco na região Sudeste e Sul do Brasil (n= 26 lances), entre 2009 e 2015. Lance – número do 

lance monitorado; TC (Kg) – captura total em quilogramas; TD (Kg) – descarte total a bordo em 

quilogramas; D (%) – percentual de descarte em relação à captura total em cada lance em que houve 

quantificação de descarte a bordo.  

 Emb V L Espécies descartadas TC (Kg) TD (Kg) D (%) 

B 1 1 9 Baiacú-de-espinho (Chilomycterus spinosus) 5 2 33,40 

B 2 30 2 Peixe-voador (Coió) 10000 800 8,00 

B 2 30 3 Peixe-voador (Coió) 12000 1500 12,50 

B 2 30 4 Peixe-voador (Coió) 60000 500 0,83 

B 2 31 2 Peixe-voador (Coió) 10000 300 3,00 

B 2 31 3 Peixe-voador (Coió) 8000 200 2,50 

B 2 31 4 Peixe-voador (Coió) 64000 500 0,78 

B 2 31 6 Peixe-voador (Coió) 40000 400 1,00 

B 2 31 7 Peixe-voador (Coió) 40000 400 1,00 

B 2 32 8 Peixe-voador (Coió) 58000 200 0,34 

B 2 32 9 Peixe-voador (Coió) 45000 300 0,67 

B 2 32 10 Peixe-voador (Coió) 2000 100 5,00 

B 2 32 11 Peixe-voador (Coió) 45000 200 0,44 

B 2 33 1 Peixe-voador (Coió) 55000 400 0,73 

B 2 33 2 Peixe-voador (Coió) 120000 300 0,25 

B 4 39 3 Cavalinha + Xixarro (Não discriminado) 20000 8000 40,00 

B 4 39 6 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 20000 5000 25,00 

B 4 39 7 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 30000 2000 6,67 

B 4 39 8 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 23000 1000 4,35 

B 4 39 9 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 3000 1000 33,33 

B 4 39 10 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 9000 1000 11,11 

B 4 39 13 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 4000 1000 25,00 

B 4 39 14 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 11000 1000 9,09 

B 4 39 15 Corvina + Peixes diversos (Não discriminado) 25000 1250 5,00 

B 4 41 4 Peixes diversos (Não discriminado) 20000 20 0,10 

B 4 41 6 Sardinha-verdadeira 90000 5000 5,56 

 
Ao longo do ano, as capturas da sardinha-verdadeira atingiram valores 

máximos nos meses de maio e de outubro (Figura 1A). A quantidade de sardinha-

verdadeira e outras espécies com aproveitamento comercial descartadas foi 

praticamente imperceptível frente à quantidade retida a bordo (Figura 1A-B). De 

273 lances monitorados, em 6 (2,2% dos lances) a rede foi aberta liberando a 

captura, pois a sardinha-verdadeira encontrava-se com tamanho inferior ao 

comercial. Apesar da captura aproveitada (em peso - Figura 1A-B) ter se 

concentrado no primeiro semestre, os registros qualitativos, tanto de organismos 
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aproveitados como descartados, estiveram mais concentradas no segundo 

semestre, principalmente no mês de outubro, para a maioria dos grupos zoológicos 

presentes (Figura 1C-I). Em número de ocorrências, os principais representantes 

foram os teleósteos, seguidos por crustáceos, elasmobrânquios e moluscos (Figura 

1C-F). Mamíferos e tartarugas apresentaram baixa abundância nos registros 

(Figura 1G-I), não sendo observados nos pontos de desembarque (Figura 1G-I). 

Equinodermos também não são frequentes nos desembarques, sendo descartados 

quando presentes (Figura 1I). Os elasmobrânquios apresentaram elevado 

percentual de rejeição, com baixo grau de aproveitamento (Figura 1E). 

 
Figura 1. Variação sazonal da captura da sardinha-verdadeira e de todas as outras 
espécies quantificadas em peso e dos registros qualitativos realizados nas viagens da frota 
de cerco com monitoramento a bordo, na região Sul-Sudeste e Sul do Brasil entre 2009 e 
2015: (A) Aproveitadas; (A/D) Em alguns casos aproveitada em outros descartada; (D) 
Descartada e (NA) Não vista nos pontos de desembarque.  
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4.2. Análise do descarte na indústria  

A análise dos dados obtidos na indústria processadora demonstrou que a 

quantidade total descartada representou cerca de 4% do total dos desembarques. 

Segundo o critério de identificação dos descartes implantado pelas indústrias, a 

categoria de maior participação foi a da sardinha-verdadeira sem qualidade para 

elaboração da conserva (2,02%), seguida de outras espécies diferentes da espécie-

alvo (1,39%) e sardinha-verdadeira pequena (0,60%) (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Quantidades de sardinha-verdadeira recebidas dentro da indústria de conservas (SV) e 

respectivos valores sardinha sem qualidade para elaboração da conserva - RES, outras espécies 

diferentes da espécie-alvo (OE) e sardinha-verdadeira pequena (SVP), separadas para embarcações 

que conservam o pescado em gelo e salmoura refrigerada. 

 

Método de Conservação Ano SV t RES t (%) OE t (%) SVP t (%) Desembarques (n) Barcos (n) 

Gelo 2010 15235 284 (1,86) 89 (0,59) 28 (0,19) 544 66 
 2011 13873 338 (2,44) 149 (1,08) 116 (0,84) 530 68 
 2012 21321 737 (3,46) 424 (1,99) 195 (0,92) 703 71 
 2013 21974 339 (1,55) 325 (1,48) 37 (0,17) 591 63 
 2014 18482 354 (1,92) 134 (0,73) 46 (0,25) 588 46 
 2015 11445 270 (2,36) 63 (0,55) 34 (0,30) 454 87 
 Total 102333 2324 (2,27) 1187 (1,16) 458 (0,45) 3410 401 

Salmoura 2010 6726 68 (1,01) 65 (0,98) 20 (0,30) 65 4 
 2011 11424 145 (1,27) 142 (1,24) 113 (1,00) 109 6 
 2012 11045 186 (1,69) 290 (2,63) 52 (0,48) 128 9 
 2013 10595 98 (0,93) 313 (2,96) 10 (0,10) 104 8 
 2014 13026 332 (2,55) 165 (1,27) 291 (2,24) 128 9 
 2015 17098 317 (1,86) 235 (1,38) 87 (0,51) 180 11 
 Total 69915 1149 (1,64) 1212 (1,73) 576 (0,83) 714 47 

Total 2010-2015 172248 3473 (2,02) 2399 (1,39) 1035 (0,60) 4124 448 

Percentual  

do Total 

Gelo 59,41 1,35 0,69 0,27 82,69 89,51 

Salmoura 40,59 0,67 0,70 0,33 17,31 10,49 

  

De forma geral, observou-se uma tendência decrescente nas quantidades 

desembarcadas (SV) no decorrer dos dois períodos de pesca anuais (Figura 2). 

Para as categorias OE e RES a variação foi menor no primeiro semestre em relação 

ao segundo, tendo uma tendência de crescimento durante o ano. Para SVP ocorreu 

o inverso, a variação foi maior no primeiro semestre com valores elevados em 

fevereiro e maio (Figura 2). 
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Figura 2. Variação sazonal das quantidades de sardinha-verdadeira, entre 2010 e 2015, 
recebidas dentro da indústria (SV) (A) e respectivos valores de outras espécies diferentes 
da espécie-alvo (OE) (B), sardinha sem qualidade (RES) (C) e sardinha-verdadeira 
pequena (SVP) (D) expressos em percentual do volume da amostra. 

 

Com relação ás categorias de descarte, a sardinha sem qualidade 

apresentou maior percentual de participação em ambos os métodos de 

conservação do pescado a bordo (Tabela 4).  As embarcações com conservação 

tradicional do pescado, ou seja, em gelo, apresentaram maior percentual de 

sardinha sem qualidade (1,35%) em relação ao total produzido por ambos os 

métodos de conservação, enquanto que as categorias outras espécies que não a 

espécie-alvo (0,70%) e sardinha-verdadeira pequena (0,33%) foram maiores 

naquelas com conservação em salmoura refrigerada (Tabela 4). A análise dos 

valores médios para os métodos de conservação, mediante a aplicação de um teste 

t, apresentou diferenças significativas em todas as categorias de descarte. As 

embarcações com conservação em gelo desembarcaram menores volumes de SV, 

e também apresentaram menores valores de RES, OE e SVP (Tabela 5). Contudo, 

o número de embarcações de gelo foi quase dez vezes superior às que conservam 

o pescado em salmoura refrigerada e o número de desembarques cerca de cinco 

vezes maior. Por isso optou-se por eliminar o efeito do número de desembarques, 

analisando as quantidades produzidas por embarcação. 
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A análise da participação das embarcações que operaram entre 2010 e 2015 

confirmou uma maior produção por desembarque para a frota que opera com 

conservação em salmoura refrigerada (Figura 3). Em relação às categorias de 

descarte, foi evidenciado que a quantidade de RES produzido pelas embarcações 

com conservação em salmoura refrigerada era inferior às embarcações com gelo, 

atingindo um mesmo patamar no fim do período monitorado. Para OE, os dois 

métodos de conservação inicialmente eram similares, entretanto, embarcações 

com conservação em salmoura refrigerada aumentaram a quantidade de RES e 

OE progressivamente, enquanto que as embarcações que conservam em gelo 

apresentaram estabilidade nestes quesitos. 

 
 
Figura 3. Variação mensal da quantidade total de sardinha-verdadeira recebidas dentro da 
indústria (SV) (A), outras espécies diferentes da espécie-alvo (OE) (B), resíduo (sardinha 
sem qualidade - RES) (C) e sardinha-verdadeira pequena (SVP) (D) por embarcação, com 
conservação em gelo e salmoura refrigerada, entre 2010 e 2015. 

 

A categoria sardinha-verdadeira pequena apresentou uma leve tendência de 

redução ao longo do tempo para ambos os métodos de conservação (Figura 3). 

Para todas estas categorias, foi observada homogeneidade das declividades aos 

modelos ajustados, permitindo a realização da análise de covariância (Tabela 5). 

Com exceção da sardinha-verdadeira pequena, as demais variáveis analisadas 

apresentaram diferença significativa entre os métodos de conservação (ANCOVA - 

Tabela 5).  
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Tabela 5. Comparação da quantidade total de sardinha-verdadeira recebidas dentro da indústria (SV), outras espécies diferentes da espécie-alvo (OE), sardinha-

verdadeira pequena (SVP) e resíduo (sardinha sem qualidade - RES) por embarcação, através da aplicação de um teste t e análise de covariância, em relação ao 

método de conservação (MC): gelo e salmoura refrigerada, entre 2010 e 2015. t - valor calculado de t; gl - graus de liberdade; p - valor de p; SSq - soma dos 

quadrados; MSQ - média dos quadrados; F - valor de F; s - significância: 0***, 0,001**, 0,01*.  

 
 

Categorias 
Teste t  Homogeneidade das Declividades   ANCOVA   

 t gl p   Fonte gl SSq MSq F p s  gl SSq MSq F p s  

 SV -22,803 101,56 <0,001 
 

log10(MÊS/ANO) 1 0,002 0,002 0,109 0,742  
 

1 0,002 0,002 0,109 0,742   

   Gelo Salmoura 
 

MC 1 72,468 72,468 5,151 <0,001 *** 
 

1 72,468 72,468 5,154 <0,001 ***  

  Média (t) 27,8 93,4  log10(MÊS/ANO): MC 1 0,013 0,013 0,936 0,336   Média (t) Gelo 28,33 Salmoura 96,12   

                     

 RES -6,779 101,95 <0,001 
 

log10(MÊS/ANO) 1 11,530 115,303 172,836 0,068 *** 
 

1 11,530 115,303 172,826 0,068 ***  

   Gelo Salmoura 
 

MC 1 0,392 0,392 58,821 0,017 * 
 

1 0,392 0,392 58,818 0,017 *  

  Média (t) 0,458 1,164 
 

log10(MÊS/ANO):MC 1 0,067 0,067 10,055 0,318  
 

Média (%) Gelo 1,94 Salmoura 1,47   

     
 

       
 

       

 OE -11,595 101,71 <0,001 
 

log10(MÊS/ANO) 1 0,754 0,754 75,460 0,007 ** 
 

1 0,754 0,754 75,819 0,007 **  

   Gelo Salmoura 
 

MC 1 15,497 154,968 155,065 <0,001 *** 
 

1 15,497 154,968 155,803 <0,001 ***  

  Média (t) 0,224 1,327 
 

log10(MÊS/ANO):MC 1 0,052 0,052 0,522 0,472  
 

Média (%) Gelo 1,05 Salmoura 1,93   

     
 

       
 

       

 SVP -4,647 88,710 <0,001 
 

log10(MÊS/ANO) 1 2,514 251,352 57,395 0,019 * 
 

1 2,514 251,352 57,867 0,018 *  

   Gelo Salmoura 
 

MC 1 1,196 119,633 27,318 0,102  
 

1 1,196 119,633 27,543 0,101   

   Média (t) 0,048 0,290   log10(MÊS/ANO):MC 1 0,141 0,141 0,323 0,572    Média (%) Gelo 0,66 Salmoura 0,71   
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O percentual médio de sardinha sem qualidade para conserva foi 

significativamente menor nas embarcações com salmoura refrigerada, enquanto que o 

valor percentual médio de outras espécies que não a sardinha-verdadeira foi 

significativamente maior nestas embarcações. As tendências observadas na Figura 3 

são confirmadas quando confrontados os métodos de conservação ao longo dos anos 

(Figura 4). As embarcações com conservação em gelo apresentaram maiores valores de 

RES, enquanto que as embarcações com salmoura refrigerada tiveram maior 

participação de OE.  

Gelo Salmoura 

 
Figura 4. Variação sazonal e interanual do total de outras espécies diferentes da espécie-alvo 
(OE), sardinha-verdadeira abaixo de 17 cm (SVP) e resíduo (sardinha com qualidade inaceitável 
para elaboração da conserva - RES) expressa em valores percentuais para cada categoria de 
conservação: gelo e salmoura refrigerada. 
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Quando analisada a frota que utiliza como método de conservação a salmoura 

refrigerada de forma isolada, é possível identificar dois padrões de comportamento ao 

longo do período estudado (Figura 5). O primeiro está associado às embarcações que 

atuaram continuamente entre 2010 e 2015, onde os valores percentuais de RES, OE e 

SVP apresentam comportamento similar para diferentes embarcações. Um segundo 

modelo identificado é referente a embarcações que operaram de forma descontínua nos 

desembarques na indústria, as quais não apresentam um padrão na participação de RES 

e OE nos descartes, exceto pela SVP que apresentou valores reduzidos no período 

analisado. 

Operação Contínua Operação Descontínua 

 

Figura 5. Variação interanual das quantidades de sardinha-verdadeira recebidas dentro de uma 
indústria de conserva (SV) e respectivos valores de outras espécies diferentes da espécie-alvo 
(OE), sardinha-verdadeira abaixo de 17 cm (SVP) e resíduo (sardinha com qualidade inaceitável 
para elaboração da conserva - RES) para embarcações de salmoura refrigerada separando as 
embarcações que operaram de forma contínua ao longo do período monitorado e embarcações 
com ocorrência descontínua. 
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5. DISCUSSÃO 

Os descartes representam uma proporção significativa das capturas marinhas 

globais. No período de 1992 a 2001, cerca de 6,8 milhões de toneladas de pescado foram 

descartadas anualmente no mundo, correspondendo a 8% de todo o pescado 

desembarcado (Kelleher, 2008). Dentre as mais diversas artes de pesca, o arrasto de 

camarão e de peixes demersais foi responsável por 50% de todo o descarte produzido, 

sendo que de cada desembarque realizado por estas frotas, 22% do total capturado é 

descartado (Kelleher, 2008). Por outro lado, as pescarias de pequenos peixes pelágicos, 

utilizando redes de cerco, possuem baixas taxas de descarte quando comparada a 

outras modalidades de pesca, em torno de 1,6% do total desembarcado. Isso se deve a 

maior seletividade desta frota e ao fato dos cardumes tenderem a ser monoespecíficos 

(Kelleher, 2005). Além disso, a operação desta pescaria permite a liberação de espécies 

indesejadas, como as ameaçadas e protegidas, ainda vivas, o que diminui o impacto 

sobre as espécies não-alvo desta pescaria, favorecendo sua sobrevivência pós-captura. 

Bovcon et al. (2015) afirma que a maioria das pesquisas sobre descartes, não 

contemplam as espécies sem valor comercial. Ao mesmo tempo, estudos da fauna 

acompanhante, que também incluem o destino final das espécies capturadas, revelam 

informações importantes para a investigação de mercado e novos produtos, além de 

contribuir para o conhecimento da biodiversidade, manejo e impacto da pesca sobre os 

ecossistemas marinhos (Kelleher, 2008). A disponibilidade de dados obtidos por 

observadores científicos a bordo de embarcações industriais da pesca cerco no Sudeste 

e Sul do Brasil possibilitou o monitoramento da composição da captura, incluindo o 

descarte. As informações das viagens de pesca monitoradas por observadores 

científicos demonstraram, a exemplo da pescaria direcionada a pequenos pelágicos no 

Mar Egeu e Jônico (Tsagarakis et al., 2012), que o conjunto das espécies mais 

abundantes correspondem a 97% do total capturado, confirmando a elevada seletividade 

desta arte de pesca. O descarte na pesca da sardinha-verdadeira (3,92%) foi superior a 

taxa mundial, entretanto esteve dentro do intervalo de variação observado em outros 

locais. No Mar Egeu e Jônico, estas taxas são de 4,6% e 2,2%, respectivamente 

(Tsagarakis et al., 2012). No Mar Negro representam 1% (Şahin et al., 2008) da captura, 

sendo que no Mar Adriático variam entre 2 e 15% (Santojanni et al., 2005).  

Apesar das baixas taxas de descarte na pesca de cerco do Sudeste e Sul do 

Brasil, os resultados do presente trabalho revelam um alto número de espécies que 
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compõem a captura (n=170). Esse fato pode estar relacionado a área de abrangência da 

operação da rede de cerco, bem como a velocidade com que a captura é conduzida ao 

porão da embarcação, inviabilizando o retorno para o mar das espécies acessórias ou 

com tamanhos abaixo do permitido pela legislação. Além disso, foi verificada maior 

concentração de espécies acessórias nas capturas que ocorreram nos meses que 

antecedem os defesos de recrutamento (15 de junho a 31 de julho) e reprodutivo (01 de 

novembro a 15 de fevereiro). Esta característica pode estar associada à redução da 

disponibilidade da espécie-alvo, quando a frota procura outras áreas de captura ou 

espécies alternativas. Em adição, no período que antecede a desova da sardinha-

verdadeira, os cardumes agrupam-se em áreas mais rasas, próximas à costa (Schwingel 

& Occhialini, 2007), resultando em capturas em um ambiente de maior biodiversidade 

(Lall & Parsons, 1997). 

A captura incidental de espécies de vida longa, baixa fecundidade e maturação 

avançada, como elasmobrânquios, golfinhos e tartarugas foram baixas. As tartarugas 

são normalmente encontradas vivas quando a rede é fechada e são liberadas, segundo 

registros de observadores científicos, fato já observado por Gilman & Lundin (2008) na 

pesca de cerco de atum. De acordo com Hall & Roman (2013) o principal impacto 

negativo da pescaria de cerco está relacionado à captura incidental de golfinhos durante 

o fechamento da rede em certas áreas de pesca. Nos seis anos de monitoramento do 

presente estudo, mamíferos ocorreram em aproximadamente 1% dos lances de pesca 

em que houve a captura da sardinha-verdadeira. Em adição, nos lances em que foram 

registrados golfinhos, houve escape de aproximadamente 80% dos organismos 

cercados.  

Os relatos realizados a bordo pelos observadores científicos permitiram identificar 

as espécies presentes nas capturas com redes de cerco na região Sudeste e Sul do 

Brasil. Quando considerado os diferentes métodos de conservação utilizados pela frota 

de cerco, dois efeitos ecológicos distintos foram observados: o desperdício de captura 

por má conservação nas embarcações que utilizam gelo e a captura de um maior volume 

de outras espécies nas embarcações com salmoura refrigerada.  

A perda da qualidade do pescado, que resulta no aumento do descarte, é 

fortemente influenciada pela temperatura de conservação, rispidez no tratamento do 

pescado, atrito com outros peixes e esmagamento por excesso na rede durante a 

estocagem da captura (Ludorff & Meyer, 1978; Pereira & Tenuta-Filho, 2005; Gonçalves, 
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2011). Os dados de descarte no desembarque na indústria apontam para um maior 

percentual de sardinha sem qualidade para produção de conserva na estocagem em 

gelo. Entretanto, o desempenho da frota com conservação em salmoura refrigerada vem 

se modificando ao longo do período estudado, aumentando o descarte de sardinha sem 

qualidade para industrialização, atingindo níveis semelhantes aos das embarcações com 

conservação em gelo no fim do período monitorado. Isto pode estar relacionado ao 

incremento de novos barcos na pescaria, associado a falta de padronização das 

operações de elaboração de salmoura e estocagem. A redução no aproveitamento da 

captura constitui um fator de impacto importante sobre o ambiente uma vez que 

caracteriza o mau uso do recurso natural e contraria as recomendações do Código de 

Conduta para Pesca Responsável da FAO (1995). A maior participação da categoria 

“outras espécies” nos descartes na indústria, provindo de embarcações com 

conservação em salmoura refrigerada, pode estar associada ao maior raio de operação 

desta frota, possibilitando explorar uma maior diversidade de habitats e, 

consequentemente, capturar um maior número de espécies acessórias. Por outro lado, 

uma distribuição mais ampla do esforço de pesca sobre a área de distribuição da 

espécie-alvo pode diluir o impacto sobre o ecossistema marinho desta atividade 

extrativista. 

 

6. CONCLUSÃO 

De maneira geral o descarte produzido pela frota de cerco da sardinha-verdadeira 

na região sudeste do Brasil apresenta baixas taxas e, em comparação com outras 

modalidades de pesca, tem a maior seletividade das espécies-alvo, resultando em baixa 

captura de espécies acessórias. Além disso, a operação desta pescaria permite a 

liberação de espécies indesejadas, como as ameaçadas e protegidas, ainda vivas, o que 

diminui o impacto sobre as espécies-não-alvo desta pescaria, favorecendo sua 

sobrevivência pós-captura. Ao mesmo tempo, apesar da elevada seletividade da pesca 

cerco e baixas taxas de descarte, um alto número de espécies não-alvo compõe a 

captura da sardinha-verdadeira.  

O desperdício na captura por má conservação da sardinha nas embarcações que 

utilizam gelo e a captura de um maior volume de outras espécies nas embarcações com 

salmoura refrigerada devem ser considerados na gestão deste recurso de forma a 
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diminuir esses efeitos ecológicos dos distintos métodos de armazenagem e 

conservação. 

A introdução do método de armazenagem e conservação da sardinha-verdadeira 

em salmoura refrigerada teve como um dos objetivos diminuir a perda por conservação 

deficiente, reduzindo o desperdício da espécie-alvo e, consequentemente, melhorando 

a produtividade destas embarcações. Assim, é necessário que os benefícios adquiridos 

por esse método estejam associados a manutenção do balanço dinâmico entre a 

exploração dos recursos naturais e os impactos no ambiente (Brown et al., 1998).     
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RESUMO 

O pescado apesar de representar importante fonte de proteína para alimentação humana 
rapidamente apresenta alterações após a morte. Desta forma o uso de métodos 
adequados de armazenagem e conservação após a captura pode reduzir a velocidade 
com que essas alterações ocorrem. O sistema mais utilizado para a conservação da 
sardinha-verdadeira é o uso de gelo.  A partir de 2008, outro método de armazenagem 
e conservação, a imersão em salmoura refrigerada, tem sido utilizada por algumas 
embarcações da pesca de sardinha-verdadeira, no Estado de Santa Catarina.. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a influência do método de armazenagem, em salmoura 
refrigerada, sobre a qualidade da sardinha-verdadeira e indicar os parâmetros mais 
adequados de avaliação na rotina analítica em indústrias que utilizam este pescado. As 
amostras foram coletadas de 5 diferentes embarcações em viagens de pesca 
monitoradas por observadores científicos (fase 1 do estudo – 5 viagens) e viagens não 
monitoradas dos mesmos barcos (fase 2 - para a avaliação sensorial foram coletadas 
684 amostras relativas a 70 desembarques; 23 amostras de 17 desembarques foram 
coletadas para analise das Bases Voláteis Totais (BVT); 38 amostras de 11 viagens de 
pesca para detecção de Histamina e 158 amostras de 31 desembarques para a 
determinação do teor de sódio (Na+)). Os teores de BVT no musculo dos peixes variaram 
entre 12,85 e 19,16 mg N.100g-1. Os teores de histamina foram inferiores à 2,5 mg.100g-

1, permanecendo abaixo dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. Da mesma 
forma os parâmetros sensoriais se mantiveram dentro dos padrões nacionais e 
internacionais para frescor do pescado. Os teores de sódio variaram de 247,70 a 2494,39 
mg.100g-1, apresentando valores acima do recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde para pescado processado.. Foi observada variação de mais de uma ordem de 
magnitude tanto entre os resultados obtidos para os diferentes barcos, como entre 
diferentes viagens do mesmo barco. Estes achados apontam para a necessidade de 
revisão dos procedimentos operacionais aplicados pelas embarcações que operam 
usando esta estratégia de armazenamento. 
 
Palavras-chave: salmoura refrigerada, sódio, histamina, BVT, avaliação sensorial, 
Sardinella brasiliensis 
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ABSTRACT 

Although fish represent an important source of protein for human consumption, it rapidly 

changes after death. In this way the use of appropriate storage and conservation methods 

after capture can reduce the speed with which these changes occur. The most commonly 

used system for the conservation of true sardines is the use of ice, however another 

method of storage and conservation (immersion in refrigerated brine) has been used by 

some sardine-fishing vessels in the State of Santa Catarina, From 2008. The objective of 

this study was to evaluate the influence of the storage method on the quality of sardines 

in refrigerated brine and to indicate the most appropriate parameters for evaluation in the 

analytical routine in industries that use this fish. Samples were collected from 5 different 

vessels on fishing trips monitored by scientific observers (phase 1 of the study - 5 trips) 

and unmonitored trips of the same boats (phase 2). For the sensorial evaluation, 684 

samples were collected for 70 landings; 23 samples from 17 landings were collected for 

analysis of the Total Volatile Bases (BVT); 38 samples from 11 fishing trips for detection 

of Histamine and 158 samples from 31 landings for determination of sodium (Na +) 

content. The BVT levels in the fish muscle varied between 12.85 and 19.16 mg N.100g-

1. The levels of histamine were lower than 2.5 mg.100g-1, remaining below the limits 

established by Brazilian legislation. In the same way the sensorial parameters remained 

within the national and international standards for freshness of the fish. Sodium levels 

ranged from 247.70 to 2494.39 mg.100g-1, presenting values above that recommended 

for processed fish by the World Health Organization. A variation of more than one order 

of magnitude was observed both among the results obtained for The different boats, as 

between different trips of the same boat. These findings point to the need to review the 

operational procedures applied by the vessels that operate using this storage strategy 

 
Key-words: refrigerated brine, sodium, histamine, TVB, sensorial evaluation,  Sardinella 
brasiliensis.   
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1. INTRODUÇÃO   

O pescado, com seu importante aporte de proteínas e ácido graxos poli-

insaturados, é considerado um dos conversores mais eficientes para alimentação 

equilibrada e de alta qualidade. Além da elevada digestibilidade e valor biológico, 

apresenta benefícios para a saúde, como a prevenção de doenças cárdio respiratórias 

(FAO, 2010; HLPE, 2014). 

A composição química do pescado é variável e dependente de fatores como 

idade, sexo, alimentação, migração e desova (Silva, 2010; Corrêia et al., 2012; Nogueira, 

2016). De acordo com diversos autores (e.g. Nogueira, 2016; Britto et al., 2014; Ogawa; 

Maia, 1999), os principais componentes químicos da carne de pescado são água (50 a 

85%), proteína (12 a 24%) e lipídeos (0,1 a 22%), com o restante constituído por minerais 

(0,8 a 2%), glicídios (0,1 a 3%) e vitaminas. Huss (1988) assinala que o conteúdo de 

sódio é relativamente baixo (72 mg/100g, com intervalo de 30 a 134 mg/100g), o que é 

apropriado para dietas alimentares desta natureza. Thurston (1962) determinou os 

teores de sódio de quatro espécies de peixes, i.e. Sebastodes alutus, Gadus morhua; 

Ophiodon elongatus e o Anoplopoma fimbria, sendo encontrados de 60 a 70mg.100g-1 

para as três primeiras espécies e 56 mg.100g-1 para a última. Ordóñez (2005) relata que 

o valor médio de sódio no pescado é de 60 mg.100g-1 com variação de 30 a 150mg.100g-

1 de carne. Yamada & Ribeiro (2015) apontam 53mg.100 g-1 como teor de sódio do peixe. 

Neste contexto, o baixo teor em sódio é de interesse especial devido o esforço dos 

nutricionistas em baixar a ingestão deste elemento (Teodoro, 2006). Considerando que 

o consumo excessivo de sódio está relacionado com a predisposição a Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT), o peixe constitui opção viável em dietas restritivas 

para este mineral (Sartori & Amancio, 2012; Oliveira, 2015). 

Apesar de sua importância nutricional Soares & Gonçalves (2012) e Souza (2015) 

consideram que o pescado é o alimento de origem animal com maior probabilidade de 

deterioração. A invasão e a atividade microbiana do trato intestinal, brânquias e pele para 

a musculatura são as principais vias de deterioração do pescado e resulta na formação 

de vários compostos com sabores e odores desagradáveis (Ababouch et al., 1996; Gram 

& Dalgaard, 2002; Ray, 2012). Os produtos originados da degradação dos compostos 

proteicos e não proteicos são frequentemente utilizados como indicadores da qualidade 

do pescado (Huss, 1999; Ordónez, 2005; Melis, 2015; Viedma, 2015).  
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  Outra família de compostos relevantes do ponto de vista da segurança alimentar 

são as aminas biogênicas como histamina, putrescina, cadaverina e tiramina (HUSS, 

1999) e segundo Ogawa & Maia (1999) a histamina é a amina mais importante por ser 

causadora de intoxicação alimentar. Soares et al. (2005) consideram a temperatura de 

refrigeração (1oC) fator preponderante para a manutenção da qualidade do pescado, 

uma vez que retarda a produção de histamina. Duas características importantes são 

relatadas acerca da histamina e sua presença no pescado: (i) os níveis tóxicos de 

histamina nos alimentos não são sensorialmente percebidos; (ii) a histamina é 

termorresistente, ou seja, uma vez sintetizada, não pode ser degradada através do 

processamento térmico, cozimento ou congelamento (Shalaby, 1996; Tavares 2012).  

 As atividades enzimáticas, bacterianas e químicas que resultam na deterioração 

podem ser reduzidas com o abaixamento da temperatura do pescado até temperatura 

próxima à da fusão do gelo (FAO, 1993).  As principais vantagens do uso do gelo para 

armazenagem e conservação do pescado são: (i) é seguro, (ii) fácil de transportar, (iii) 

relativamente barato e (iv) a transferência de calor ocorre por contato direto (Rey, 2012; 

Soto, 2015). Apesar da ampla utilização e das vantagens que apresenta, Viedma (2015) 

e Melis (2015) afirmam que o sistema de resfriamento de pescado com gelo em escama 

apresenta desvantagens, como: (i) o grau de higiene pode não ser adequado em todos 

os casos; (ii) o gelo não envolve totalmente o pescado; (iii) é um sistema difícil de 

automatizar; e (iv) requer um espaço relativamente grande para armazenamento.  

Outros métodos de resfriamento têm sido utilizados como Água do Mar 

Refrigerada (AMR) e, em menor escala, o sistema de congelamento parcial ou Super 

Resfriado (FAO, 1993). O sistema AMR consiste em utilizar a água do mar para a 

armazenagem do pescado, após abaixamento de sua temperatura para próximo de 0°C, 

através da mistura com gelo ou refrigeração mecânica, não sendo incomum o uso de 

salmoura elaborada com água potável e sal; neste caso, a salmoura resultante deve ter 

salinidade próxima da água do mar (FAO, 1993). A conservação do pescado com AMR 

apresenta uma série de vantagens quando comparada com o gelo em escamas: (i) 

resfriamento rápido; (ii) menos pressão sobre os peixes; (iii) possibilidade de baixa 

temperatura de armazenamento; (iv) rápida manipulação de grandes quantidades de 

peixe com menor tempo e mão de obra; (v) em alguns casos, maior tempo de 

armazenamento (Rey, 2012). Contudo, o método de AMR apresenta desvantagens, 
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como alteração das características sensoriais (descoloração das guelras e opacidade da 

pele) e, principalmente, absorção de sal (FAO, 1993; Rey, 2012).   

Independentemente do método de armazenagem utilizado, a indústria 

beneficiadora necessita avaliar a qualidade do pescado antes do seu processamento e, 

segundo Connel (1988), a determinação do frescor é o atributo mais importante quando 

se avalia a qualidade do pescado. Neste contexto, a avaliação sensorial é ferramenta 

importante na pesquisa científica, além de ser a principal forma de avaliação da 

qualidade do pescado no setor pesqueiro e serviços de inspeção (Sveinsdóttir et al., 

2003; Marinho, 2011). O Institute of Food Technology (IFT) (1975) define a análise 

sensorial como a disciplina para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 

características percebidas em alimentos, por meio dos órgãos do sentido. Yamada & 

Ribeiro (2015) relataram que durante os últimos 50 anos foram desenvolvidos vários 

protocolos para análise sensorial de pescado fresco. Dentre esses, destacam-se três: a 

escala “Torry”, o Esquema da União Europeia (EU) e o Método do Índice de Qualidade 

(MIQ). Desses, os métodos sensoriais mais largamente utilizados atualmente na 

avaliação de peixe cru são o Esquema da União Europeia e o Método do Índice de 

Qualidade (Marinho, 2011). Entretanto, a complexidade do processo de decomposição 

do pescado exige o uso de métodos combinados de avaliação (Gonçalves, 2011). No 

Brasil, os requisitos sensoriais e os parâmetros físico-químicos para o peixe fresco estão 

definidos na Portaria n° 185 de 1997 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e considera peixe fresco o produto conservado somente pelo 

resfriamento a uma temperatura próxima a do ponto de fusão do gelo. 

No Brasil, a principal espécie de peixe capturada e utilizada na indústria 

enlatadora é a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis). A partir de 2008, foi 

introduzido na frota de pesca de cerco, que tem a sardinha-verdadeira como espécie-

alvo, o método de armazenagem e conservação em salmoura refrigerada. Entretanto, 

até o momento não foi avaliado a influência desta tecnologia sobre a qualidade da 

sardinha-verdadeira desembarcada no sudeste e sul do Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo determinar, a qualidade da sardinha-

verdadeira (Sardinella brasiliensis) armazenada em salmoura refrigerada capturada no 

sudeste e sul do Brasil pela frota industrial de cerco. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

a) avaliar a influência do método de armazenagem em Salmoura Refrigerada (SR) 

sobre a qualidade da sardinha-verdadeira utizando a análise sensorial;  

b) determinar o teor de bases voláteis totais e histamina da sardinha-verdadeira 

conservada em salmoura refrigerada a bordo de embarcações da frota de cerco 

proveniente de viagens monitoradas e não monitoradas das mesmas 

embarcações; 

c) identificar os parâmetros mais relevantes para avaliação da qualidade na rotina 

de desembarques da sardinha-verdadeira conservada em salmoura refrigerada; 

d) determinar o teor de sódio do pescado armazenado em salmoura refrigerada 

proveniente de viagens de pesca monitoradas e não monitoradas das mesmas 

embarcações. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Desenho Experimental  

Uma parceria técnica entre Universidade e o Setor Produtivo flexibilisou a coleta 

de dados complementares e de amostras para a avaliação da influência do método de 

armazenagem em salmoura refrigerada sobre a qualidade da sardinha-verdadeira. O 

planejamento das etapas do experimento está representado na Figura 1. Considerando 

os métodos indicados na literatura para avaliação da qualidade do pescado, este estudo 

foi realizado em duas fases: análise prévia para identificação de atributos mais 

impactados e a reamostragem para validação de resultados desses atributos. 
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Figura 1. Fluxograma das etapas do experimento de avaliação dos atributos de qualidade da 
sardinha-verdadeira. 

 

3.1.1. Descrição das Etapas do Trabalho 

 Primeira fase - análise prévia: através de acordo de colaboração técnica entre 

a Universidade do Vale de Itajaí - UNIVALI e Indústria de Pescado, estabeleceu-se 

parceria com os armadores, viabilizando a realização de 5 viagens de pesca com 

observadores científicos embarcados, coleta de amostras e execução de procedimentos 

analíticos. Os observadores foram capacitados pela UNIVALI no âmbito do Programa 

Nacional de Observadores de Bordo da Frota Pesqueira (PROBORDO). Além da rotina 

de trabalho de caráter científico relacionada a coleta de dados sobre os padrões de 

exploração deste recurso pesqueiro na plataforma continental (e.g. padrão da atividade, 

composição das capturas, rendimentos de pesca, interações com outros animais), 

realizaram coleta das amostras para as análises sensoriais e químicas.  

 Os critérios utilizados para a seleção dos barcos foram: (i) atividade principal a 

pesca de cerco da sardinha-verdadeira; e (ii) embarcações que adotaram o uso de nova 

tecnologia de armazenagem e conservação de imersão em salmoura refrigerada em 

substituição ao sistema de armazenagem tradicional (gelo). As viagens foram realizadas 

entre os meses de agosto e outubro de 2015 utilizando cinco (5) diferentes embarcações, 

Primeira fase: monitoramento de viagens de pesca com 

observadores científicos e coleta de amostras para 

análises prévias  

Resultados das análises e definição dos atributos de 

qualidade para avaliação da sardinha-verdadeira 

armazenada em salmoura refrigerada na rotina de 

Segunda fase: análises dos atributos definidos após na 
primeira fase do experimento, amostras de 
desembarques de viagens não monitoradas  

 

Resultados  
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porém todas com sistema de armazenagem da sardinha-verdadeira em salmoura 

refrigerada. Amostras foram coletadas, para a identificação dos atributos de qualidade 

mais impactados pelo sistema em salmoura refrigerada através de análises químicas 

(Bases Voláteis Totais, Sódio, Histamina) e sensoriais. 

 Segunda Fase - complementar: após obtenção dos resultados analíticos, 

dois métodos de avaliação da qualidade (sensorial e determinação do teor de sódio) 

foram selecionados para a segunda fase, seguindo ainda os critérios: (i) praticidade e 

rapidez de execução em rotina de desembarque da sardinha-verdadeira e (ii) relevância 

dos atributos para a saúde pública.  

 

3.2. Caracterização das Embarcações de Salmoura Refrigerada Mecanicamente e 

das Operações da Captura (Dinâmica e Produção Pesqueira)  

A caracterização das cinco embarcações com salmoura refrigerada foi obtida 

através de entrevistas com mestres, relatórios de observadores científicos e visita aos 

barcos quando esses realizavam desembarques no cais das indústrias de pescado. As 

operações de pesca dos 5 barcos envolvidos apresentam características semelhantes, 

sendo assim, a descrição simplificada foi baseada na similaridade das operações das 

diferentes embarcações analisadas. Diferenças relevantes foram destacadas no relato. 

Para o preparo da salmoura, todas as embarcações utilizam duas tinas, com 

quantidades diferenciadas de adição de sal, dependendo da capacidade das tinas. A 

numeração das tinas de preparo da salmoura é distinta entre barcos, mas o critério de 

eleição das tinas para preparo da salmoura é o mesmo: a menor distância das tinas em 

relação ao sistema de refrigeração e um melhor equilíbrio do barco. Após sair do cais, 

as embarcações navegam aproximadamente duas horas em área marinha, e livres da 

influência da desembocadura de estuários, inicia o bombeamento da água do mar para 

as duas tinas. Apesar do volume de água do mar bombeada ser variável entre as 

embarcações, o critério de dissolução inicial do sal é o mesmo: as embalagens são 

abertas e na abertura superior da “tina” o sal é despejado de forma manual à medida em 

que recebe a água do mar (Figura 2).  

A salmoura formada é homogeneizada a partir dos movimentos longitudinais 

(caturro) e transversais (balanço) da embarcação durante a navegação. Entretanto, 

durante a utilização da salmoura, com o objetivo de melhorar a dissolução e 

homogeneidade de temperatura, são realizados o bombeamento e circulação entre as 
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tinas e os trocadores de calor. Aos poucos, a salmoura preparada é resfriada nos 

trocadores de calor e drenada para outras duas tinas onde permanecem até o 

abastecimento com o peixe (Figura 3).  

A quantidade de sal e o volume de água do mar bombeada objetivam uma 

densidade em torno de 23º Baumé. O resfriamento da salmoura preparada é realizado 

pela troca de calor (bombeamento e circulação da salmoura por tubulação até sistema 

trocador de calor) atingindo temperatura entre -9,5ºC a -13ºC ou mais baixa, dependendo 

da capacidade e operacionalidade de cada embarcação.  

  

Figura 2. (A) Início da preparação da salmoura a bordo dos barcos de pesca de cerco com 

colocação de sal das tinas. (B) Tubulação do sistema de bombeamento e circulação da salmoura 

entre os trocadores de calor e as tinas em barcos de cerco.  

  

A operação de captura da sardinha-verdadeira inicia com a busca e a localização 

dos cardumes ao anoitecer. As embarcações navegaram ao longo da área de pesca com 

o sonar de varredura e a ecossonda em funcionamento para a localização dos cardumes. 

O proeiro é o responsável pelo monitoramento das informações coletadas pelo sonar e 

pela ecossonda coordenando para o timoneiro a direção e velocidade para cercar os 

cardumes. As manchas observadas no sonar são seguidas pela embarcação, até que se 

tenha uma compreensão do seu tamanho e capacidade de reação. Ao detectar um 

cardume o proeiro dá ordens de preparar a rede. Cada embarcação é equipada com pelo 

menos 4 rádios VHF e um rádio MF/HF (SSB). Quando a embarcação se posiciona 

favoravelmente junto ao cardume - que deverá permanecer a bombordo do barco - o 

proeiro dá a ordem de largar a rede. Assim, o caíco (embarcação de apoio presente junto 

a popa da traineira) é liberado para o mar. Ao caíco estam atadas a extremidade da rede 

(sacador) e o cabo da carregadeira, responsável pelo fechamento do fundo da rede. A 
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embarcação de apoio permanece parada e cria uma resistência para a rede ser lançada 

pela traineira. O cerco é feito sempre com a embarcação navegando a bombordo 

(esquerda). Para o recolhimento do corpo da rede, utiliza-se o dispositivo (guincho 

motorizado) de funcionamento hidráulico denominado powerblock. O powerblock é 

suspenso junto à ponta da lança (espécie de mastro com a base a meia nau e inclinado 

à ré) que ao ser acionado auxilia no recolhimento e estivagem da rede no convés. Cerca 

de oito tripulantes são responsáveis por acomodar a rede no espaço junto à popa da 

embarcação. Todo o corpo da rede é recolhido (Figura 3) até restar apenas o “sacador” 

na água (extremidade final da rede). Nesse momento, o caíco é amarrado a contrabordo 

da embarcação, permanecendo a rede atada a ambos, formando uma espécie de bolsa 

(“sacador”) (Figura 3 A). O peixe capturado permanece no interior dessa parte da rede 

ainda dentro d’água do mar.   

  

Figura 3. (A) Recolhimento do corpo da rede formando uma bolsa (“sacador”) com o peixe 
capturado em uma embarcação de cerco. (B)  Sarico com o pescado suspenso até o convés 
para abertura e armazenagem nas tinas de uma embarcação de cerco. 

  

Após o recolhimento da rede, o pescado é recolhido por grandes cestos, 

denominado saricos, confeccionados por um aro de aço inox e um corpo de rede. O 

sarico é submerso no interior da rede para retirada da sardinha e suspenso com o auxílio 

do pau-de-carga (Figura 3B). O sarico é suspenso sobre a tina e o fundo aberto para 

retirada da sardinha e armazenagem na tina. No momento de estivagem do pescado, a 

tina escolhida encontrava-se com uma pequena quantidade da solução de salmoura 

refrigerada no fundo da tina para evitar que o pescado sofra danos ao contato com o 

fundo. Após completar todo o volume da tina com sardinhas, o espaço é selado por uma 

contra tampa, e inicia-se o bombeamento de solução de salmoura refrigerada.   
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A temperatura da salmoura é mantida através do seu bombeamento para o 

trocador de calor denominado pelos tripulantes de sistema “salmourador” (sistema de 

refrigeração com amônia) retornando para a tina para com temperatura entre -9,5ºC e -

13ºC, dependendo da embarcação. 

  

3.3. Procedimentos Analíticos  

Todo o material permanente e de consumo utilizados neste estudo foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Bioquímica e Bromatologia CTTMar - UNIVALI, e 

pelo Laboratório do Controle de Qualidade da Indústria. 

 

3.4. Amostragem  

O número de análises variou de acordo com a frequência de desembarque no cais 

da indústria. As amostras foram coletadas diretamente dos barcos industriais de cerco 

de sardinha (traineiras) no momento do desembarque no cais da indústria de pescado 

ou no Entreposto de Pescado, ambos em Itajaí (SC). As coletas seguiram procedimentos 

especificados pelos técnicos da Indústria e do laboratório de Físico Química da UNIVALI. 

 

3.4.1 Amostragem para Análise Sensorial 

A definição do plano amostral, nível especial de inspeção, tamanho do lote e 

tamanho da amostra para análise sensorial do pescado, seguiu o procedimento padrão 

estabelecido na indústria de pescado referente aos critérios de aceitação dos lotes para 

fins industriais e estão embasados na Norma Brasileira (NBR) que estabelece o Plano 

de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos (NBR 5426) da ABNT 

(BRASIL, 1985). O número de lotes de cada barco variou de acordo com a quantidade 

total de pescado capturado, informação obtida durante o início do desembarque pelo 

mestre da embarcação, além de outros fatores indicativos da qualidade (e.g. presença 

de gelo, temperatura do pescado, quantidade de resíduo percebido durante o processo 

de recebimento pela indústria). Neste experimento, no mínimo a cada 20.000kg de 

pescado desembarcado, uma amostra contendo 11 peixes, foi coletada para análise.  

Para este trabalho foram avaliadas um total de 684 amostras das embarcações 

que utilizaram a salmoura refrigerada a bordo, relativas a 70 viagens de pesca 

monitoradas e não monitoradas.  
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3.4.2. Amostragem para Análises Físico-Químicas  

Para as análises químicas de N-Bases Voláteis Totais (N-BVT), de Histamina e 

de Sódio da sardinha-verdadeira armazenadas em salmoura refrigerada a bordo, foram 

coletadas amostras com aproximadamente 1kg de sardinhas (cerca de 11 a 12 

indivíduos), acondicionadas em sacos plásticos, congeladas e armazenadas em câmara 

frigorífica a -18ºC até procedimento analítico no laboratório de Controle de Qualidade da 

Indústria de Pescado.  

Para a determinação do teor de N-BVT, foram coletadas 23 amostras de sardinha-

verdadeira (11 a 12 indivíduos cada amostra) armazenadas a bordo em salmoura 

refrigerada, durante os 17 desembarques das viagens pesqueiras monitoradas e não 

monitoradas, diretamente dos barcos no cais da indústria de conservas. Para a 

determinação de histamina foram coletadas 38 amostras (9 indivíduos cada amostra) 

originadas de 11 viagens pesqueiras monitoradas e não monitoradas. Para a 

determinação do teor de sódio, foram coletadas 158 amostras de sardinha-verdadeira 

(11 a 12 indivíduos cada amostra) relativas a um total de 31 desembarques (viagens 

monitoradas e viagens não monitoradas). 

Em conformidade com o procedimento de rotina da indústria para avaliação de 

riscos no processo produtivo das conservas relacionados a produção de toxina 

histamínica, foi também verificada a temperatura das sardinhas no momento do 

desembarque e da coleta das amostras. Considerando a frequência de desembarques e 

dos barcos envolvidos no período do estudo, para pescado estocado em salmoura-

refrigerada foram amostrados 670 indivíduos. 

 

3.5 Métodos de Análise 

3.5.1 Avaliação Sensorial 

A avaliação do frescor da sardinha-verdadeira utilizando a análise sensorial foi 

realizada durante o desembarque nas instalações industriais (setor de controle de 

qualidade da matéria-prima). Profissionais capacitados pelo Programa de Treinamento 

Interno e Externo da Indústria, procederam a coleta das amostras e as avaliações, 

segundo os critérios estabelecidos pelo método adaptado da Diretiva do Conselho 

Econômico Europeu (CEE), conforme atributos relacionados no Anexo I.  

O Regulamento (CE) Nº2406/96 do Conselho de 26 de novembro de 1996, 

estabelece as normas comuns de comercialização para determinados produtos 
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pesqueiros, cujos parâmetros para os peixes azuis (e.g. atum, arenque, sardinha, sarda, 

xixarro, cavala e anchovas), critérios de pontuação (3 a 0) e as categorias de 

classificação Extra (E), A, B e C (sendo este último impróprio para consumo humano) 

(Anexo I). A avaliação dos parâmetros é por deméritos, ou seja, perda de qualidade 

gradual. Desta forma os valores correspondentes a cada categoria são decrescentes, 

variando da categoria E > 2,70 a categoria C < 1,00 (Anexo II). O índice de frescor da 

sardinha-verdadeira conservada em salmoura foi baseado nos atributos de qualidade, 

adaptada do Regulamento (CE) Nº 2406/96 pela Indústria (Anexo I). O índice de frescor 

ou qualidade sensorial de cada amostra foi definido pelo somatório dos valores 

individuais dos atributos de cada amostra analisada (Anexo III), calculado segundo a 

equação a seguir: 

Índice de Frescor =  Soma dos Pontos Obtidos (somatório do frescor de cada item) 
Número de Itens Avaliados X Número de Amostras 

3.5.2. Avaliação Química 

Bases Voláteis Totais 

 Para o procedimento de quantificação das bases voláteis totais foi utilizado, pelos 

técnicos do laboratório de Controle de Qualidade da indústria de pescado, o método de 

micro difusão em Placas de Conway, segundo o protocolo analítico descrito no Manual 

do Laboratório Nacional de Referência Animal – LANARA (BRASIL, 1981). 

 

Histamina 

 A quantificação da histamina nas amostras de sardinha-verdadeira foi realizada 

pelos técnicos do laboratório de Controle de Qualidade da indústria de pescado, 

utilizando equipamento compacto Biosensor, fabricado pela empresa BIOLAN 

MICROBIOSENSORES, S.L. – Parque Tecnológico de Bizcaia (Espanha).  

 

Sódio 

Para a determinação de sódio realizada pelos técnicos do laboratório de Controle 

de Qualidade da indústria de pescado, foi utilizado o método de fotometria de chama 

através da emissão atômica (AOAC, 2001).  
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização das Embarcações e Pescarias 

Nas tabelas 1, 2 e 3 estão apresentadas as características físicas, a dinâmica das 

viagens e as características das capturas, realizadas pelas 5 embarcações com 

armazenagem em salmoura refrigerada. Resultantes dos monitoramentos a bordo, 

leitura dos mapas de bordo, entrevistas com os mestres das embarcações. 

 

Tabela 1. Caracterização das cinco embarcações da pesca de cerco da sardinha-verdadeira (I-
V) com conservação salmoura refrigerada viagens monitoradas e não monitoradas.  

Características das Embarcações 

Barco UF Município 
Comprimento 

(m) 
Potência   

Motor (HP) 
Material 
Casco 

Ano 
Construção 

No 
Tinas 

I SC Itajaí 35,7 850 Aço 2008 8 

II SC Porto Belo 30,6 525 Madeira 2013 8 

III SC Florianópolis 33,0 560 Madeira 2008 8 

IV SC Itajaí 30,5 600 Aço 2007 8 

V SP Santos 34,0 640 Aço 2015 10 

 

Tabela 2. Caracterização das viagens monitoradas dos barcos com armazenagem em salmoura 
refrigerada, incluindo mês, ano dias de mar e dias de estocagem das viagens de pesca 
monitoradas. 

Barco Local da Pesca Mês Ano Dias de Mar Dias de Estocagem 

I Angra dos Reis (RJ) 8 2015  7 4 

II Santos (SP)       10 2015 11  6 

III Angra dos Reis (RJ) 9 2015 10  8 

IV Angra dos Reis (RJ) 9 2015 14  8 

V Angra dos Reis (RJ) 9 2015 11 11 

 

Tabela 3. Caracterização da pescaria de sardinha-verdadeira armazenada em salmoura 
refrigerada: biomassa total capturada (t); biomassa de sardinha-verdadeira (SV) desembarcada 
(t); porcentagem de sardinha-verdadeira com perda de qualidade (Resíduo da captura); 
porcentagem de espécie acessórias e quantidade percentual sardinha-verdadeira com tamanho 
menor que 17cm. 

Barco 
Biomassa 
capturada 

(t) 

SV 
Desembarcada (t) 

Resíduo da 
captura 

Espécies 
Acessórias 

SV <17cm 

 %  %           % 

I 176,301 174,728  0,35   0,50  0,05 

II 146,182 124,768  9,20  12,56  0,00,0 

III 118,000 100,000  15,00   3,00  0,00,0 

IV 146,493 142,920  0,95  1,55  0,00,0 

V 201,586 186,913  3,25  3,65  0,95,0 
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4.2. Teor de N- BVT em Amostras de Sardinella brasiliensis Armazenadas em 

Salmoura Refrigerada e em Gelo  

Os valores médios de N-BVT em amostras de sardinha-verdadeira armazenadas 

em salmoura refrigerada estão apresentados na Tabela 6, onde também estão descritos 

os números de viagens realizadas por cada embarcação, e os tempos de armazenagem 

da sardinha-verdadeira após a captura, das cinco diferentes embarcações. O teor médio 

de BVT das amostras de sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada, 

variou de 12,85 até 19,16 mgN.100g-1 entre as diferentes embarcações (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Teores de N-BVT (mg N.100g-1) em amostragem, de sardinha-verdadeira (Sardinella 
brasiliensis) obtidas de cinco (5) diferentes embarcações em diferentes dias de estocagem em 
salmoura refrigerada. 

Embarcação 
Número Viagens 

Local Captura 
Dias  

Estocagem 
Amostragem 

BVT (mg N.100 g-1) 
Média (Menor-Maior) 

I 2 (Angra dos Reis-RJ)  4 6   12,85 (10,58-14,36) 

II 4 (Santos-SP) 6 10 16,86 (1,92-13,61) 

III 2 (Angra dos Reis-RJ) 8 5    14,21 (12,1-18,14) 

IV 2 (Angra dos Reis-RJ) 8 1    19,16 (n=1) 

V 7 (Angra dos Reis-RJ) 11 1    13,86 (12,85-15,12) 

TOTAL 17         23 15,39 

 

4.3. Histamina na Sardinha-Verdadeira Armazenada em Salmoura Refrigerada e em 

Gelo 

Os níveis de concentração de histamina encontrados nas 38 amostras de 

sardinha-verdadeira coletadas de 11 desembarques foram inferiores ao limite de 

quantificação definido pela metodologia aplicada (Biosensor), sendo apresentados como 

< (inferiores) à 2,5 mg.100 g-1 (Tabela 5).  

 
Tabela 5. Teores de histamina (mg.100g-1) em amostragem, de Sardinha-verdadeira (Sardinella 
brasiliensis) obtidas de cinco (5) diferentes embarcações em diferentes dias de estocagem em 
salmoura refrigerada. 

Embarcação No. Viagens 
Dias de 

Estocagem 
No. Análises Histamina 

I 2 4 8 <2,5 mg.100g-1 

II 4 6 13 <2,5 mg.100g-1 

II 2 8 5 <2,5 mg.100g-1 

IV 2 8 5 <2,5 mg.100g-1 

V 1            11 7 <2,5 mg.100g-1 

TOTAL            11                  38  
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4.4. Teores de Sódio na Sardinha-Verdadeira Armazenada em Salmoura 

Refrigerada 

 

Os valores de sódio das 158 amostras da sardinha-verdadeira analisadas, com 

armazenagem em salmoura refrigerada, relativa aos 31 desembarques, evidenciaram 

grande variação entre os diferentes barcos e no mesmo barco em diferentes viagens 

(Tabela 6). As amostras dos barcos I e III apresentaram os maiores teores de sódio e as 

maiores amplitudes de valores (Tabela 6; Figuras 4 e 5). Quando os valores de teores 

de sódio são confrontados o teor de sódio médio de peixe in natura pode-se verificar 

variações entre 4,1 e 41,6 maiores nas amostras analisadas e quando relacionado com 

o pescado processado os valores oscilam entre 0,6 e 6,2 vezes (Tabela 10). 

 

Tabela 6. Teores de sódio (mg.100g-1) da sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada durante 

o desembarque 
 

Embarcação 
Desembarques 

(N) 
Total Análises 

(N) 

Teor  
de Sódio (mg.100g-1) 
Média (Menor-Maior) 

I 2 8 1075,14 (408,39 - 2226,62) 

II 10 52  900,10 (247,70 - 1750,00)  

III 5 32 1279,94 (495,5 - 2494,4) 

IV 9 34  863,55 (331,8 – 1739,6) 

V 5 32  661,02 (496,8 – 827,7) 

TOTAL/MÉDIA 31 158 955,95 
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Figura 4. Teor de sódio na sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada de diferentes 

embarcações e em diferentes viagens (I-V). CV representa coeficiente de variação (%) e as barras 

representam desvio padrão. Letras diferentes denotam diferença (p<0,05) entre os tratamentos.  
 
 

 
Figura 5. Distribuição do teor de sódio da sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada de 

diferentes embarcações e em diferentes viagens (I-V). Letras diferentes denotam diferença (p<0,05) entre 

os tratamentos. 
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Tabela 7. Aumento dos teores de sódio da sardinha-verdadeira armazenada em salmoura 

refrigerada durante o desembarque, relativo ao teor de sódio médio de peixe in natura e do 

recomendado para pescado processado. 

 Aumento do teor de sódio (vezes) 

Embarcação Pescado in natura* Pescado Processado** 

I 6,8 – 37,1 1,0 – 5,6 

II 4,1 – 29,2 0,6 – 4,4 

III 8,3 – 41,6 1,2 – 6,2 

IV  5,5 – 29,0 0,8 – 4,3 

V  8,3 – 13,8 1,2 – 2,1 

* Teor de sódio médio de peixe in natura, de 60 mg.100g-1 (Ordóñez 2005).  
** Recomendado pela OMS para pescado processado, de ≤ 400 mg.100g-1 (WHO, 2012). Os 

valores representam as comparações dos mínimos e máximos de cada embarcação com os 
teores recomendados. 

 

4.5. Temperatura da Sardinha-Verdadeira Armazenada em Salmoura Refrigerada 

durante Desembarque 

Foram registradas durante o desembarque a temperatura de 670 exemplares de 

sardinha-verdadeira, originadas dos 5 barcos com armazenagem em salmoura 

refrigerada em viagens de pesca monitoradas pelos observadores científicos (Tabela 8). 

Os resultados mostram temperaturas da sardinha-verdadeira variando entre zero e -

12,3ºC no momento do desembarque. 

 

Tabela 8. Número de verificações e valores de temperatura da sardinha-verdadeira armazenada 

em salmoura refrigerada no desembarque por amostragem. 

Embarcação Número de Verificações 
Temperatura 

 Mínima 
Temperatura  

Máxima 

I 135 -7,0 0,0 

II 192 -9,0 -0,1 

III 98 -7,3 0,0 

IV 187 -12,3 -0,6 

V 58 -8,5 -4,0 

TOTAL 670     

   
4.6. Avaliação Sensorial da Sardinha-Verdadeira Armazenada em Salmoura 

Refrigerada 

Todas as 648 amostras de sardinha-verdadeira avaliadas neste trabalho, 

conservadas após a captura em salmoura refrigerada, apresentaram como resultado da 

avaliação sensorial a classificação na categoria do índice de frescor ‘Extra’ (Tabela 9).  
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Tabela 9. Índice de Frescor da sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada para 
diferentes embarcações e atributos a partir de amostras obtidas nos desembarques em Itajaí/SC. 

 
 

5. DISCUSSÃO 

A escolha da análise sensorial como critério de avaliação da qualidade da 

sardinha-verdadeira encontra respaldo nas inúmeras referências científicas na avaliação 

da qualidade de pescado (Silva, 2010; Gonçalves, 2011; Marinho, 2011; Soares, 2012; 

Rey, 2012; Melis, 2015). De acordo com Abreu (2008); Bernardi (2012) o método 

sensorial é um dos critérios mais utilizados nas indústrias de pescado para avaliação de 

frescor, visto que permite rapidez no julgamento da matéria-prima, precisão e facilidade 

de execução. No Brasil, a análise sensorial é também um método utilizado pelos agentes 

de fiscalização para a verificação da conformidade com os parâmetros de frescor do 

pescado (BRASIL, 1997). 

 As médias dos valores de N-BVT observados neste trabalho para a sardinha-

verdadeira armazenada em salmoura refrigerada, variou entre 12,85 a 19,16 mg N. 100g-

1 de músculo e estão próximos aqueles relatados por Oliveira (2015), cuja a média variou 

de 14,49 e 19,61 mg N.100g-1. Da mesma forma, os resultados de N-BVT apresentaram 

similaridade com aqueles encontrados por García & Careche (2002), que propuseram a 

conservação da sardinha em água salgada e gelo até chegar ao consumidor e, nessas 

condições, detectaram valores máximos de 15mg N. 100g-1 após 13 dias de estocagem. 

 Os valores encontrados neste trabalho estão em conformidade com a legislação 

brasileira, a qual estabelece limite máximo de 30mg N.100g-1 (BRASIL, 1997; 2008) e se 

aproximam dos valores encontrados em outras pesquisas científicas com sardinha-

verdadeira (S. brasiliensis) armazenadas no barco em gelo e mantidas em refrigeração 

até o limite de vida útil. Assim, os resultados deste estudo concordaram com aqueles 

encontrados por Silva (2010) onde o teor de N-BVT das amostras de sardinha 

armazenadas em gelo no barco, aumentou gradualmente durante a estocagem sob 

refrigeração (0+2ºC), atingindo no 10º dia o valor de 20,33 N.100g-1 e se manteve abaixo 

Barcos

Número 

Viagens

Total 

Amostras

Pele Muco Olho          Guelras Músculo Textura Espinha Odor Média (Menor-Maior) Categoria

I 16 153 2,89 2,78 2,34 1,89 2,67 2,67 2,56 2,78 2,92 (2,72-3,0) E

II 20 189 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,11 2,00 2,78 2,95 (2,60-3,0) E

III 11 117 3,00 3,00 2,12 2,34 2,78 2,89 2,56 2,89 2,95 (2,80-3,0) E

IV 19 189 3,00 2,89 2,44 2,45 2,00 2,45 2,78 2,78 2,97 (2,73-3,0) E

V 4 36 2,79 3,00 2,89 2,45 3,00 2,67 3,00 3,00 2,94 (2,93-3,0) E

TOTAL 70 684

Atributos de Qualidade



 

99 
 

do limite máximo permitido na legislação brasileira até o 14º dia de estocagem. Da 

mesma form, os resultados de N-BVT mantiveram-se ligeiramente abaixo daqueles 

encontrados por Marrakchi et al. (1990), que trabalharam com amostras de sardinha da 

espécie Sardina pilchardus estocadas em gelo. Por outro lado, resultados de N-BVT 

neste estudo, discordam daqueles encontrados para a mesma espécie (Sardina 

pilchardus) por Aubourg, Sotelo e Gallardo (1997) Erkan e Özden (2008), onde no 9º dia 

de estocagem o valor de BVT atingido foi de 26.67 N.100g-1 e 29,03 mgN.100g-1, 

respectivamente.  

De uma maneira geral, observa-se que a maioria dos trabalhos realizados com 

outras espécies e em outros países (origens), apresentam resultados acima dos valores 

encontrados com a Sardinella brasiliensis, o que parece ter nos comentários de LISTON 

(1980) uma possível explicação: a melhor conservação do peixe proveniente de águas 

tropicais, estaria relacionada a presença de uma microbiota tipicamente mesófila, pouco 

adaptada às temperaturas de refrigeração. Além disso, esta microbiota teria atividade 

metabólica diversa da psicotrópica, com menor produção de compostos de degradação. 

Isto parece ser confirmado nos trabalhos com a Sardina pilchardus, quando no estudo 

de Marrakchi et al. (1990), e Ababouch et al. (1996) os autores encontraram valores 

semelhantes em tempos diferentes de estocagem em gelo: Marrakchi et al. (1990), 

observaram que o valor de 30 mgN.100g-1 foi atingido a partir do 10º dia, enquanto 

Ababouch et al. (1996) registraram dois padrões diferentes de evolução das N-BVTs 

devido a microbiotas distintas — um que atingiu o valor 30 mgN.100 g-1 a partir do 16º 

dia, em função da presença de Pseudomonas spp. e outro que chegou a 45 mgN.100 g-

1 a partir do 8º dia, devido ao crescimento de Shewanella putrefaciens, evidenciando 

assim a influência microbiológica sobre a produção de bases voláteis. 

 Os valores encontrados por Erkan e Özden (2008) se aproximaram daqueles obtidos 

no trabalho de Marrakchi et al. (1990), os quais estudaram a Sardina pilchardus e 

observaram uma média de 29,03 mgN.100g-1 de N-BVT ao final de 9 dias. Estudos feitos 

por Aubourg, Sotelo e Gallardo (1997) com a espécie Sardina pilchardus, registraram 

valores de 26,67 mgN.100g-1 quando em gelo por 9 dias.  

 Com relação a histamina, as amostras de sardinha-verdadeira armazenadas em 

salmoura refrigerada apresentaram teores inferiores à 2,5 mg.100g-1 e estão em 

conformidade com os achados de Oliveira (2015) e muitos outros. Para ilustrar como a 

temperatura é determinante neste processo, Soares et al. (2005), avaliando o teor de 
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histamina na musculatura branca e vermelha da sardinha-verdadeira, determinaram que 

o teor de histamina foi maior que 10mg.100g-1 já no 3o dia de estocagem a 1oC para a 

musculatura branca e entre 7,5 e 10 mg.100g-1 no 5o dia para a vermelha. Em adição, 

Silva (2010), investigando o teor de histamina em amostras de sardinha–verdadeira 

estocadas em gelo, verificou que o limite de 10mg.100g-1 não foi atingindo durante os 18 

dias de estocagem, estando em maior conformidade aos encontrados neste estudo, 

considerando que não houve produção de histamina na sardinha armazenada por 11 

dias quando armazenada em salmoura refrigerada. 

Os trabalhos realizados com outras espécies de sardinha apontam valores 

semelhantes aos achados neste trabalho. Pacheco-Aguilar, Lugo-Sánchez e Villegas-

Ozuna (1998) avaliaram sardinhas (Sardinops sagax caerulea) armazenadas em gelo 

durante um período de 15 dias e observaram que a formação de histamina foi muito baixa 

(0,0018 mg.100 g-1), atribuindo este fato ao tratamento adequado pós-captura que 

garantiu uma baixa população microbiana na superfície do peixe antes do 

armazenamento a 0°C. Por outro lado, Ababouch et al. (1996) avaliaram as alterações 

na qualidade de sardinhas europeias (S. pilchardus) estocadas sob refrigeração em gelo 

e observaram níveis de histamina de 14,74 e 21,05 mgN.100g-1 de amostra, após 11 e 

13 dias de armazenamento, respectivamente. 

Pacheco-Aguilar, Lugo-Sánchez e Villegas-Ozuna (1998) avaliaram três 

diferentes marcas comerciais de sardinhas (Sardinops sagax caerulea) enlatadas e 

observaram uma variação de 0,05 a 7,03 mg.100 g-1, indicando uma falta de padrão na 

qualidade da matéria-prima antes do processamento necessitando, portanto, de um 

controle mais rigoroso na relação tempo/temperatura no manuseio da matéria-prima 

ainda durante armazenamento nos barcos de pesca. Bersot et al. (1996) também 

manifestaram a mesma opinião quando após analisarem noventa amostras de sardinha 

enlatada (S. aurita), verificaram que 36 (40%) apresentavam níveis de histamina entre 

10 e 100 mg.10 g-1 e sugeriram que esses resultados eram devido a falhas no processo 

de captura e armazenamento dos peixes. Mais uma vez fica evidente a importância da 

velocidade e homogeneidade no resfriamento e manutenção de baixas temperaturas 

imediatamente após a captura e até a utilização da sardinha.  

Com base nos valores de histamina encontrados nas amostras de sardinha-

verdadeira estocadas em salmoura refrigerada, podemos concluir que os mesmos estão 

em conformidade com a legislação brasileira vigente, a qual estabelece limite máximo de 
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10 mg.100g-1 de músculo (100 ppm) para as espécies pertencentes às famílias 

Scombridae, Scombresocidae, Clupeidae, Coryphaenidae e Pomatomidae (Brasil, 

1997). Também demonstram conformidade com as recomendações internacionais como 

aquelas estabelecidas pelo Council Directive 91/493/EEC ao qual admite que para uma 

amostragem de nove amostras duas podem apresentar concentração de histamina entre 

10 e 20 mg.100g-1. E ainda com os estabelecidos pelo FDA (2011) tendo como limite 5 

mg.100g-1.  

As amostras das 5 diferentes embarcações analisadas neste trabalho se 

encontram em conformidade com os parâmetros de frescor exigidos pela legislação 

brasileira (BRASIL, 1997). A categoria de frescor Extra foi a classificação final das 

amostras de todas as embarcações envolvidas na pesquisa, tendo sido observado que 

em uma das amostragens do barco II a classificação foi categoria A. O parâmetro de 

menor valor médio individual foi observado na coloração das brânquias das amostras da 

embarcação I (5,8% das amostras avaliadas). Entretanto, este parâmetro foi também o 

de menor valor médio em todas as embarcações analisadas. O segundo parâmetro com 

menor valor médio foi aparência dos olhos que, de forma semelhante as guelras, ocorreu 

nas amostras de todas as embarcações. Os parâmetros que mais se alteraram durante 

o armazenamento da sardinha-verdadeira em salmoura refrigerada neste trabalho (olhos 

e guelras), foram os mesmos observados por Losada et al. (2005) na avaliação da 

qualidade do xixarro (Trachurus trachurus), armazenado em gelo líquido. Entretanto, a 

categoria de frescor sardinha-verdadeira conservada na salmoura refrigerada 

(classificação Extra e A num tempo médio de armazenagem de 8 dias) difere dos 

apresentados para o xixarro (Losada et al., 2005), onde foi relatado que as categorias de 

frescor Extra e A só foram mantidas até o segundo dia de estocagem. Por outro lado, os 

resultados do presente estudo concordam com aqueles encontrados por Pastoriza et al. 

(2008) onde a pescada (Merluccius merluccius), armazenada nos barcos com gelo 

produzido com água ozonizada, se mantiveram com frescor aceitável até o 14º dia de 

estocagem a bordo. 

Os resultados de índice de frescor do presente estudo (2,92 a 2,94), concordam 

com os obtidos por Oliveira, 2015 (de 2,94 a 3,00), utilizando a mesma espécie 

(Sardinella brasiliensis) e mesmo método de conservação (salmoura refrigerada). 

Destaca-se que os dados do presente estudo foram oriundos de 5 embarcações 

distintas, com maior tempo de armazenamento e com um número amostral maior do que 
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os utilizados pela autora supracitada. Os resultados deste estudo indicam que o sistema 

de armazenamento em salmoura refrigerada mantém a qualidade sensorial ou pouco 

altera os atributos de qualidade da sardinha-verdadeira.  

O Método do Índice de Qualidade (MIQ) originalmente desenvolvido pela 

“Tasmanian Food Research Division” (BREMNER, 1985) também avalia o frescor do 

pescado por pontos de deméritos dos atributos sensoriais (Huss, 1998). Esse método 

tem sido utilizado para avaliação da qualidade sensorial e definição do tempo de 

conservação da sardinha em gelo, e.g. Sardina pilchardus (Triqui & Bouchriti, 2003), 

Sardinops sagax (Musgrove, 2007); Sardinella brasiliensis e Cetengraulis edentulus 

(Silva, 2010). Segundo Sykes (2009 apud Yamada & Ribeiro, 2015),  

O sódio é o principal cátion dos fluídos extracelulares e contribui para a 

manutenção de funções fisiológicas do corpo (IOM, 2004; WHO, 2007). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a necessidade fisiológica de sódio fica em torno 

de 184 a 230 mg/dia (WHO, 2007). Porém, esse nutriente, quando consumido em 

excesso, pode ser prejudicial à saúde, o que indica que seu consumo deve ser limitado 

(BRASIL, 2008a). A OMS e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) recomendam consumo máximo de 5 g de sal/dia, o correspondente 

a 2.000 mg de sódio/dia (WHO; FAO, 2003).   

Segundo Oliveira (2015), o Documento de Recomendação de Ingestão de Sal 

para Adultos e Crianças da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2012) sugere o teor 

de 400 mg.100g-1 como valor médio para o sódio em peixe processado. Ao compararmos 

com os resultados obtidos neste trabalho, no qual a matéria-prima e não o produto com 

ela elaborado foi analisada, observou-se que apenas 1,2% das amostras encontram-se 

abaixo desta recomendação, ficando todas as demais amostras, independentemente do 

tempo de viagem, tempo de estocagem, procedimento a bordo, com teores de sódio 

acima deste limite, portanto em desacordo com a recomendação proposta pela OMS. 

Neste trabalho, os valores médios de sódio, quando comparados entre os 5 barcos 

amostrados, variou de 1315,93 mg.100g-1 a 691,00 e a variação nas diversas viagens do 

mesmo barco sinalizou falta de padronização nas operações. Os resultados analíticos 

da pesquisa de sódio estão em conformidade com os achados de Oliveira 2015 (teores 

de sódio entre 484,74 e 1238,35 mg.100g-1) e com os comentários de que sendo o teor 

médio de sódio em músculo de peixe in natura da ordem 60 mg.100g-1, os teores de 

sódio constatados por ele estavam de 8 a 20 vezes superior. No presente estudo, o qual 
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envolve 5 embarcações de cerco com o mesmo processo de conservação a bordo e 

seguindo esta mesma linha de observação, constata-se uma concentração de sódio de 

4 a 40 vezes superior aos teores do peixe in natura. Os resultados de sódio encontrados 

na sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada, diferem daqueles 

relatados por Andrade et al. (2009), que constataram 184 mg.100 g-1 de sódio na 

musculatura da sardinha fresca. Para a mesma espécie, Oliveira (2003) observou 

diferença significativa no teor de sódio entre outono, inverno e primavera (200, 460 e 290 

mg.100g-1, respectivamente), sem diferença (p<0,05) entre os períodos de verão e 

outono. As amostras de sardinha-verdadeira analisadas no presente estudo foram 

coletadas no inverno e a maioria dos valores médios encontrados está acima dos 

descritos por Oliveira (2003).  

O valor máximo tolerável para ingestão de sódio sem comprometimento da saúde 

do indivíduo é estabelecido pelas Dietary Reference Intakes – (DRIs) dos EUA e pelo 

Ministério da Saúde brasileiro em 2.300 mg de sódio/dia para indivíduos adultos. Esse 

valor não consiste em uma recomendação de consumo de sódio e sim na ingestão 

máxima tolerável pelo indivíduo (IOM, 2004; IBGE, 2011). Os valores encontrados 

podem comprometer esses limites considerando que o produto pode conter valores ainda 

mais elevados e que, em geral, é um produto utilizado em refeições onde existe a 

participação de outros alimentos que da mesma forma são adicionados de sal. As ações 

para reduzir a ingestão de sal/sódio são prioridades de saúde pública ao redor do mundo, 

sendo a rotulagem uma estratégia importante para redução desse consumo pelas 

populações.  

A absorção de sal pela sardinha-verdadeira observada neste estudo ratifica a 

preocupação da FAO (1993) de que este é provavelmente o fator mais importante e que 

pode inclusive limitar a aplicação do sistema de salmoura refrigerada. O pescado 

destinado a comercialização e consumo direto pode adquirir um sabor salgado 

inaceitável. A absorção de sal nas espécies para uso industrial também é crítica, já que 

se concentra durante a elaboração e dificulta a padronização do produto. 

A inesperada variabilidade tanto entre as embarcações, mas principalmente na 

mesma embarcação em diferentes viagens, está refletida no elevado coeficiente de 

variação dos teores encontrados na mesma embarcação e na diversidade de teores de 

sódio ao longo das coletas realizadas. Assim, os resultados apontam para a necessidade 

de práticas que visem uma maior homogeneidade das amostras neste parâmetro.  
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5. CONCLUSÕES 

Após avaliar a influência do método de armazenagem em salmoura refrigerada 

utilizado em embarcações de cerco sobre a qualidade da sardinha-verdadeira 

desembarcada na indústria de processamento no Estado de Santa Catarina, pode-se 

concluir que: 

• O uso do método de armazenagem do pescado em salmoura refrigerada pode ser 

adequado para a conservação da sardinha-verdadeira nos barcos de pesca, 

desde que parametrizado o modus operandi, para evitar um excesso de sódio 

acumulado na carne; 

• As embarcações objeto deste estudo indicam grande variabilidade nos 

procedimentos de armazenamento, o que levou a grande variação nos teores de 

sódio da sardinha armazenada, tanto entre as diferentes embarcações quanto 

entre diferentes viagens de uma mesma embarcação; 

• O método de conservação da sardinha-verdadeira em imersão com salmoura 

refrigerada possibilita o aumento do tempo de armazenagem nas embarcações, 

sem alteração nos teores de BVT e de histamina, bem como atenua as alterações 

de frescor;  

• A flexibilidade analítica da análise sensorial (rapidez na execução, viabilidade de 

análise de grande número de amostras, menor custo e treinamento de pouca 

complexidade para o analista) a fundamenta como o método mais indicado para 

as avaliações de rotina nos desembarques da sardinha-verdadeira nas indústrias 

de processamento; 

• A investigação de possível correlação linear entre a qualidade sensorial e o tempo 

de estocagem da sardinha-verdadeira armazenada em salmoura refrigerada, não 

foi realizada neste estudo 

• A análise do teor de sódio constitui análise imperativa a ser implantada nos 

procedimentos analíticos de rotina das indústrias que recebem a sardinha-

verdadeira conservada em salmoura refrigerada; 

• Se de um lado a estratégia de armazenamento em salmoura refrigerada foi 

adequada para a manutenção da qualidade sensorial e química (BVT e 

histamina), permanece o desafio de se desenvolver procedimentos que garantam 

teores de sal na sardinha-verdadeira em níveis recomendados. 
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A N E X O – I 

Parâmetros e critérios para avaliação de frescor de peixes (Regulamento (CE) nº 2406/96 do Conselho, de 26 de novembro de 1996 

Fonte: Indústria de Conservas de Pescado adaptado a partir da Diretiva 2406/96 (CEE, 1996)

Itens de 
Avaliação Pele 

Muco da 
Pele Olhos Guelras 

Coloração do 
Músculo 

Textura do 
Músculo 

Espinha 
Dorsal Odor 

EXTRA = 3 

Pigmento vivo e 

brilhante; sem 

descoloração 

Aquoso, 

transparente 

Convexo, pupila 

negra e viva; 

córnea 

transparente 

Com viva; sem 

muco 

Incolor Firme e elástica; 

superfície macia 

Firmemente 

aderida ao 

músculo 

Semelhante à 

algas 

marinhas, 

característico 

A = 2 

Pigmentação 

viva, mas sem 

brilho 

Ligeiramente 

turvo 

Convexo, pupila 

negra e 

embaçada; 

Cor viva; 

transparente 

Ligeiramente 

rosada 

Menos elástico Aderida ao 

músculo 

Ausência de 

cheiro a algas 

marinhas; 

cheiro neutro 

B = 1 

Pigmentação 

em vias de 

descoloração 

Leitoso. Chato; córnea 

sem brilho e 

pupila opaca 

Castanho/cinzento 

em descoloração; 

muco opaco e 

espesso 

Rosada Ligeiramente mole 

(flácida), menos 

elástico 

Levemente 

aderida ao 

músculo 

Fermentado; 

ligeiramente 

ácido 

Não Aceito 

C = 0 

Pigmentação 

baça ou em 

estado de 

decomposição 

mais adiantado 

Cinzento 

amarelado

, opaco 

Côncavo no 

centro; pupila 

cinzenta; córnea 

leitosa ou em 

estado de 

decomposição 

mais adiantado 

Amareladas; muco 

leitoso ou em 

estado de 

decomposição mais 

adiantado 

Avermelhada Mole flácida ou em 

estado de 

decomposição 

mais adiantado, 

escamas 

facilmente 

separáveis da 

pele, superfície 

rugosa 

Sem 

aderência ao 

músculo 

Extremamente 

ácido ou num 

estado de 

decomposição 

mais 

adiantado 
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A N E X O - II 

Determinação da categoria de frescor 

    

  
Fonte: Indústria de Conservas de Pescado adaptada a partir da Diretiva 2406/96(CEE, 1996). 

 
 

ANEXO - III 

Formulário Guia para Avaliação Sensorial da Sardinha-verdadeira 

  
  
  
  
CATEGORIA 

  
  

DE 
  
  

FRESCOR 
  
  
  
  
  
  
  
  

Atributo/Amostra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOMA 

1- Pele               
   

2- Muco da Pele               
   

3- Olhos               
   

4- Guelras               
   

5- Coloração do Músculo               
   

6- Textura do Músculo               
   

7-Espinha dorsal               
   

8-Odor do músculo               
   

SOMA 

               

   

Fonte: Indústria de Conservas de Pescado Adaptada do Regulamento do Conselho (CE) nº 2406/96.  

 

 

  

 

PONTUAÇÃO CATEGORIA DE FRESCOR 

 

> 2,70 EXTRA 

2.69 ATÉ 2,00 A 

1,99 ATÉ 1,00 B 

< 1,00 C 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E 

O BALANÇO ENERGÉTICO DA FROTA DE CERCO DA SARDINHA-
VERDADEIRA 
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RESUMO 

Este estudo apresenta o custo ambiental (estimativa de consumo de combustível, emissão 
de gases de efeito estufa e a eficiência de retorno energético do investimento (EROI),) da 
frota de cerco da sardinha-verdadeira. O trabalho reuniu dados das operações de 
embarcações que atuam com tecnologias de armazenagem distintas: gelo e salmoura 
refrigerada a bordo, de forma a avaliar o efeito sobre o ambiente. A captura desembarcada 
entre 2000 e 2016 variou entre um mínimo de 2.730 toneladas e um máximo de 41.988 
toneladas de peixes, crustáceos e moluscos nos portos catarinenses. Esta produção 
resultou de 8803 viagens de pesca de embarcações com preservação do pescado em gelo, 
194 viagens de embarcações transformadas e 363 de embarcações construídas para a 
conservação do pescado em salmoura refrigerada. Os desembarques analisados entre os 
anos 2000 e 2005 oscilaram em torno de aproximadamente 400 desembarques por ano. 
Entre 2006 e 2008, o número de desembarques flutuou em torno de 900. A partir de 2008, 
o número de desembarques declinou para aproximadamente 650 no ano de 2010. Em 2012 
foi registrado o maior número de desembarques decaindo a partir de então. 
Aproximadamente 90% dos volumes totais capturados são representados por um número 
inferior a 10 espécies. No entanto, para as embarcações com gelo, a sardinha-verdadeira 
representou 63% da captura entre os anos de 2000 e 2016. Para as embarcações em 
salmoura refrigerada, os percentuais atingidos foram 81% nas embarcações construídas e 
90% nas transformadas. As principais espécies acessórias, da captura das embarcações 
de gelo foram sardinha-laje, palombeta, tainha, cavalinha, corvina, galo, enchova xixarro e 
demais 14 espécies com baixa representatividade. Durante o período de sobreposição 
temporal das embarcações com conservação em salmoura refrigerada e gelo (2009-2016), 
a composição das espécies presentes nas capturas na categoria salmoura refrigerada foi 
representada pela sardinha-laje, palombeta, tainha, cavalinha e galo e demais 14 espécies 
com baixa representatividade. Considerando as categorias de aproveitamento das 
espécies percentual de músculo (MUS), cabeça e vísceras (CAV), pele, espinha e cauda 
(PEC), as embarcações de gelo apresentaram valores percentuais de 35, 28 e 37, 
respectivamente para as categorias CAB, ESP e PEC, enquanto as embarcações de 
salmoura contabilizaram 50, 30 e 20, tanto para as embarcações transformadas quanto 
para as construídas. As embarcações com diferentes tipos de conservação consumiram 
juntas 31.483.827 milhões de litros de diesel e emitiram 84.911.832 unidades de CO2. 
Durante o mesmo período temporal este gasto de combustível foi de aproximadamente 
50% para as embarcações de cerco, 36% para as construídas e 15% para as 
transformadas. A análise aqui denominada, custos ambientais, mostrou uma grande 
diferença para os cálculos realizados utilizando o consumo estimado pela IN10 e o 
consumo real. Na relação entre o balanço de carbono (Ci) e a taxa de retorno de energia 
proteíca (ep-EROI) observou-se que os valores de ep-EROI para as embarcações de gelo 
eram maiores do que os valores estimados pelo consumo da IN10. Transformados em 
porcentagem, esses valores foram de 7,48, 7,88 e 8,95%, respectivamente para as 
embarcações de gelo, e salmoura transformadas e construídas. Com o consumo real estes 
valores foram de 6,39, 4,98 e 50,29%, respectivamente para as mesmas categorias. Esta 
variação causou uma forte mudança quanto às emissões de CO2. Nas relações que 
confrontaram as emissões de CO2 com os valores de ep-EROI e Ci, as embarcações 
transformadas apresentaram maiores valores nesta categoria utilizando o consumo real do 
que o consumo previsto pela IN10, enquanto que as construídas apresentaram um padrão 
inverso, emissões inferiores. 

 
Palavras-chave: Sardinella brasiliensis, eficiência energética, emissão de CO2, 

retorno energético do investimento (EROI), consumo combustível. 
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ABSTRACT 

This study presents the environmental cost (estimation of fuel consumption, 
greenhouse gas emissions and energy return efficiency of the investment (EROI)) 
of the true sardine purse seine fleet. The work gathered data from vessel operations 
operating with separate storage technologies: ice and onboard refrigerated brine to 
assess the effect on the environment. The catch landed between 2000 and 2016 
ranged from a minimum of 2,730 tonnes to a maximum of 41,988 tonnes of fish, 
crustaceans and molluscs at ports in Santa Catarina. This production resulted from 
8803 fishing trips of vessels with preservation of the fish on ice, 194 trips of 
transformed vessels and 363 of vessels constructed for the conservation of the fish 
in refrigerated brine.The landings analyzed between the years 2000 and 2005 
oscillated around approximately 400 landings per year. Between 2006 and 2008, 
the number of landings fluctuated around 900. As of 2008, the number of landings 
declined to approximately 650 in the year 2010. In 2012 was recorded the highest 
number of landings declining thereafter. Approximately 90% of the total volumes 
captured are represented by fewer than 10 species. However, for ice vessels, true 
sardines accounted for 63% of the catch between the years 2000 and 2016. For 
vessels in refrigerated brine, the percentages reached were 81% for built vessels 
and 90% for processed vessels. The main accessory species, from the capture of 
the ice boats were sardine-slab, pigeon, mullet, mackerel, corvina, rooster, enchova 
xixarro and other 14 species with low representativity. During the period of time 
overlap of vessels with refrigerated brine and ice (2009-2016), the composition of 
the species present in the catch in the refrigerated brine category was represented 
by sardine-slab, pigeon, mullet, mackerel and rooster and 14 other species with Low 
representativeness. Considering the categories of utilization of the muscle 
percentage (MUS), head and viscera (CAV), skin, spine and tail (PEC) species, the 
ice boats presented percentage values of 35, 28 and 37 respectively for CAB, ESP 
and PEC, while the brine vessels accounted for 50, 30 and 20, both for the 
transformed and for the built vessels. The vessels with different types of 
conservation consumed together 31,483,827 million liters of diesel and emitted 
84,911,832 units of CO2. During the same time period this fuel expenditure was 
approximately 50% for purse seiners, 36% for built and 15% for processing. The 
analysis referred to here, environmental costs, showed a large difference for the 
calculations performed using the consumption estimated by the IN10 and the actual 
consumption. In the relationship between the carbon balance (Ci) and the rate of 
return of protein energy (ep-EROI), it was observed that the values of ep-EROI for 
the ice boats were higher than the values estimated by the IN10 consumption. 
Transformed in percentage, these values were 7.48, 7.88 and 8.95%, respectively 
for the transformed and constructed ice and brine vessels. With the actual 
consumption these values were of 6,39, 4,98 and 50,29%, respectively for the same 
categories. This variation caused a major change in CO2 emissions. In the 
relationships that confronted the CO2 emissions with the values of ep-EROI and Ci, 
the transformed vessels presented higher values in this category using the real 
consumption than the consumption predicted by the IN10, while those built had an 
inverse pattern, lower emissions. 
 
Palavras-chave: Sardinella brasiliensis, energetic efficiency, CO2 emissions, rate of 
return of protein energy (EROI), fuel consumption.  
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1. INTRODUÇÃO 

A produção mundial de pescado originado de águas marinhas, envolvendo 

entre outras modalidades, a captura de cerco, foi de 82,6 milhões de toneladas em 

2011 e 79,7 milhões de toneladas em 2012 (FAO, 2014). No Brasil a pesca 

industrial de cerco tem grande destaque uma vez que a espécie-alvo, sardinha-

verdadeira (Sardinella brasiliensis), constitui o recurso pesqueiro marinho mais 

importantes do País (Cergole & Dias-Neto, 2011). De acordo com a EMBRAPA 

(2016), a atividade de cerco da sardinha-verdadeira é uma importante estratégia 

para o Brasil, tanto do ponto de vista de biomassa capturada (produção), quanto 

pela movimentação da cadeia produtiva que alcançou a cifra de mais de 1 bilhão 

de reais em 2014. A captura da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) ocorre 

em toda a área de ocorrência da espécie, limitada entre o Cabo de São Tomé (Rio 

de Janeiro - 22°S) e Cabo de Santa Marta Grande (Santa Catarina - 29°S) 

(Saccardo & Rossi-Wongtschowski, 1991; Matsuura, 1998; Petermann, 2015). 

Essa região corresponde à plataforma continental sudeste, com comprimento total 

em torno de 1.000 quilômetros e área com cerca de 150.000km² (Cergole & Dias-

Neto, 2011). Nesta região, a frota do Estado de Santa Catarina caracteriza-se por 

possuir barcos mais novos, modernos e ainda mais potentes (Dias-Neto et al., 

2011). 

A produção da sardinha-verdadeira atingiu um máximo de 228 mil t em 1973 

(Cergole, 1995). Entretanto, apresentou tendência de declínio entre 1977 e 1986, 

oscilando entre 140 e 125 mil t, respectivamente (Valentini & Cardoso, 1991). 

Novos decréscimos foram registrados na década de 1980 ocorrendo o primeiro 

colapso desta pescaria em 1990, onde 31 mil t desta espécie foram capturas 

(Matsuura, 1998). Após uma breve recuperação, no ano de 2000 registra-se um 

colapso ainda maior, quando apenas 17 mil t foram desembarcadas (Cergole & 

Dias-neto, 2011). Devido as oscilações nas capturas, a frota de cerco passou a 

atuar também sobre outras espécies de peixes pelágicos e demersais na década 

de 2000, deixando de ser monoespecífica (Schwingel & Occhialini, 2003).  

Entre 2012 e 2015, a produção estimada de sardinha-verdadeira no Brasil 

alcançou um patamar estável em torno de 100 mil toneladas, sendo que Santa 

Catarina desembarcou 52 mil toneladas em 2012 (GEP/UNIVALI, 2013), a maior 

produção deste Estado nos últimos 15 anos. 
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A pesca utiliza um conjunto diversificado de tecnologias e é responsável pela 

retirada de uma grande variedade de organismos de diferentes ambientes 

aquáticos do planeta (Tyedmers, 2004). Todas as modalidades empregadas na 

pesca extrativa causam algum tipo de impacto sobre o ambiente que pode variar 

da alteração na composição e diversidade da comunidade até a redução da 

complexidade do habitat (Barnette, 1999). Os impactos no ambiente causados pelo 

contato das artes de pesca (ação física do petrecho sobre o ambiente) ou pela 

estratégia de operação da frota podem desempenhar um papel importante na 

gestão das pescarias (Barnette, 1999). Morgan & Chuenpagdee (2003) mostraram 

que quando as redes de cerco utilizadas para a pesca de salmão no Alasca tocam 

o fundo, elas podem danificar a vegetação aquática submersa. De modo similar, na 

pesca de cerco para a captura da savelha no Golfo do México, há também contato 

frequente da rede com o fundo do mar, resultando na ressuspensão dos 

sedimentos que podem enterrar certos invertebrados (Morgan & Chuenpagdee, 

2003).  

A grande preocupação quanto aos impactos ambientais provocados pela 

pesca, segundo Pauly et al. (2002) e Hospido (2005) está tradicionalmente focada 

nas alterações que causam nas populações das espécies-alvo (i.e. sobre-

exploração), aumento nas capturas de espécies acessórias, danos ao habitat 

marinho por artes de pesca e crescentes descartes. Segundo Dias Neto & Dias 

(2015), o cerco é um equipamento de grande poder de pesca, seletividade limitada 

e atua sobre concentrações de cardumes. Isto exige que esta operação seja 

realizada de forma responsável e sustentável, para evitar significativos danos a 

outras espécies e ao ecossistema como um todo. Além disso, na pesca de cerco 

da sardinha-verdadeira, outras espécies são de ocorrência frequente tais como a 

sardinha-laje, cavalinha, palombeta e galo (UNIVALI/CTTMar, 2013). O 

conhecimento do impacto desta captura sobre essas e outras espécies acessórias 

e sobre o meio ambiente são elementos importantes para definir estratégias da 

frota, ordenamento e manejo da pescaria. 

Embora o foco nas questões biológicas seja compreensível, para Ghosh et 

al. (2014) existe uma gama de impactos ambientais que estão interligados a 

diferentes atividades industriais que caracterizam a maioria dos sistemas de pesca 

modernos, incluindo os impactos associados ao consumo de combustível durante 
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a pesca. A eficiência energética de uma atividade produtiva é a relação entre a 

energia investida na atividade e a energia que retorna através dos alimentos que 

serão consumidos (Campos & Campos, 2004), sendo que os combustíveis fosseis 

são a forma dominante de produção de energia para a atividade pesqueira 

(Tyedmers, 2004).  

O aumento do uso de combustível fósseis nos processos de produção a 

partir do século passado alavancou o aumento da produção mundial de alimentos, 

e isto tem efeitos negativos, tanto no ambiente como nos custos de produção. A 

pesca é uma atividade de produção de alimentos consumidora de combustível, e 

seu desempenho em eficiência energética piorou ao longo do tempo (Guillen et al., 

2015). A distância para os pesqueiros, a produtividade em termos de capturas, a 

rentabilidade de diferentes espécies e o consumo de energia nas diferentes 

modalidades de pesca, são variáveis que devem ser consideradas para calcular a 

viabilidade de cada uma das artes de pesca (Idae, 2011). Diferente das artes de 

pesca passivas (e.g. espinhel, redes de emalhar, armadilhas), as ativas (e.g. rede 

de arrasto, rede de cerco) requerem a participação dos pescadores e do barco 

durante toda as atividades envolvidas na pesca. Assim, as embarcações que 

utilizam as artes de pesca ativa são geralmente as que necessitam maior consumo 

de energia (Idae, 2011; FAO, 2015). 

A energia utilizada sob a forma de consumo de combustível e a energia que 

retorna na biomassa têm sido utilizadas para a avaliação de desempenho dos 

sistemas de produção de alimentos, inclusive da produção pesqueira. Além disso, 

outros fatores também têm provocado preocupações ambientais nos últimos anos, 

como a produção de gás de efeito estufa (GEE) provenientes das atividades barcos 

de pesca e outras etapas da cadeia de produção de pescado (Fulton, 2010; Port, 

2015; Sandison, 2015). Sobre este tema, Mussole (2016) reforça que no 

desenvolvimento de uma atividade pesqueira sustentável devem ser considerada a 

“eficiência energética” (relação custo-benefício de um sistema produtivo, avaliada 

sob o ponto de vista energético), assim como a emissão de gases de efeito estufa. 

Neste particular, Mattos (2001) e Álvares Júnior & Linke (2002) comentam que de 

acordo com as diretrizes da publicação “Good Practice Guidance and Uncertainty 

Management in National Greenhouse Inventories – Revised 1996 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories”, as emissões de gases do efeito estufa 
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de fontes móveis são melhor calculadas pela quantidade de combustível queimado, 

seu teor carbônico e as emissões correspondentes de CO2.  

Assim, considerando que a frota de cerco, que opera no sudeste e sul, 

remove a maior biomassa de uma única espécie no Brasil (sardinha-verdadeira) e 

que essa frota tem introduzido novas tecnologias, aumentando sua eficiência, é 

necessário avaliar a eficiência energética desta frota. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a eficiência energética da frota de 

cerco que opera no sudeste e sul no Brasil na captura sardinha-verdadeira 

(Sardinella brasiliensis), considerando suas distintas modalidades de 

armazenamento e conservação do pescado. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

a. Estimar a quantidade de combustível consumido durante a operação de 

pesca de cerco da sardinha-verdadeira;  

b. Quantificar o teor de CO2 emitido para a atmosfera pelas diferentes 

embarcações;  

c. Estabelecer o balanço energético da frota de cerco através do cálculo do ep-

EROI. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Fonte dos Dados 

Para obtenção de informações da produção pesqueira (kg), dias de mar, 

características das embarcações (potência de motor; ano de fabricação, 

equipamentos) da frota de cerco da sardinha-verdadeira que desembarcou em 

Santa Catarina entre 2000 a 2016 foi utilizado o banco de dados do Grupo de 

Estudos Pesqueiros da Universidade do Vale do Itajaí (GEP/UNIVALI). Esses 

dados provêm de relatos dos mestres das embarcações, observação dos registros 

dos diários de bordo e das entrevistas estruturadas realizadas durante o 

desembarque, conforme protocolo de amostragem da estatística pesqueira 

industrial de Santa Catarina (Perez et al., 1998). 
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Outra fonte de dados utilizada foi obtida como resultado da parceria técnica 

firmada (“Acordo de Colaboração/2013”) entre a UNIVALI e a Indústria de Pescado. 

Este acordo técnico viabilizou o monitoramento de 5 viagens com Observadores 

Científicos, pela primeira vez nas embarcações com a nova tecnologia de 

armazenamento (salmoura refrigerada). Além de permitir maior flexibilidade para a 

coleta de amostras biológicas, o uso de Observadores Científicos ampliou a coleta 

de dados e os registros de outras operações de pesca destas embarcações, 

incluindo informes do consumo médio de combustível (L/h) de 115 viagens. 

Dois foram os critérios utilizados para seleção das embarcações para este 

estudo: i) a espécie-alvo sardinha-verdadeira, e ii) a tecnologia de armazenamento 

do pescado a bordo (gelo e salmoura refrigerada). Para a avaliação da energia 

comestível adquirida na pesca da sardinha-verdadeira, foi avaliado o teor proteico 

da espécie-alvo e das 20 espécies de maior frequência de ocorrência nas capturas.  

 

3.2. Estimativa da Quantidade de Combustível Consumido e Emissão de CO2 

 O cálculo do consumo de combustível e emissão de gases de efeito estufa 

esta sintetizado na Figura 1. 

Para a estimativa do consumo de combustível foi utilizada a equação 

definida na Instrução Normativa nº 10 (IN10) do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), onde o consumo médio de combustível é calculado de acordo com a 

potência do motor, o tempo gasto pelas embarcações nas operações de pesca, 

para modalidade de pesca. A Equação 1 foi utilizada para o cálculo da quantidade 

de combustível consumido pela embarcação considerando o HP fixado para a 

pesca de cerco. 

CCei = Operação de pesca (HMei) x CHP x HPe Equação 1 

onde CCei é quantidade de combustível consumido pela embarcação (e) ao longo 

de uma viagem de pesca (i) expressa em litros. Operação de Pesca ou Horas Mar 

por embarcação (e) por viagem (i) (HMei) representa o número de dias de pesca 

multiplicado pela quantidade de horas de trabalho diário, unidade expressa em 

horas. CHP é o consumo de combustível por hora por HP de potência do motor 

expressa em litros/HP. HPe é a potência do motor da embarcação expressa em 

HP. A IN10 fixa o consumo de combustível por HP (por modalidade de pesca, que 

no caso de barcos de rede de cerco é definido como 0,0963 l/HP). 
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Figura 1. Fluxograma do cálculo do consumo de combustível e emissão de gases 
de efeito estufa para a frota de cerco que opera no sudeste e sul Brasil. 
 

Em estudo anterior, Mussoles (2016) utilizou para o cálculo de consumo total 

do óleo diesel com barcos da frota de arrasto, o consumo médio (L/h) e potência 

do motor informados em entrevistas com os armadores e mestres das embarcações 

(Equação 2). No presente trabalho dados de 115 viagens de pesca de cerco 

(quantidade de óleo diesel consumida por embarcação/horas viagem ou horas mar) 

também foi utilizada e permitiu a comparação das duas metodologias para a frota 

de cerco da sardinha-verdadeira.  
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CTei = CHei x hmar Equação 2 

onde CTei é consumo total de óleo diesel pelo barco (e) durante a viagem de pesca 

(i). CHei é consumo médio de combustível por hora de funcionamento do motor do 

barco (e) durante a viagem de pesca (i) expresso em m3. ℎ𝑚𝑎𝑟 é o número total de 

horas da viagem ou “horas de mar” (ℎ𝑚𝑎𝑟). 

No presente trabalho, dados de 115 viagens de pesca de cerco (quantidade 

de óleo diesel consumida por embarcação/horas viagem ou horas mar) foram 

utilizados, permitindo a comparação das duas metodologias para a frota de cerco 

da sardinha-verdadeira.  

 

3.3. Cálculo das Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

Para a quantificação de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) foi 

utilizado o método “Tier-13 ou top-down”, elaborado pelo Intergovernmental Panel 

on Climate Change – IPCC 1966 (abordagem de referência) para a comparação 

entre as emissões de gases de efeitos estufa dos diferentes países. Esta 

abordagem foi apresentada nas “Diretrizes para Inventários Nacionais de Gases de 

Efeito Estufa” de 1996 (MCT, 2002), oficialmente adotadas pela Convenção do 

Clima para uso nos países signatários da convenção, inclusive o Brasil (Mattos, 

2001). A queima dos combustíveis fósseis para a obtenção de energia gera a 

produção de CO2 (C + O2 → CO2), entretanto cada combustível possui um conteúdo 

energético diferente (Mattos, 2001; Álvares Júnior & Linke 2002; Pinto & Santos 

2004; Camioto & Rebelatto, 2014). Assim, para a aplicação do método top-down é 

necessário a conversão do consumo de combustível em suas unidades de medida 

originais (m3, l) para uma unidade de energia comum, i.e. terajoule (TJ). Litros em 

TeraJoule (1012 J). As quantidades dos combustíveis são expressas pelo Balanço 

Energético Nacional (BEN) em toneladas equivalentes de petróleo (tEP). A 

conversão é efetuada multiplicando-se a quantidade de combustível consumido (l, 

m3), pelo fator de conversão, para tEP por unidade do combustível (tEP/unidade). 

Em seguida transforma-se a quantidade de energia expressa em tEP para a 

unidade terajoule (TJ), conforme estabelece a abordagem de referência, 1 

tEP(Brasil)= 45,2 x 10-3 TJ (tera-joule = 1012 J). Os valores em tEP não podem ser 

convertidos diretamente em terajoules (TJ), pois no BEN o conteúdo energético dos 

combustíveis tem como base seu poder calorífico superior (PCS) e, para o IPCC, a 
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conversão para uma unidade comum de energia deve ser feita multiplicando-se o 

consumo de combustível pelo seu poder calorífico inferior (PCI).  

O consumo de combustível deste trabalho como já descrito, foi originado de 

duas bases de dados e de critérios distintos de consumo fixo por HP por modalidade 

de pesca (Equação 1), e consumo direto originado de entrevistas com mestres 

(Equação 2). Assim, a conversão da unidade de consumo do combustível para 

unidade comum de energia foi realizada através das Equações 3 e 4. A Equação 3 

levou em considerou o consumo resultante da Equação 1, poder calorífico superior 

(PCS) e fator de Correção.  

CE = CC x Fconv x 45,2 x 10-3 x Fcorr Equação 3 

CE=CC(Litros) x 0,848 (Fconv) X tEP(45,2x10-3) x 0,95 (Fcorr do Poder Calorífico 

Inferior). 

onde CE é o consumo de energia em TJ. CC é o consumo de combustível (m3, l, 

kg). Fconv representa o fator de conversão da unidade física de medida do 

combustível (l) para tEP, com base no poder calorífico superior (PCS) do 

combustível (valores de acordo com a publicação anual do Balanço Energético 

Nacional (BEN) do MME. O fator de conversão publicado no BEN 2016 para o óleo 

diesel foi (0,848 tEP/m3), e Fcorr é o fator de correção de PCS para PCI (poder 

calorífico inferior). No BEN, o conteúdo energético tem como base o PCS (poder 

calorífico superior), mas para o Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), a conversão para unidade comum de energia deve ser feita pela 

multiplicação do consumo pelo PCI. Para combustíveis sólidos e líquidos o Fcorr= 

0,95 conforme Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).  

Os fatores de emissão, de conversão e de correção de unidades de massa 

e volume utilizados, foram obtidos no Balanço Energético Nacional do Ministério 

das Minas e Energia (2016) e estão disponíveis nos Anexos 1 a 6. Assim, os fatores 

de conversão utilizados foram o do valor médio do tEP brasileiro (45,2 x 10-3 TJ). O 

fator de correção para transformar o PCS em PCI foi 0,95 para os combustíveis 

sólidos e líquidos e o Fator de Conversão adimensional (tep/unidade física) para o 

óleo diesel foi 0,848. 

Neste trabalho a energia dissipada também foi calculada considerando o 

consumo direto de combustível (Equação 2) e o poder calorífico inferior (PCI). No 

Balanço Energético Nacional – Ministério de Minas e Energia (2015), o poder 
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calorifico inferior do óleo diesel é 10100 kcal/kg/10000=1,01. Desta forma, o valor 

do tEP passa a ser 42,287 x 10-3 TJ (Equação 4). 

CEei = CTei (CH𝐞𝐢 x ℎ𝑚𝑎𝑟) 𝑥 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑥 42,287 x 10−3 Equação 4 

onde CEei é a energia consumida (dissipada) pela embarcação (e) durante uma 

viagem (i), em [TJ] (tera-joule). CCei é o consumo total de combustível (óleo diesel) 

da embarcação (e) durante uma viagem (i) ou seja: consumo médio por hora de 

funcionamento do motor (CHei) (expresso em [m3]) multiplicado pelo número total 

de horas da viagem (e.g. número de dias da viagem x 24 horas) ou “horas de mar” 

(hmar). Fconv é o fator de conversão da unidade física de medida da quantidade 

de combustível (m3) para [tEP], que no caso de óleo diesel corresponde a 0,848 

tEP/m3 (EPE, 2015). 

 

Cálculo da Quantidade de Carbono Emitida 

Como o conteúdo energético, os combustíveis possuem diferentes 

quantidades de carbono e de acordo com as unidades adotadas pelo IPCC (1996), 

os resultados dos cálculos das emissões deverão ser expressos em Gg 

(gigagramas), ou seja, bilhões de gramas, equivalentes a mil t (milhares de 

toneladas) (Mattos, 2001).  

Neste trabalho, a quantidade de carbono emitida na queima do combustível 

foi calculada pela Equação 5, a mesma utilizada por outros autores (Laura, 2001; 

Álvares Júnior & Linke, 2002; Macêdo, 2004, Pinto &Santos, 2004; Port, 2015; 

Mussole, 2016).  

QC = CC x Femiss x 10-3 Equação 5 

CE = CC x Fconv x 45,2 x 10-3 x Fcorr  

onde QC é o conteúdo de carbono expresso em GgC. CETJ é o consumo de energia 

em TJ. Femiss é o fator de emissão de carbono (tC/TJ). Os valores do IPCC (1996) 

e MCT (1999) dos Femiss para o diesel é de 20,2 tC/TJ.  

 

Cálculo da Emissão Real de CO2 (ERCO2) 

De acordo com Pinto & Santos 2004, o cálculo das emissões reais de CO2 

(ERCO2) que é a última etapa da metodologia Top dow, é feito a partir das emissões 

reais de carbono (ERC). Para esse cálculo, leva-se em conta o conteúdo de 
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carbono conforme a relação: em 44t de CO2 há 12t de carbono1, ou seja, 1 tCO2= 

0,2727 tC), seguindo a equação:  

ERCO2 = ERC x (44/12) Equação 6 

onde ERCO2 representa as Emissões Reais de CO2 (GgCO2) e ERC as Emissões 

Reais de Carbono (GgC). Para facilitar comparações entre os resultados, a unidade 

recomendada pelo IPCC para os inventários é o GgCO2 (Giga grama de CO2), 

sendo que 1GgCO2 equivale a 1.000 toneladas de CO2. 

 

3.4. Índices Energéticos  

 Os indicadores, i.e. intensidade de uso de combustível, balanço de carbono 

e retorno da energia de investimento (ep-EROI) para a avaliação da eficiência 

energética, estão sintetizados na Figura 2, juntamente com as respectivas 

equações. 

 

Intensidade de Uso de Combustível (IUC) 

A intensidade de uso de combustível em cada viagem (IUC) expressa o total 

de litros de combustível consumido diretamente pelos barcos por biomassa 

capturada (Schau, 2009; Cheilari et al., 2013; Port 2015, Mussoles, 2016).  

Para o cálculo da Intensidade foi utilizado a seguinte equação: 

IUC=  CCei 

          BDi 
Equação 7 

onde: CCei  é a quantidade de combustível consumido pela embarcação (e) ao 

longo de uma viagem de pesca (i) expressa em litros. BDi é a biomassa (captura) 

desembarcada (em kg) da viagem (i). 

  

                                                            
1 O peso molecular do CO2 é 44 e o peso atômico do carbono é (C) 12 (Caminoto, 2004). 
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Figura 2.  Equações para cálculo dos indicadores energéticos, i.e. intensidade de 
uso de combustível, balanço de carbono e retorno da energia de investimento (ep-
EROI), para a pesca de cerco no sudeste e sul do Brasil. 
 

Balanço de Carbono 

O balanço de carbono é definido como a relação estabelecida entre a 

quantidade de carbono retirado do ambiente marinho e a quantidade de carbono 

emitido para a atmosfera por meio do consumo de combustíveis fosseis. Para 

avaliar essa relação, a biomassa desembarcada (kg), por cada viagem de pesca, 

foi inicialmente transformada em unidades (gigagramas) de carbono (Ci), usando a 

equação 8: 

Ci=
 BDi /CR

 1000000
 Equação 8 

onde CR é a proporção de conversão de biomassa/carbono, considerada como 

sendo 9  (Pauly, 1995; Fulton, 2010; Port, 2015) 

INDICADORES AMBIENTAIS - ÍNDICES ENERGÉTICOS 
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Eficiência Energética (Balanço Energético) da Frota de Cerco da Captura da 

Sardinha-Verdadeira  

O método de avaliação utilizado para a análise do balanço energético levou 

em consideração o retorno de energia proteica e o investimento energético utilizado 

pelas embarcações nas operações de pesca, denominado de ep-EROI. O método 

denominado edible protein “Energy Return on Investment ratio” (ep-EROI) é a razão 

entre a quantidade de energia adquirida a partir de um processo de produção de 

energia em comparação a quantidade necessária para extração de uma nova 

unidade da energia (Murphy & Hall, 2010). Embora originalmente o indicador EROI 

fosse uma medida da eficiência de diferentes fontes de energia, a relação EROI 

também tem sido utilizado em processos de produção de alimentos para comparar 

a energia extraída a partir do conteúdo comestível do alimento e a energia 

requerida para a sua produção (Vázquez-Rowe et al., 2014). 

 

Cálculo do Retorno da Energia de Investimento (ep-EROI) através da Energia 

Comestível (Proteína) 

A estimativa do ep-EROI foi realizada através da fórmula adaptada de 

Tyedmers (2000) e Hall et al. (2009) e os limites propostos por Murphy et al. (2011), 

onde só as entradas diretas de energia (combustível) e as saídas imediatas (neste 

caso, a energia contida na fração comestível do peixe) são consideradas. O 

resultado é um valor adimensional (Murphy e Hall, 2010; Vázquez-Rowe et al., 

2014) pois se está opondo dois termos com as mesmas unidades [TJ]. Assim, para 

a estimativa do EROI (Equação 9) divide-se a energia extraída a partir do conteúdo 

comestível do peixe pela energia consumida no processo de sua produção (Guillen 

et al., 2015). 

ep𝐸𝑅𝑂𝐼 = Energia extraída (proteína)  
                   Energia gasta para extração  

Equação 9 

3.5. Quantificação da Produção de Energia nas Viagens da Pesca de Cerco 

da Sardinha-Verdadeira 

 A energia adquirida numa viagem de pesca é resultado de dois fatores: i) 

“energia proteica” derivada do aproveitamento individual, em termos de fração 

comestível, de cada espécie e do conteúdo proteico correspondente; ii) composição 
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da captura, tanto em quantidade como diversidade das espécies desembarcadas 

(Mussoles, 2016).  

 Assim, a base de dados para a estimativa dos valores específicos de energia 

adquirida (saída) incluiu a determinação do teor de proteína do conteúdo comestível 

significativo (músculos) de 20 espécies acessórias de peixes marinhos 

desembarcadas com a sardinha-verdadeira, as quais representam a maior 

participação em peso nos desembarques. Para esta análise foi utilizado o método 

de Microkjeldahl (Brasil, 1981). Para cada uma das 20 espécies foi compilado 

informações biológicas (i.e. constante de crescimento de von Bertalanfy, resiliência, 

e vulnerabilidade) no FishBase (2017), bem como utilizado o nível trófico 

determinado por Schroeder et al. (2016). Essas variáveis combinadas as 

determinações de rendimento corporal foram usadas para testar a associação 

destas informações com os índices energéticos calculados em análises 

multivariadas. 

 

Tabela 1. Dados da biologia das principais espécies capturadas pela frota de cerco no 

sudeste e sul do Brasil. Nota:  k= constante de crescimento de von Bertalanfy; NT= nível 

trófico; MUS= músculo; CAV= cabeça e víseras; PEC= pele, espinha e cauda em relação 

ao peso total. Fonte: *FishBase. 

Nome comum Nome científico Resiliencia* Vulnerabilidade* k* NT* MUS CAV PEC 

Atum Thunnus spp. Média Moderada a Muito Alta 0,05 3,19 61,92 26,51 10,84 

Bagre Família Ariidae Média Moderada 0,47 2,97 57,55 34,13 5,30 

Bonito-cachorro Auxis thazard Média Baixa a Moderada 0,79 3,17 59,52 30,62 9,57 

Bonito-listrado Katsuwonus pelamis Média Moderada 0,22 3,13 20,13 43,77 31,06 

Carapau Caranx crysus Média Baixa a Moderada 0,32 3,18 44,69 31,57 22,03 

Cavalinha Scomber japonicus Média Baixa a Moderada 0,30 3,13 56,16 28,93 11,92 

Corvina Micropogonias furnieri Média Alta a Muito Alta 0,16 3,30 31,26 45,32 20,82 

Enchova Pomatomus saltatrix Média Alta 0,18 3,96 44,39 35,40 18,40 

Espada Trichiurus lepturus Média Moderada a Alta 0,33 3,30 29,60 21,65 42,01 

Galo Selene spp.  Média Moderada 0,63 3,30 32,06 39,55 23,08 

Gordinho Peprilus paru Alta Baixa 0,49 2,77 39,99 30,38 25,51 

Guaivira Oligoplites saurus  Alta Baixa a Moderada 0,46 3,30 36,09 24,87 31,84 

Palombeta Chloroscombrus chrysurus Média Baixa a Moderada 0,22 2,97 34,28 29,18 32,76 

Pampo Trachinotus carolinus Média Moderada 0,30 2,00 36,41 35,94 22,46 

Paru Chaetodipterus faber Média Moderada 0,34 2,99 24,75 39,46 30,99 

Sardinha-cascuda Harengula clupeola Alta Baixa 0,69 2,81 24,91 32,34 34,35 

Sardinha-lage Opisthonema oglinum Média Baixa 0,35 2,73 38,14 24,34 30,60 

Sardinha-verdadeira Sardinella brasiliensis Alta Baixa 0,59 2,77 47,61 28,80 18,41 

Tainha Mugil liza Média Moderada 0,17 2,00 45,06 31,99 18,29 

Xixarro Trachurus lathami Média Moderada 0,19 3,20 45,02 33,82 16,99 
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Coleta  

 Para avaliação do rendimento, quantificação da proteína bruta, 

transformação em Energia Adquirida e posteriormente Eficiência Energética, foram 

coletadas amostras da espécie-alvo e as 20 espécies acessórias mais importantes 

nos desembarques. As coletas foram realizadas pelos observadores científicos 

durante as viagens monitoradas e durante os desembarques diretamente no cais 

da indústria de processamento de pescado. As amostras foram armazenadas a 

temperatura de 21ºC negativos no Container Frigorífico do Laboratório de 

Oceanografia Biológica do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar 

(CTTMAR) da UNIVALI. As análises de proteína e umidade foram realizadas no 

Laboratório de Análises Físico-Químicas do CTTMAR/UNIVALI. 

 Aleatoriamente foram utilizados 10 exemplares da espécie-alvo e 10 de cada 

uma das 20 espécies acessórias. Após o descongelamento a temperatura ambiente 

(20ºC) e secagem (papel toalha) foi realizada a avaliação biométrica (comprimento 

total) e pesagem de cada exemplar em balança de precisão (0,1 g).  

 

Rendimento Corporal 

 A separação das diferentes estruturas do corpo foi iniciada com corte 

imediatamente após as guelras permitindo a remoção do conjunto cabeça e 

vísceras. Em seguida foi feita a abertura da cavidade abdominal utilizando faca, 

tesoura e bisturi para retirada da pele, espinha e separação da musculatura. As 

partes separadas foram pesadas e determinado o percentual sobre peso corporal 

total (Britto et al., 2014).  

 

Determinação da Proteína Bruta (PB) 

 Para a quantificação das proteínas foi utilizado o método Microkjeldahl 

(BRASIL, 1981). 

 

Cálculo da Energia Proteica das Espécies de Peixes (Es)  

 O valor percentual de PB de cada espécie foi transformado em energia (Es), 

tomando como referência o fator de conversão proposto pela FAO (2003) que se 

baseia no calor de combustão dos componentes bioquímicos do alimento, sendo 

para as proteínas de carne e peixe 17,9 kJ/g (4,27 kcal/g).  

𝐸𝑠 = %𝑃𝐵𝑠 𝑥 17,9 𝑥 1000 Equação 10 
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Energia Adquirida (Saída) 

A Energia Adquirida através da fração desembarcada (EA) de uma espécie 

capturada durante uma viagem (i), em [TJ], foi calculada a partir da  

Equação 11 (Mussoles, 2016). 

𝐸𝐴𝑠𝑖 = (𝐸𝑠 𝑥 𝐹𝑃𝑠 𝑥 𝐵𝐷𝑠𝑖) x 10−9 Equação 11 

onde EAsi é a Energia adquirida de uma determinada espécie. 𝐸𝑠 é a energia 

proteica contida em 1 kg (de matéria seca) da espécie (s) em [kJ]. 𝐹𝑃𝑠 é a fração 

de biomassa processada (fração comestível) da espécie (s). 𝐵𝐷𝑠𝑖 é a biomassa 

desembarcada da espécie (s) na viagem (i), [kg]. Fator de x10 -9 é a conversão de 

[kJ] para [TJ]. Energia Adquirida Total correspondeu a energia adquirida da 

espécie-alvo sardinha-verdadeira somada a energia proteica das 20 diferentes 

espécies acessórias analisadas. 

Com base nas espécies capturadas por cada categoria de embarcação, uma 

matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis foi construída, e a relação entre as 

espécies foi testada em uma análise de escalonamento multidimensional não 

métrica (NMDS) com 1000 permutações. A associação entre os índices energéticos 

(Ci, epEROI e ECO2), características biológicas das espécies (NT e k) e variáveis 

de rendimento corporal foi conduzida em uma Análise das Componentes Principais 

para Variáveis Mistas (Numéricas e Categóricas). A categoria de embarcação foi 

definida como variável categórica. Esta análise permite determinar taxas de 

correlação entre a variável qualitativa e as componentes principais. Para as 

variáveis quantitativas foram determinadas correlações entre essas variáveis e as 

componentes principais. As correlações entre as variáveis normalizadas e as 

dimensões extraídas foram utilizadas para identificar uma possível distinção das 

categorias de embarcação em relação ao método de conservação.  

 

4. Resultados 

4.1. Composição da Captura e Rendimento Corporal 

A captura desembarcada pela frota de cerco entre 2000 e 2016, analisadas 

para o presente trabalho, variou entre um mínimo de 2.730 toneladas e um máximo 

de 41.988 toneladas anuais de peixes, crustáceos e moluscos nos portos 

catarinenses (Figura 3). Esta produção é resultado de 8903 viagens de pesca 
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monitorados de embarcações com preservação do pescado em gelo, 194 viagens 

de embarcações transformadas e 363 de embarcações construídas para a 

conservação do pescado em salmoura refrigerada (Figura 3). ?????? 

 

Figura 3 a-c. Produção anual total dos desembarques (t) da frota de cerco em Santa 
Catarina analisados no presente trabalho, por espécie, entre 2000 e 2016, para 
embarcações utilizando método de conservação em gelo e salmoura refrigerada 
(embarcações transformadas e construídas).  
 

O número de desembarques analisados apresentou variações entre os anos 

2000 e 2016. No período entre 2000 e 2005 oscilaram em torno de 400 

desembarques por ano e entre 2006 e 2008, flutuou em torno de 900 

desembarques. Até 2007, atuavam na pescaria apenas embarcações que 

conservavam o pescado em gelo. A partir de 2008, quando foi introduzido na 

pescaria embarcações com conservação do pescado em salmoura refrigerada, o 

número de desembarques analisados oscilou por volta de 650 ao ano, registrando 

o maior valor em 2012. Vale destacar que em 2013, o programa de amostragem 

dos desembarques da pesca industrial de Santa Catarina, realizado pela 

Universidade do Vale do Itajaí, foi interrompido. Entre os anos de 2014 e 2015 a 

coleta de informações passou a ser realizada na indústria de pescado pelo Projeto 
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PROSARD/CNPq e em 2016 exclusivamente pelo presente estudo. Esses fatos 

resultaram em uma redução dos embarques monitorados a partir de 2014. 

O volume desembarcado monitorado pelo presente estudo apresentou um 

padrão similar ao número de desembarques, com volumes elevados até 2013 e 

redução a partir de 2014, devido ao esforço amostral (Figura 3). O total da produção 

das embarcações que conservam o pescado em gelo é três ou mais vezes maior 

que as embarcações que conservam o pescado em salmoura refrigerada, sem 

distinção quanto ao método de construção (transformadas e construídas). Assim, a 

produção total desembarcada foi separada por método de conservação do pescado 

(Figura 3). Entre 2008 e 2016, as embarcações com conservação em gelo 

apresentaram volume médio de 25t por desembarque, enquanto as embarcações 

de salmoura refrigerada transformadas alcançaram 83t e as construídas 122t, 

sendo que essas últimas apresentaram uma tendência crescente até o ano de 

2014, seguidas de uma diminuição em 2015 e 2016. 

Nas operações de pesca das embarcações de salmoura, as principais 

espécies acessórias foram a cavalinha, sardinha-laje, palombeta e outras 16 

espécies com baixa participação (Figura 3). As principais espécies acessórias que 

compuseram a captura das embarcações de gelo foram, em ordem de importância, 

sardinha-laje, palombeta, tainha, cavalinha, corvina, galo, enchova xixarro, e outras 

11 espécies com baixa participação (Figura 3). Durante o período de sobreposição 

temporal das embarcações com conservação em salmoura refrigerada e gelo 

(2009-2016), a composição das espécies presentes nas capturas nesta última 

categoria foi representada pela sardinha-laje, palombeta, tainha, cavalinha e galo 

e demais 14 espécies com baixa representatividade. 

A análise da captura acumulada para as três modalidades de embarcação 

mostrou que mais de 90% dos volumes totais capturados são representados por 

um número inferior a 10 espécies (Figura 4). No entanto, para as embarcações que 

conservam o pescado em gelo, a espécie-alvo, ou seja, a sardinha-verdadeira 

representou 63% da captura entre os anos de 2000 e 2016. Para as embarcações 

que conservam o pescado em salmoura refrigerada, este percentual foi mais 

elevado, atingindo 81% nas embarcações construídas e 90% nas transformadas 

(Figura 4). As três categorias de embarcação monitoradas neste trabalho 

apresentaram diferente participação não apenas da espécie-alvo, mas também das 
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principais espécies acessórias em suas capturas (Figura 3), sendo que uma maior 

semelhança foi verificada para as embarcações que conservam o pescado em 

salmoura refrigerada (Figura 4). 

 
Figura 4. Participação acumulada das 20 principais espécies na composição da captura 
da frota de cerco, entre 2000 e 2016, separadas para as embarcações que armazenam o 
pescado em gelo e em salmoura refrigerada, divididas em embarcações transformadas e 
construídas.  

 

Considerando as categorias de rendimento corporal das espécies analisadas 

neste trabalho, percentual de músculo (MUS), cabeça e vísceras (CAV), pele, 

espinha e cauda (PEC), foi possível distinguir a participação de cada uma delas no 

conjunto de espécies desembarcadas pela frota de cerco para diferentes tipos de 

conservação de pescado. As embarcações com conservação em gelo 

apresentaram 35% do peso capturado constituído de musculo, enquanto as 

embarcações de salmoura contabilizaram 50% (Figura 5). 

 
Figura 5. Distribuição do rendimento corporal das espécies capturadas pela frota de cerco, 
entre 2000 e 2016, separadas quanto ao método de conservação. Nota: 1-CAV= cabeça e 
vísceras, 2-MUS= músculo,3- PEC= pele, espinho e cauda. 

4.2. Índices energéticos 
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4.2.1. Intensidade de Uso de Combustível 

As três categorias de embarcação de cerco quanto a preservação do 

pescado, consumiram juntas 31.483.827 litros de diesel durante o período 

amostrado. Estas embarcações emitiram 84.911.832 unidades de CO2. (ton) 

Durante esse período o gasto de combustível foi de aproximadamente 50% para as 

embarcações de cerco com conservação em gelo, 36% para as construídas e 15% 

para as transformadas.  

As embarcações que conservam o pescado em gelo utilizaram quase o 

dobro de combustível por quilo de biomassa desembarcada da sardinha-verdadeira 

quando comparadas com as embarcações que conservam o pescado em salmoura 

refrigerada (Figura 6). Para o mesmo conjunto de espécies, a intensidade de uso 

de combustível foi muito maior nas embarcações de gelo, exceto pela cavalinha, 

que atingiu valores próximos aos das embarcações de salmoura construídas 

(Figura 6).  

 
 
Figura 6. Intensidade de uso de combustível (L/Kg) para a captura das principais espécies 
desembarcadas pela frota de cerco, entre 2000 e 2016, separadas pelo método de 
conservação. Nota: G= gelo; T= Transformada; C= construída; CAV= cavalinha; PAL= 
palombeta; SAL= sardinha-laje; OUE= outras espécies. 

  

4.2.2. Balanço de Carbono, Emissões de CO2 e ep-EROI 

O balanço de carbono, ou seja, o quanto se retira de carbono convertido em 

biomassa balanceado pela emissão na forma da queima de combustível 

apresentou valores médios mais elevados para as embarcações de salmoura 

construídas e mais baixos para as embarcações com conservação em gelo. As 

embarcações transformadas apresentaram valores intermediários. Além disso, as 
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embarcações com gelo apresentaram uma menor variação destes valores em 

relação as demais categorias (Figura 7a). 

 
 
Figura 7. (A) Balanço de carbono (Tg de Carbono), (B) Emissão de CO2 (*1000t CO2) e 
(C) Taxa de retorno da energia proteica (ep-EROI) expressa em valores médios pelo 
número de embarcações para a frota de cerco, entre 2000 e 2016, separadas quanto ao 
método de conservação do pescado. Nota: Linha escura: Gelo; Linha tracejada: 
Transformadas; Linha clara: Construídos. 

 

Em relação as emissões de CO2, os valores médios foram distintos entre as 

categorias de embarcação, com menores valores nas embarcações de gelo, 

intermediários nas transformadas e valores maiores nas embarcações construídas 
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(Figura 7b). As embarcações com conservação em gelo apresentaram valores 

praticamente constantes ao longo dos anos, enquanto que as demais mostraram 

uma tendência decrescente a partir de 2011. 

Em termos do retorno de energia, a razão entre a energia inserida na forma 

de combustível e o seu retorno na forma de proteína animal (músculo) apresentou 

valores claramente superiores nas embarcações construídas, enquanto que as 

embarcações de gelo e transformadas apresentaram valores muito similares 

(Figura 7c). Este retorno apresentou uma queda drástica em todas as categorias 

de embarcação a partir de 2012. 

    A comparação entre o gasto de óleo informado pela IN10 e o gasto real 

passado pelo proprietário de algumas embarcações mostrou diferenças elevadas, 

especialmente para as embarcações construídas. Seria esperado que o gasto 

calculado pelas duas metodologias fosse semelhante, ou seja, na análise os pontos 

deveriam estar plotados sobre a linha contínua e os resíduos deveriam estar 

distribuídos em torno de zero (Figura 8). No entanto, nas 115 viagens de pesca em 

que essa comparação foi possível, apenas os valores das embarcações de gelo e 

transformadas foram semelhantes entre as duas metodologias, ao passo que nas 

embarcações construídas para operar com a salmoura refrigerada, o consumo foi 

superestimado pelo gasto da IN10 (Figura 8). 

 
Figura 8. Relação entre o consumo real de combustível e o consumo disponível na IN10 
por viagens de pesca das embarcações de cerco, entre 2000 e 2016, e respectiva 
distribuição dos resíduos, considerando os diferentes métodos de conservação. Nota: G= 
gelo; T= Transformada; C= construída; 
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4.3. Diferenciação das “frotas” de Cerco e Análise de Custo Ambiental 

A análise de escalonamento multidimensional não-métrica (NMDS) aplicada 

sobre a matriz do peso das 20 principais espécies capturadas e utilizadas neste 

estudo, acumuladas em cada mês entre 2000 e 2016, mostrou uma separação clara 

entre as categorias de embarcação (Figura 9). As elipses que representam o 

intervalo de confiança de 90% apresentaram sobreposição para as embarcações 

que conservam o peixe em gelo e para as embarcações de gelo que foram 

transformadas para operar com a salmoura refrigerada, mostrado a semelhança 

entre estas categorias. Entretanto, as capturas das embarcações construídas foram 

apresentaram um padrão distinto, sendo mais concentradas sobre a sardinha-

verdadeira e a cavalinha (Figura 9). 

 
Figura 9. Escores gerados pela análise de escalonamento multidimensional não métrica 
(NMDS) para a matriz de dados do peso capturado das espécies, acumuladas mês a mês, 
componentes da captura da frota de cerco, entre 2000 e 2016. As elipses representam o 
intervalo de confiança de 90%. Nota: triângulos vermelhos= frota com conservação em 
gelo; cruzes verdes = transformadas; círculos pretos= construídos. 

 

A análise das componentes principais mostrou uma clara diferenciação entre 

categorias de embarcação associadas com os diferentes métodos de conservação 

(Figura 10), explicando 57,13% da variação dos dados. A partir dos dados 

utilizados, 36,59% da variação foi explicada pelo rendimento corporal das espécies 

capturadas associadas a taxa de retorno da proteína e constante de crescimento 

de k. No eixo vertical, que explicou 20,54% da variação dos dados, esta diferença 

se deu em função das emissões de CO2 (Figura 10b, d). As embarcações com 

conservação em salmoura refrigerada apresentaram um maior balanço de carbono. 
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Figura 10. Análise das componentes principais. (a) Distribuições das viagens de pesca 
analisadas utilizando o consumo real das embarcações, separadas em embarcações com 
conservação do pescado em gelo e salmoura refrigerada, separadas em transformadas e 
construídas. (b) Distribuição das variáveis numéricas. (c) Distribuição da variável 
categórica escolhida: Categoria de Embarcaçâo. (d) Relação entre variáveis numéricas e 
categóricas. NT= nível trófico; ECO2= emissões de gás carbônico; ep-EROI= Taxa de 
retorno da proteína. k= constante de crescimento de von Bertalanffy; CAV= cabeça e 
vísceras, MUS= músculo, PEC= pele, espinho e cauda. As elipses representam o intervalo 
de confiança de 95% para a variável categórica. Nota: cor vermelha= frota com 
conservação em gelo; cor verde = transformadas; cor preta= construídas. 
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Custos ambientais 

A análise dos custos ambientais, mostrou uma grande diferença para os 

cálculos realizados utilizando o consumo de óleo diesel estimado pela IN10 e o 

consumo real (Figura 9). Na relação entre o balanço de carbono (Ci) e a taxa de 

retorno da proteína (ep-EROI) observou-se que os valores de ep-EROI para as 

embarcações de gelo eram maiores do que os valores estimados pelo consumo da 

IN10. Transformados em porcentagem, esses valores foram de 7,48%, 7,88% e 

8,95%, para as embarcações de gelo, salmoura transformadas e construídas, 

respectivamente. Considerando o consumo real, estes valores foram de 6,39%, 

4,98% e 50,29%, para as mesmas categorias, respectivamente (Figura 11). 

 
Figura 11. Custos ambientais das embarcações da frota de cerco que operam no sudeste 
e sul do Brasil om diferentes métodos de conservação do pescado, utilizando o consumo 
estimado pela IN10 e o consumo real. Nota: Azul= frota com conservação em gelo; 
Vermelho= Transformadas; Verde=Construídas. 
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Esta variação causou uma forte mudança quanto às emissões de CO2. Nas 

relações que confrontaram as emissões de CO2 com os valores de ep-EROI e Ci, 

as embarcações transformadas apresentaram maiores valores nesta categoria 

utilizando o consumo real em relação ao consumo previsto pela IN10, enquanto 

que as construídas apresentaram um padrão inverso, com emissões inferiores 

(Figura 11).  

 

5. DISCUSSÃO 

A frota de cerco, que tem como espécie-alvo a sardinha-verdadeira e 

operante na região sudeste e sul do Brasil, sofreu modificações físicas e 

tecnológicas que alteraram o poder de pesca destas embarcações ao longo dos 

anos (Dias-Neto & Cergole, 2011). Entretando, a modificação do sistema de 

conservação do pescado para preservação em salmoura refrigerada mediante a 

conversão de embarcações de gelo ou construção novas embarcações com essa 

tecnologia modificou a essência da operação desta frota, que até 2007 se baseava 

unicamente no tempo de descongelamento do elemento conservador (gelo) 

(Schwingel & Occhialini, 2007). As embarcações modificadas ou construídas para 

este fim aumentaram sua autonomia, pois a temperatura nos porões é agora 

mantida por motores auxiliares. Além disso, tiveram também sua capacidade de 

armazenamento e operacionalidade ampliadas, pois, além de não necessitar a 

presença de pessoas cobrindo o peixe com camadas de gelo, a água refrigerada 

ocupa um menor espaço intersticial do que o gelo em escama. Em adição, esse 

método ainda contribui para melhorar a conservação do pescado em termos de 

segurança alimentar, devido a aceleração do processo de abaixamento da 

temperatura da captura nos porões. 

A mudança na capacidade de armazenamento das embarcações com 

preservação em salmoura refrigerada fica evidente quando comparada com a 

captura desembarcada por viagem das embarcações que preservam o pescado em 

gelo. A captura por viagem das embarcações transformadas foi de 3,09 vezes maior 

que as embarcações de gelo, e 4,64 vezes maior quando compardas com 

embarcações construídas com conservação em salmoura. Além disso, a 

participação da espécie-alvo, a sardinha-verdadeira, bem como o conjunto das 

principais espécies que compõem os desembarques das embarcações equipadas 
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com esta nova tecnologia são distintamente superiores em relação às embarcações 

de gelo. Em outras palavras, a diversidade das capturas é menor que as 

embarcações tradicionalmente utilizadas para a captura da sardinha-verdadeira, ou 

seja, as embarcações de gelo diluem o esforço sobre um maior número de 

espécies.  

Esta modificação tecnológica das embarcações vem acompanhada de um 

impacto ambiental associado. Neste caso, o aumento da capacidade em remover 

maiores quantidades de matéria-prima (espécies capturadas) do ambiente marinho 

deve estar diretamente associado a capacidade deste ambiente em regenerar esta 

matéria-prima. A análise das características intrínsecas das espécies explotadas 

por cada categoria de embarcação demonstrou que as espécies presentes nas 

capturas das embarcações com preservação em salmoura refrigerada estiveram 

mais concentradas sobre espécies com menor vulnerabilidade e maior resiliência, 

do que as explotadas pelas embarcações com conservação em gelo. Assim, estas 

espécies teriam uma maior capacidade de recuperar sua biomassa aos níveis 

iniciais de explotação. No entanto, as embarcações de gelo apresentaram níveis 

constantes de captura por embarcação, enquanto as com preservação em 

salmoura refrigerada apresentaram volumes crescentes deste índice até os dois 

últimos anos do período monitorado neste trabalho, quando começou a demostrar 

sinais de declínio. Esta variação pode estar associada a uma variação natural do 

ciclo de vida da espécie (Cergole et al., 2002) associada a uma condição ambiental 

desfavorável que teria modificado as condições alimentares e de sobrevivência da 

sardinha-verdadeira.Também pode estar relacionada a uma taxa de explotação 

maior que a capacidade de regeneração da espécie, especialmente em condições 

pouco favoráveis. A verificação desta hipótese deveria vir acompanhada do 

monitoramento contínuo dos volumes desembarcados e avaliação de estoque, ao 

menos da espécie-alvo. 

Considerando-se o nível trófico das espécies capturadas, pode-se utilizar 

este parâmetro para definir as estratégias de pesca da frota de cerco, em que o 

nível trófico das capturas de todas as modalidades de embarcações é muito 

próximo ao da sardinha-verdadeira, a espécie-alvo desta frota. Considerando que 

o nível trófico pode ser um indicador da qualidade do ambiente e que a sua variação 

está diretamente associada à estrutura do ecossistema, a ausência de uma 
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variação significativa, mostra que a estratégia de pesca de cerco se manteve 

uniforme ao longo dos anos, com algumas variações que não alteraram esta 

tendência. Segundo Pauly (1998), ao longo do desenvolvimento de uma pescaria, 

as espécies mais valiosas, com maior nível trófico e características mais k 

estrategistas são incialmente removidas e são paulatinamente substituídas por 

espécies com características mais r estrategistas, maior fecundidade e capacidade 

de regeneração, mais próximas da base da cadeia trófica. Este efeito é conhecido 

como “Fishing Down Marine Food Webs”. No entanto, fica mais evidente que o 

declínio do nível trófico ao desenvolvimento da pescaria de cerco no sudeste e sul 

do Brasil, por mais suave que ele seja, pode ter ocorrido em função da maior adição 

de espécies com menor nível trófico nas capturas, pelas embarcações de salmoura 

refrigerada. Este efeito é conhecido como “Fishing Through the Marine Food Web” 

(Essignton et al., 2011). Ao mesmo tempo, entre 2014-2016, as informações de 

captura se concentraram em empresa de processamento de conservas, que tem 

interesse por espécies destinadas a este fim. Neste caso, a maximização do tempo 

conservação a bordo maximizaria também o tempo de procura para capturar 

apenas espécies que interessam para a produção de produtos enlatados, gerando 

um vicio amostral. 

O aproveitamento das espécies capturadas pelas embarcações com conservação 

em salmoura refrigerada mostrou um melhor rendimento corporal do que as 

espécies capturadas por embarcações com conservação em gelo. Esta 

característica representa uma melhoria no aproveitamento do pescado, com 

espécies apresentando uma maior eficiência quanto ao rendimento corporal.  

 

Valores brutos usados para as análises comparativas 

 

 

 

. 

 
 
 
 

 A eficiência destas embarcações com o novo sistema de conservação não 

reside apenas no maior percentual proteína animal na forma de músculo, mas 

também na intensidade no uso de combustível na captura das principais espécies 

 G T C 

Consumo (L) 21254,39 117886,7 265618,3 

Ci (GgC) 0,022072 0,062233 0,146044 

ECO2 (T) 57323,06 317940,3 716372,3 

ep-EROI 0,563176 0,542604 1,261186 
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desembarcadas por cada modalidade de embarcação. Para a sardinha-verdadeira, 

a frota de cerco com conservação em gelo gastou aproximadamente o dobro da 

quantidade de litros de combustível para remoção de uma mesma quantidade de 

biomassa. Este mesmo padrão foi observado para sardinha-lage, palombeta e 

outras espécies acumuladas. Exceto pela cavalinha que apresentou uma 

intensidade de uso de combustível semelhante entre as diferentes modalidades de 

embarcação. Assim, todas principais espécies desembarcadas pela frota de cerco 

(Petermann & Schwingel, 2016) apresentaram menor rendimento corporal quando 

provenientes das capturas realizadas pelas embarcações com conservação em 

gelo.  

Esta maior eficiência pôde ser medida também por outros indicadores 

energéticos. Em relação ao balanço de carbono, a retirada de carbono em termos 

de biomassa foi de 2,09 vezes maior para as embarcações transformadas e de 3,48 

vezes para construídas.  

O retorno da proteína (ep-EROI) não seguiu o mesmo padrão que o balanço 

de carbono para as modalidades de embarcação avaliadas. Valores médios de ep-

EROI foram de 0,96 vezes o valor das embarcações de gelo. Este valor mostrou 

que a eficiência quanto ao retorno energético foi inferior nas embarcações 

transformadas. Já nas construídas, mesmo apresentando um forte declínio deste 

índice, igualando-se às demais categorias de embarcação entre 2014 e 2016, 

valores médios de ep-EROI foram 2,23 vezes maiores que os das embarcações de 

gelo. Isto demonstra a elevada eficiência energética destas embarcações 

considerando a energia gasta para buscar uma mesma quantidade de proteína em 

forma de músculo e a energia de retorno extraída a partir deste. Váquez (2013) 

apresenta valores de ep-EROI por espécies e.g. xixarro (Trachurus trachurus), 

cavalinha (Scomber scomber) sardinha (Sardina pilchardus) 14.9; 17.8, 18.3 

respectivamente. 

De maneira geral, os índices energéticos mostraram uma maior eficiência 

das embarcações construídas com conservação do pescado em salmoura 

refrigerada em relação às embarcações com conservação em gelo. A manutenção 

da água em baixas temperaturas, contudo, envolve a utilização de motores 

auxiliares, em que a sua quantidade e potência, dependem do volume a ser 

conservado que é função do tamanho do porão da embarcação. Da mesma forma 
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que os índices energéticos, as emissões de gás carbônico foram distintamente 

superiores nas embarcações construídas com salmoura, apresentando emissões 

12,49 vezes maior que as embarcações de gelo. Mesmo as embarcações 

transformadas emitiram 5,54 vezes mais CO2 do que as de gelo. Parker (2015) 

relata valores de Intensidade de Uso de Combustível (FUI) da ordem de 92 l/t de 

sardinha capturada, a qual emite cerca de 0,3 kg de CO2 /kg. 

Uma importante constatação no presente trabalho foi que o consumo 

informado pela IN10 não explicou o consumo real das embarcações de salmoura 

construídas. O consumo de combustível das embarcações transformadas, por 

outro lado, foi satisfatoriamente bem explicado pela IN10. Estas embarcações 

inicialmente de gelo e posteriormente adaptadas para preservação do pescado em 

salmoura refrigerada formam uma frota com características intermediárias.  

 

6. CONCLUSÃO 

 Estudando a eficiência energética da pesca de sardinha-verdadeira 

capturada pela frota de cerco no sudeste e sul do Brasil, pode-se concluir que: 

• A pescaria sardinha-verdadeira apresenta alta eficiência energética quando 

comparada com outras modalidades de pesca; 

• Existem diferentes níveis de eficiência para as diferentes categorias da 

frota cerco, i.e. conservação em gelo e salmoura refrigerada 

(transformadas e construídas); 

• A parcela da frota que opera com conservação do pescado em gelo 

apresenta menores níveis de emissão de CO2, balanço de carbono e taxa 

de retorno de energia (ep-EROI); 

• A parcela da frota que opera com conservação em salmoura refrigerada, e 

que foram construídas com essa tecnologia, apresentam elevadas 

emissões de CO2; balanço de carbono e as maiores taxa de retorno de 

energia (ep-EROI); 

• A parcela da frota transformada para conservação em salmoura refrigerada 

apresenta níveis eficiência enérgicas intermediários entre as duas 

categorias anteriores; 

• Diferenças entre os métodos de determinação de consumo de combustúvel 

(IN10 e consumo informado pelos mestres das embarcações) foram 

verificados, sendo necessário uma revisão da Instrução Normativa em 

vigor. 
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Fatores de Conversão para tep médio 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

A frota de cerco que opera no sudeste e sul do Brasil e tem como espécie-

alvo a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) apresenta diferentes métodos 

de conservação de pescado, a saber: gelo e salmoura refrigerada, com 

embarcações transformadas ou construídas com o segundo método de 

conservação. As parcelas da frota que utilizam cada uma destas formas de 

conservação apresentam diferentes poder de pesca, composição da captura e 

descarte, qualidade do pescado e eficiência energética. Assim, essas parcelas da 

frota de cerco devem ser tratadas como unidades distintas na definição dos 

parâmetros de qualidade do pescado e no ordenamento e gestão pesqueira. 

 

 

  


