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RESUMO 

 

A atividade pesqueira é uma das principais fontes de produção de proteína animal em 

nível mundial, sendo responsável por dois terços dos produtos de origem marinha 

destinados ao consumo humano. Concretamente, a pesca de arrasto de fundo tem um 

papel determinante dentro do setor ao se apresentar como principal fonte de extração dos 

recursos marinhos demersais; só nas regiões do Sudeste e Sul do Brasil, lhe é atribuída 

uma produção de 30-40% de todos os desembarques registrados ao ano. No entanto, estes 

benefícios levam associados custos ambientais, tanto em nível ecossistêmico como 

energético, que devem ser incluídos numa análise ampla da sustentabilidade da atividade 

produtiva. Globalmente, a pesca tem demonstrado ser ineficiente energeticamente uma 

vez que a quantidade de energia contida no combustível que utiliza é muito superior à 

energia contida nos produtos marinhos desembarcados. A partir de estudos prévios 

referentes ao consumo de combustível da frota de arrasto de talude do Sudeste e Sul do 

Brasil, levanta-se a hipótese de que a mesma opera com “ineficiência” energética 

compensada pelo elevado valor econômico de suas capturas; assim, é objetivo deste 

trabalho quantificar dita eficiência através do cálculo do ep-EROI (edible protein Energy 

Return On Investment), que é o coeficiente entre a energia proteica contida na biomassa 

desembarcada e a energia contida no combustível utilizado para pesca-la. Foram tomadas 

amostras biológicas das espécies-alvo (Merluccius hubbsi, Urophycis mystacea e Lophius 

gastrophysus), e incidentais mais frequentes nos desembarques da frota de arrasteiros, e 

de cada uma foi analisado tanto o rendimento de carcaça como o conteúdo em água e 

quantidade de proteína bruta da fração comestível, transformada posteriormente em 

Energia Adquirida. Por outro lado, foram analisadas sete embarcações e 174 viagens, das 

quais foi calculado o consumo total de combustível de cada viagem e transformado 

também em Energia Dissipada. O resultado foi um balanço negativo da atividade sendo 

que do total de Energia Dissipada no processo da pesca, 59% é “recuperado” em forma 

de Energia Adquirida para o consumo humano. Dentre as duas estratégias identificadas 

nos arrasteiros de talude da região estudada (especializada e generalista), foram as 

embarcações classificadas como especializadas as que se desenvolveram com maior 

eficiência energética: consumiram mais combustível mas também desembarcaram 

maiores quantidades de biomassa das espécies-alvo, nas quais este grupo está focalizado 

e foram as que apresentaram maior conteúdo proteico, mais energéticas, desta forma 

favorecendo um ep-EROI menos negativo. Outros índices energéticos também foram 

calculados. A intensidade do uso do combustível médio por viagem foi de 0,39 litros por 

cada quilograma de biomassa desembarcada, o que gerou uma pegada de carbono de 

1,04x10-3 toneladas de CO₂ liberadas à atmosfera. Estes resultados situam a frota 

arrasteira de talude do Brasil numa situação muito à frente de outras frotas em níveis 

mundiais em quanto a eficiência energética se refere, sendo uma ferramenta alternativa 

que contribui para a avaliação do estado da atividade pesqueira. 

 

Palavras chave: pesca de arrasto de talude, eficiência energética, ep-EROI, intensidade 

uso do combustível, pegada de carbono. 
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ABSTRACT 

 

 

The capture fishing industry is one of the most important sources of animal protein 

production worldwide, accounting for two-thirds of all consumption of marine products. 

Bottom trawl fisheries play an important role in the sector, since they are the main 

extractive method of demersal marine resources. In the Southeastern and South regions 

of Brazil alone, they account for 30-40% of reported landings per year. However, these 

benefits are associated with ecological costs, both environmental and energy-related, 

which need to be take into consideration when conducting a comprehensive sustainability 

analysis of this activity. Fisheries worldwide are considered energy inefficient, as the 

amount of fuel energy used in the process is higher than the energy contained in the fish 

caught. Based on previous studies on fuel consumption by Brazil’s slope trawl fleet, the 

hypothesis is proposed that this fleet is not energy efficient, but that this is compensated 

for by the high economic value of its capture. The aim of this study was to quantify this 

efficiency by calculating the ep-EROI (edible protein Energy Return On Investment), 

which is the ratio between protein energy embodied in the landed biomass and the energy 

embodied in the fuel used to fish that biomass. Biological samples were collected of the 

target species (Merluccius hubbsi, Urophycis mystacea and Lophius gastrophysus) and 

the most frequent incidental species landed by the trawlers. For each species, the carcass 

yield was recorded, and the water content and the amount crude protein of the edible 

fraction, subsequently converted into “Obtained Energy”, were measured.  Meanwhile, 

the fuel consumption of 174 fishing trips conducted by seven vessels was calculated and 

converted into “Dissipated Energy”. Overall, the results showed a negative balance of the 

activity, whereby 59% of all the Dissipated Energy used during the fishing process was 

“recovered” in the form of Obtained Energy for human consumption. Considering two 

previously identified strategies of slope trawlers of the region studied (“specialized” and 

“generalists”), the vessels classified as specialized operated with higher energy 

efficiency: they consumed more fuel but landed higher amounts of biomass of the target-

species, which were species with higher protein contents and higher energy, consequently 

contributing to a less negative ep-EROI value. Other energy indices were also calculated; 

the average fuel use intensity for each trip was 0.39 liters to each kilogram of biomass 

landed, which in turn, produces a carbon footprint of 1.04x10-3 tons of CO₂ that is emitted 

to the atmosphere. This results show that the Brazilian slope trawl fleet is more energy 

efficient than other fleets worldwide, and that this approach is an alternative tool for the 

assessment of the state of the fishing activity.  

 

Keywords: slope trawl fishery, energy efficiency, ep-EROI, fuel use intensity, carbon 

footprint.
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1. INTRODUÇÃO  

 

 É indiscutível o papel fundamental que a pesca tem em nível mundial, seja como 

fonte de renda, através dos empregos diretos e indiretos (estima-se que por cada emprego 

em mar, se mantêm sete em terra, aproximadamente), seja como fonte de alimento, com 

o aporte proteico e nutricional característicos dos produtos marinhos (FAO, 2014). Na 

atualidade, a pesca é responsável por dois terços dos produtos marinhos consumidos pela 

população em nível mundial, contribuindo diretamente com cerca de 10% do total da 

proteína animal destinada ao consumo humano (Tyedmers, 2004).  

Dentre as diferentes modalidades pesqueiras, a pesca de arrasto de fundo se impõe 

como principal forma de extração de recursos marinhos demersais do planeta (Thurstan 

et al., 2010). Por mais de um século, essa atividade desenvolveu-se em áreas marinhas 

costeiras, normalmente mais produtivas e acessíveis (Thurstan et al., 2010). No entanto, 

devido à explotação excessiva dos estoques costeiros e a crescente demanda de produtos 

marinhos, desde meados do século 20, a pesca de arrasto foi se expandindo para áreas 

profundas além da plataforma continental, transformando-se numa atividade que requer 

maior duração e tecnologia (Pauly et al., 2005; Morato et al., 2006, Norse et al., 2012). 

Estas regiões profundas se caracterizam por serem ecossistemas com escassez de 

alimento disponível a espécies de peixes, crustáceos e moluscos de interesse comercial, 

as quais são menos produtivas e resilientes que aquelas habitantes de áreas costeiras. 

Como consequência pode-se supor que estes “novos alvos” não seriam capazes de repor 

as perdas econômicas da sobre-pesca nas áreas costeiras (Norse et al., 2012). Ainda assim, 

frotas de arrasto têm se mantido pescando em áreas de grandes profundidades do Pacífico 

ou Atlântico devido à detecção de agregações de alguns estoques, aos subsídios 

econômicos ao setor e aos elevados valores comerciais com frequência atribuídos a estas 

espécies (Koslow et al., 2000, Gianni, 2004; Norse et al., 2012).  

 Dentro deste cenário a questão da sustentabilidade biológica da pesca de recursos 

profundos tem sido um componente essencial nas agendas da gestão pesqueira tanto de 

países costeiros como em águas internacionais (Gianni, 2004). Não obstante, outros 

componentes, de natureza ecossistêmica, também têm ocupado posição de destaque 

nessas agendas, incluindo a captura não-intencional de organismos sem valor econômico, 
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a potencial desestruturação das comunidades demersais e a degradação, provavelmente  

irreversível de habitats profundos (Coleman e Williams, 2002; Pauly et al., 2005; Kaiser 

et al., 2006). Na atualidade, dentro do que tem sido reconhecido como “manejo baseado 

no ecossistema” (Ecossystem-based Management - EBM), entende-se que todos estes 

aspectos devem ser considerados no desenvolvimento de uma atividade pesqueira 

“sustentável” (Morishita, 2008; Curtin e Prellezo, 2010), além de outros ainda mais 

amplos e menos avaliados globalmente, como a emissão de gases de efeito estufa e a 

chamada “eficiência energética”.  

Este último componente refere-se à relação custo-benefício de um sistema 

produtivo, avaliada sob o ponto de vista energético.  Para a pesca marinha industrial esta 

relação é relevante devido a fase extrativa “motorizada” da atividade ser altamente 

dependente de combustíveis fósseis, os quais chegam a representar entre 75 e 90% da 

demanda energética total de uma embarcação durante suas operações de pesca  

(Tyedmers, 2004). Estes valores variam em função da arte de pesca, da distância até a 

área de pesca, da(s) espécie(s)-alvo e das características da embarcação, sendo, em linhas 

gerais, as artes ativas (i.e. aquelas que envolvem a tração de redes) mais dependentes do 

que as passivas (FAO, 2015). Evidentemente, esta necessidade energética fica 

imediatamente ligada às possíveis flutuações no preço do petróleo, manifestando a 

vulnerabilidade do setor e justificando a necessidade de um novo enfoque na atividade. 

Por tanto, eficiência energética se define como a relação entre a energia investida e, 

posteriormente dissipada, para a realização das atividades de produção e a energia 

adquirida pelo consumo (humano) dos alimentos produzidos (Campos e Campos, 2004). 

Em relação ao sistema pesqueiro, poderia se reformular como a relação entre a energia 

dissipada através da aplicação de diversas tecnologias, e a energia química comestível 

contida no corpo dos organismos capturados (Tyedmers, 2004). Pescarias mais eficientes 

seriam, então, aquelas que disponibilizam mais energia para o aproveitamento humano, 

com menor consumo da mesma.  

 Dado o rápido crescimento da população mundial, e de suas previsíveis 

consequências, há uma necessidade cada vez maior de levar os sistemas de produção 

alimentar para uma situação de sustentabilidade energética. Uma das metodologias 

propostas, e mais significativas para comparar diferentes sistemas, é a quantificação do 

ep-EROI: edible protein Energy Return On Investment; o qual consiste em estabelecer o 
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balanço entre a energia comestível, em forma de proteína, que se produz e a energia 

consumida (dissipada) no processo de produção (Tyedmers, 2001;Tyedmers et al., 2005; 

Vázquez-Rowe et al., 2014). Estima-se que, globalmente, a energia proteica comestível 

obtida a partir do consumo do pescado marinho capturado, é cerca de 1/12 daquela energia 

dissipada para se realizar a atividade pesqueira; não só é um valor baixo senão que um 

declínio tem-se observado ao longo dos anos como consequência da diminuição na 

quantidade e proximidade dos recursos, e do aumento do tamanho, capacidade e 

tecnologia das frotas, procurando sempre o lucro econômico (Ziegler e Hansson, 2003; 

Tyedmers, 2004). Apesar deste balanço energético negativo, as pescarias industriais 

voltadas ao consumo humano permanecem energeticamente competitivas quando 

comparadas com outros sistemas de produção animal, como a aquicultura ou a pecuária 

(Pimentel et al., 1996; Ziegler e Hansson, 2003; Tyedmers et al., 2005; Vázquez-Rowe 

et al., 2013; Guillen et al., 2015).  Deve-se ainda considerar que este valor de eficiência 

energética generalizado de 8% é muito variável dentro do setor uma vez que diferentes 

métodos de pesca ou espécies-alvo (dentre outros fatores) têm diferentes demandas 

energéticas (Tyemders et al., 2005; FAO, 2015). A pesca de arrasto de fundo, por 

exemplo, é considerada uma das mais ineficientes devido ao elevado gasto de combustível 

que envolve a tração de uma rede (ou mais) sobre o fundo, procurando espécies demersais 

dispersas ao longo de amplas áreas, em grandes profundidades, e pouco abundantes 

(FAO, 2015). 

O panorama no Brasil não é muito diferente do cenário global. Desde finais de 

1990 as pescarias demersais têm experimentado uma expansão até áreas mais profundas, 

o que proporcionou um grande aumento no desembarque de espécies de talude. Entre o 

2000 e 2007 esta produção atingiu seu máximo devido à atuação de barcos estrangeiros 

arrendados para pescar em águas brasileiras como parte de um programa governamental 

para a expansão da pesca no país (Pérez et al., 2009a). Nesta fase constataram-se 

importantes reduções na biomassa da maioria dos estoques, revelando a susceptibilidade 

dos mesmos a grandes esforços de pesca. Passado este período de sete anos, os barcos 

estrangeiros cessaram sua atividade, permanecendo uma frota nacional, principalmente 

de arrasteiros duplos, operando de forma “especializada” em áreas do talude do Sudeste 

e Sul do Brasil (Dias e Pérez, submetido) e concentrando-se na captura de três espécies-

alvo principais: a merluza (Merluccius hubbsi), a abrótea-de-fundo (Urophycis mystacea) 

e o peixe-sapo (Lophius gastrophysus). Este grupo de embarcações especializadas 



4 
 

 

caracteriza-se por conseguir se manter econômica e essencialmente com a captura das 

três espécies-alvo, cujo elevado valor comercial deve compensar os gastos das operações 

nas áreas distantes e profundas do talude (250-500m). Paralelamente outro grupo de 

arrasteiros também tem sido identificado em operação nas áreas de talude o qual, além 

dos três alvos citados anteriormente, desembarca importantes quantidades de outras 

espécies disponíveis na zona da plataforma externa e quebra de plataforma (150 – 250m). 

Esta frota, denominada por Dias e Pérez (submetido) como “generalista”, dada a 

composição dos desembarques, reflete uma estratégia oportunista ao explotar diferentes 

espécies em diferentes áreas e épocas do ano com o objetivo de compensar os custos, ou 

mesmo incrementar a receita final das viagens (Pezzuto e Mastella-Benincá, 2015). 

É razoável se assumir que a sustentabilidade da pesca demersal no talude do 

Sudeste e Sul do Brasil, seja por embarcações especializadas ou generalistas, depende de 

um dimensionamento dos custos e impactos dessa atividade numa esfera ecossistêmica. 

Estudos pretéritos sobre a avaliação dos estoques das principais espécies no começo do 

ano 2000 permitiram determinar baixas densidades dos principais recursos e, por tanto, 

reduzidas possibilidades de explotação (Pérez, 2006; Haimovici et al., 2008). Por outro 

lado, tendo em conta tanto a susceptibilidade como a produtividade das espécies 

desembarcadas pelos arrasteiros de talude, Visintin (2015) avaliou que 24,2% das 

espécies capturadas tem vulnerabilidade alta ou extrema à pescaria, com destaque para 

algumas espécies de peixe como o congrio-rosa, Genypterus brasiliensis, (maior risco 

apresentado) e o peixe-batata, Lopholatilus villarii, (considerada sobre-explotada). Num 

contexto mais amplo, um estudo pioneiro realizado por Port (2015) sobre a evolução da 

“pegada espacial” da frota arrasteira industrial nas zonas de atuação demonstrou que as 

embarcações tinham varrido uma área equivalente a 1,5-2,0 vezes à superfície disponível. 

Este mesmo autor, baseando-se na transformação de dados agregados de esforço da pesca 

(horas de arrasto) no Sudeste e Sul do Brasil (desde 2003 a 2011), estimou que a pesca 

de arrasto consuma entre um e dois milhões de litros de óleo diesel por ano, emitindo de 

2 a 6 mil toneladas de CO2 para a atmosfera, das quais o 48,41% corresponde aos 

arrasteiros de talude. Ainda que limitadas pela inexistência de dados empíricos de 

consumo de combustível, essas estimativas produziram uma primeira dimensão dos 

custos ambientais desta modalidade de pesca no país.  
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Atualmente, a eficiência energética da pesca no Brasil é virtualmente 

desconhecida. Porém, em base às tendências globais, à situação atual dos recursos 

explotáveis e o aparentemente elevado consumo de combustível necessário para atingir 

áreas de pesca progressivamente mais distantes da costa, pode-se inferir que a energia 

adquirida pela pesca de arrasto deva representar uma parcela pequena da energia 

dissipada pelas operações de pesca e, portanto, se trata de uma pescaria 

caracteristicamente ineficiente. Avaliar esta hipótese no contexto da pesca de arrasto no 

talude do Sudeste e Sul do Brasil é o principal intuito deste trabalho. Também espera-se 

poder contribuir para uma concepção mais ampla da situação da pesca nestes dias, 

baseando a avaliação da atividade não só no estado do estoque, como era a visão 

tradicional, mas mudando para um foco mais abrangente da mesma, incluindo vários 

outros aspectos ambientais que finalmente repercutem no uso do recurso em si, e que 

subsidie iniciativas de uma gestão baseada no ecossistema. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar a eficiência energética da frota de arrasto de talude do Sudeste-Sul do 

Brasil, como uma abordagem adicional da avaliação do impacto dessa atividade de 

produção de alimento sobre o ecossistema. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar o rendimento de carcaça e o conteúdo proteico da fração comestível 

das capturas de espécies-alvo e principais espécies incidentais; 

 

2. Analisar o consumo de combustível das embarcações durante as viagens de pesca 

no talude do Sudeste e Sul do Brasil; 

 

3. Estabelecer o balanço energético da frota de arrasto de talude através do cálculo 

do ep-EROI; 

 

4. Avaliar o desempenho energético e os impactos ecossistêmicos da frota de arrasto 

através da intensidade de uso do combustível e a pegada de carbono durante a fase 

de extração do recurso, medida através das emissões de CO2 decorrentes da 

queima do combustível. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Aquisição dos dados 

 3.1.1. Seleção das embarcações, viagens e espécies 

A seleção das embarcações foi feita a partir da base de dados do Grupo de Estudos 

Pesqueiros da UNIVALI (GEP, CTTMar) que contém registros de desembarques da 

pesca industrial em todos os portos do estado de Santa Catarina (UNIVALI/ CTTMar, 

2010). O período analisado foi entre 2001 e 2015, sendo selecionadas as embarcações que 

mais frequentemente operaram na zona de talude (250-500 metros). Com a finalidade de 

conseguir os dados empíricos sobre o consumo de combustível foram obtidos, junto ao 

SINDIPI (Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região), os 

contatos pertinentes dos armadores e mestres responsáveis pelas referidas embarcações. 

Ditos atores, através de entrevistas, forneceram o dado de consumo médio de combustível 

de cada embarcação (L/h) além de outras informações consideradas de relevância para o 

estudo, como: potência do motor ou idade do motor e do barco.  

Foi obtido para cada viagem informações referentes aos dias de pesca e dias de 

mar, espécies desembarcadas e quantidade das mesmas, profundidades de operação, 

dentre outras. Estes dados foram gerados a partir de entrevistas no cais, seguindo a 

metodologia estabelecida pelo serviço estatístico para a pesca industrial do estado de 

Santa Catarina (Pérez et al., 1998; www.univali/gep.br). Dentre todas as viagens 

realizadas sobre o talude superior, de cada embarcação, foram selecionadas aquelas que 

cumpriam os seguintes requisitos: a) conter no desembarque as três espécies definidas 

como alvos da pescaria, a merluza (Merluccius hubbsi), a abrótea-de-fundo (Urophycis 

mystacea) e o peixe-sapo (Lophius gastrophysus) (Pérez e Pezzuto, 2006, Pérez et al., 

2009a, Dias e Pérez, submetido); b) quando conter a fração chamada de “mistura”, que 

esta fosse inferior ao 10% da biomassa total desembarcada; dita fração não tem 

discriminação por espécies, incluindo várias sem valor comercial ou, se o tem, em 

quantidades muito baixas (UNIVALI/CTTMar, 2013); c) conter a fração total de espécies 

não-alvo inferior a 10% da biomassa total desembarcada.  

Uma vez selecionadas, as viagens a serem analisadas foram discriminadas entre 

“especializadas” (na pesca de arrasto de talude) ou “generalistas”, com base na 

http://www.univali/gep.br
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metodologia estabelecida por Dias e Pérez (submetido), em função das espécies 

desembarcadas e a quantidade das mesmas. “Especializadas” foram consideradas aquelas 

viagens em que a) o desembarque era exclusivamente composto pelas três espécies-alvo; 

b) a biomassa das três espécies-alvo era maior ou igual a 85% do total desembarcado; c) 

a biomassa da abrótea-de-fundo ou a merluza, por serem as duas espécies majoritárias 

dentre as três alvo, representavam 55%, ou mais, da biomassa total desembarcada. Fora 

destes critérios ficaram as viagens classificadas como “generalistas”, as quais 

apresentaram uma elevada diversidade na composição da captura, com uma representação 

das espécies-alvo não tão considerável como no grupo anterior. Dados referentes à 

profundidade não foram incluídos como critérios seletivos dado que todas as viagens já 

tinham sido escolhidas em base a este condicionante.  

A eleição das espécies, além das três espécies-alvo, foi feita em função da 

frequência de aparição nos desembarques ou pela elevada biomassa desembarcada em 

determinadas viagens. Depois da seleção, foram classificadas de acordo à sua distribuição 

batimétrica habitual, diferenciando-as entre a) espécies de plataforma externa/ quebra de 

plataforma e b) espécies de talude. As amostras biológicas foram tomadas no cais durante 

os desembarques, ou na embarcação, durante as viagens monitoradas por observador 

abordo, e posteriormente congeladas. Informação sobre biomassa de espécies descartadas 

não foi incluída nas análises devido à falta de dados a respeito.  

 

 3.1.2. Processamento das amostras 

 Para a determinação do rendimento de carcaça foram analisados entre sete e doze 

indivíduos de cada espécie. Cada um deles foi pesado inteiro (balança com 0,1 g de 

precisão), e posteriormente desmembrado em cinco partes: vísceras, cabeça (incluindo as 

brânquias), a fração comestível (parte comestível, carne sem pele nem ossos), conjunto 

pele e escamas, e o espinho unido à cauda. Cada uma destas partes foi pesada de forma 

separada e expressa como uma proporção do peso corporal total (Britto et al., 2014).  

Uma pequena amostra de músculo de cada indivíduo de cada espécie, de 

aproximadamente 12 g, foi retirada e congelada para determinação do teor de proteína. 

Foi utilizado o método de Kjeldahl (Horowitz, 2000), baseado na obtenção do conteúdo 

em nitrogênio total do músculo, finalmente transformado em valores de proteína bruta 
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através do fator de conversão recomendado por Jones (1941), de 6,25. Este fator considera 

que a maioria das proteínas contém ao redor de 16% de nitrogênio (FAO, 1985; 

Reglamento (UE) Nº 1169/2011; Diniz et al., 2013). O processo começou com uma 

digestão da amostra muscular com ácido sulfúrico concentrado, mediado por um 

catalisador de cobre, com o qual, todo o nitrogênio orgânico foi transformado em 

amoníaco. Através duma destilação, tendo como fator receptor o ácido bórico, gerou-se 

uma nova solução finalmente titulada com ácido clorídrico. O volume de ácido 

consumido na titulação foi utilizado para calcular o valor de proteína bruta contida em 

uma grama de músculo de cada espécie analisada, expresso como percentual da matéria 

úmida. Por outro lado, 1,0 g de amostra de músculo foi secada na balança de 

infravermelho (Shimadzu MOC63U) para determinar a umidade, posteriormente 

expressa como percentagem de conteúdo em água.  

𝑃𝑚𝑢% =
(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏) 𝑥 𝐹 𝑥 𝑁 𝑥 6,25 𝑥 0,014 𝑥 100

𝐺
 

Onde: 𝑃𝑚𝑢% é a percentagem de proteína bruta na matéria úmida; 𝑉𝑎 é o volume de 

HCl utilizado para a titular a amostra; 𝑉𝑏, o volume de HCl utilizado com o branco; 𝐹, 

fator de correção do HCl; 𝑁, a normalidade do HCl; 6,25 é o fator de conversão de 

nitrogênio para proteína em pescados; 0,014 é a mEq do nitrogênio, e 𝐺 é a quantidade 

(g) de amostra utilizada no processo, 0,8 gramas quando utilizada amostra úmida, ou 0,2 

gramas quando a amostra está seca. 

 Finalmente, a quantidade de proteína na matéria seca (Pms%) foi calculada 

dividindo o resultado da equação anterior entre a percentagem de matéria seca do músculo 

da espécie analisada: 

𝑃𝑚𝑠% =  
𝑃𝑚𝑢%

% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 𝑥 100 

3.2. Adequação dos dados 

3.2.1. Energia dissipada 

Para a transformação do combustível total consumido durante uma viagem (i) por 

uma embarcação (j) em valores energéticos, foi utilizada a fórmula proposta por Álvares 

Júnior e Linke (2001), Macêdo (2004) e Pinto e Santos (2004), com atualizações para 

alguns termos:  
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𝐸𝐷𝑖𝑗 = 𝐶𝑇𝑖𝑗 𝑥 ℎ𝑚𝑎𝑟  𝑥 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑥 42,287 𝑥 10−3 

Onde 𝐸𝐷𝑖𝑗 é a energia dissipada numa viagem (i), em [TJ] (tera-joule), por uma 

determinada embarcação (j). O consumo total de óleo diesel durante uma viagem foi 

calculado multiplicando-se o consumo médio por hora de funcionamento do motor (CTij) 

(expresso em [m3]) pelo número total de horas da viagem (i.e. 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 para [tEP] (tonelada equivalente de petróleo), que 

no caso de óleo diesel corresponde a 0,848 tEP/m3 (EPE, 2015). Para trabalhar numa 

unidade comum de energia, em segundo lugar, efetuou-se a transformação para [TJ] 

(unidade adotada pelo IPCC (1996)) multiplicando o consumo pelo poder calorífico 

inferior do combustível (considerada como a energia efetivamente aproveitável do 

combustível (Feu Alvim da Silva et al., 2010); no Balanço Energético Nacional – 

Ministério de Minas e Energia (2015), o poder calorifico inferior do Óleo Diesel 

especificamente é: 1 tEP = 42,287 x 10-3 TJ. 

 

 3.2.2. Energia adquirida 

A Energia Adquirida através da fração desembarcada (EA) de uma espécie (s) 

capturada durante uma viagem (i), em [TJ], foi calculada a partir da relação: 

 

𝐸𝐴𝑠𝑖 = (𝐸𝑠 𝑥 𝐹𝑃𝑠 𝑥 𝐵𝐷𝑠𝑖) 𝑥 10−9 

Onde 𝐸𝑠 é a energia proteica contida em 1 kg (de matéria úmida) da espécie (s) em [kJ] 

e 𝐹𝑃𝑠 é a fração de biomassa processada (fração comestível) da espécie (s). Para o cálculo 

desta fração foi considerado o tipo de processamento sofrido pela espécie a bordo, antes 

do desembarque (e.g. evisceramento); quando era o caso, este rendimento foi recalculado. 

Por fim 𝐵𝐷𝑠𝑖 é a biomassa desembarcada da espécie (s) na viagem (i), [kg]. O fator de 

x10 -9 é a conversão de [kJ] para [TJ]. Es foi obtida a partir do valor total de proteína bruta 

calculado para uma grama da espécie (s), expresso como percentual da matéria úmida 

(%PB), e transformado em energia, tomando como referência o fator de conversão 

proposto pela FAO (2003). Este fator está baseado no calor de combustão dos 

componentes bioquímicos do alimento (corrigidos pelas perdas na digestão, absorção e a 
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excreção urinária), e são calculados para cada tipo de alimento, sendo para as proteínas 

de carne e peixe 17,9 kJ/g (4,27 kcal/g). 

𝐸𝑠 = %𝑃𝐵𝑠 𝑥 17,9 𝑥 1000 

Como foi referido na sessão (3.1.1.), somente foram tidas em conta viagens em 

que, quando presente, a fração de “mistura” fosse inferior a 10% do total desembarcado. 

Assim, das viagens selecionadas, quando a quantidade desembarcada desta fração foi 

maior ou igual a 5% do total, se estabeleceu o critério de lhe atribuir um valor de energia 

proteica e de fração comestível igual à média dos valores das espécies analisadas, 

excluindo do cômputo as espécies-alvo (M.hubbsi, U.mystacea e L.gastrophysus). Por 

outro lado, quando para um mesmo gênero não foi possível obter informação de todas as 

espécies (e.g. Urophycis, Paralichthys, grupo cações, etc.) lhes foram aplicados os 

valores obtidos para a espécie analisada de cada grupo.  

A energia adquirida total desembarcada numa viagem (EAi) correspondeu ao 

somatório da energia adquirida por cada espécie (j) desembarcadas na viagem (i), onde n 

é o número total de espécies: 

𝐸𝐴𝑖 = ∑ 𝐸𝐴𝑠𝑗

𝑛

𝑠=1

 

A biomassa das espécies-não-alvo das que não foi possível obter informação proteica nem 

da fração comestível, foi inferior ao 5% da biomassa total desembarcada, pelo que foram 

desconsideradas para este cálculo energético por viagem.  

 

 3.2.3. Balanço energético: ep-EROI 

Finalmente, o balanço energético de cada viagem de arrasto (i) foi avaliado através 

da razão entre o retorno, em termos de energia proteica adquirida (EAi), e o investimento 

energético nas operações de pesca (EDi), obtendo o “ep-EROI” (edible protein Energy 

Return on Investment ratio):  

𝑒𝑝 − 𝐸𝑅𝑂𝐼𝑖 =
𝐸𝐴𝑖

𝐸𝐷𝑖
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O resultado é um valor adimensional (Murphy e Hall, 2010; Vázquez-Rowe et al., 2014) 

ao estar-se opondo dois termos com as mesmas unidades [TJ].  

Para o cálculo do ep-EROI foram estabelecidos os limites propostos por Murphy 

et al. (2011) para o EROI1,d, no qual só as entradas diretas de energia (combustível) e as 

saídas imediatas (neste caso, a energia contida na fração comestível do peixe, 

independentemente do processado em indústria) são tidas em conta para o cômputo final 

(Guillen et al., 2015). 

 

 3.2.4. Índices energéticos 

Foi calculada a intensidade de uso do combustível (IUi), expressada como a razão 

entre o combustível [L] consumido em cada viagem (i) (CTi) e a biomassa [kg] 

desembarcada na mesma viagem (Schau, 2009; Cheilari et al., 2013; Port, 2015), 

utilizando a relação: 

𝐼𝑈𝑖 =
𝐶𝑇𝑖

𝐵𝐷𝑖
 

 Por outro lado, a pegada de carbono foi analisada para a primeira fase do ciclo de 

vida do produto: a extração do recurso; ou seja, quantas toneladas de CO2 foram liberadas 

por cada tonelada de biomassa desembarcada (por viagem). Para isto, primeiro foram 

transformados os litros de combustível em toneladas, utilizando o valor de densidade para 

óleo diesel de 0,84 kg/L (EPE, 2015). Seguidamente, foram calculadas as toneladas de 

CO2 correspondentes a essa quantidade de combustível queimado, sabendo que uma 

tonelada de óleo diesel libera 3,206 toneladas de CO2 (Basurko et al., 2013; IMO, 2014). 

Desta forma:  

𝑝𝐶𝑖 =
𝐶𝑂₂𝑖

𝐵𝐷𝑖
 

Onde 𝑝𝐶𝑖 é a pegada de carbono da viagem (i), 𝐶𝑂₂𝑖 são as toneladas de dióxido de 

carbono liberado na queima do combustível durante a viagem; e 𝐵𝐷𝑖 é a biomassa 

desembarcada transformada em toneladas.  
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3.3. Análise dos dados 

 3.3.1. Composição bioquímica 

 Tem-se comprovado que o conteúdo em água dos peixes demersais e 

bentopelágicos aumenta de forma proporcional com a profundidade como estratégia 

adaptativa frente às condições de ditos ambientes profundos (Childress e Nygaard, 1973; 

Drazen, 2007). Ainda que sem evidências significativas, se deduz que os restantes 

componentes bioquímicos, em relação proporcional com a água, se comportam da mesma 

forma como consequência do aumento desta última. Sem água, o músculo dos peixes está 

formado por proteína (principalmente), lipídeo (em quantidades inversamente 

proporcionais à proteína) e outros componentes minoritários (carboidratos, ácidos 

nucléicos e sais minerais) que apenas atingem o 1-2% da composição total (Childress e 

Nygaard, 1973; Diniz et al., 2013). Dado que neste estúdio nem o número de espécies 

nem o intervalo de profundidades são muito grandes, foi calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson com o objetivo de identificar esta tendência citada a encontrar nas 

espécies mais profundas maior conteúdo em água e menor conteúdo em outros 

componentes, concretamente, em proteína na matéria úmida. Para a análise não foi 

incluído o calamar-argentino já que, como cefalópode, pertence a outro filo e apresenta 

diferente estrutura e fisiologia (Siebel et al., 1997). 

 Paralelamente, os valores de proteína (matéria úmida) e conteúdo de água foram 

incluídos numa Análise de Componentes Principais (PCA) junto com fatores biológicos 

e ecológicos das espécies estudadas (obtidos de Haimovici et al., 2008 e Visintin, 2015), 

para poder avaliar de forma exploratória eventuais associações entre estes fatores e os 

componentes bioquímicos das espécies capturadas. Como fatores biológicos foram 

incluídos o parâmetro de crescimento da curva de Von Bertalanffy (k), tamanho máximo 

(TMAX), tamanho na maturação (TMAT) e idade máxima (IMAX). Por sua parte, os 

fatores ecológicos foram a biomassa média desembarcada por unidade de esforço (LPUE) 

(kg/hora), calculado entre 2010 e 2011 como proxy da densidade das espécies; nível 

trófico (NT) e profundidade mínima de ocorrência (PMO). Este último componente se 

define como a profundidade na qual o 90% de uma determinada espécie é capturada 

(Childress, 1995; Drazen e Siebel, 2007). Para as espécies das que não foi possível 

encontrar informação detalhada da distribuição batimétrica, foi tida em conta a 

profundidade média de ocorrência. Todas as variáveis foram estandardizadas como 
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proporções da sua média. Após a construção de uma matriz de correlação, novos eixos 

(fatores, ou combinações lineares das variáveis originais) foram obtidos na direção da 

maior variância, e as variáveis foram representadas num espaço bidimensional reduzido. 

Novamente, o calamar-argentino (I. argentinus) não foi incluído nesta análise pelas 

razões anteriormente expostas.  

 

 3.3.2. Energia adquirida 

 Foi calculada a contribuição relativa de cada espécie na biomassa e a energia 

adquirida (derivada da primeira) nas viagens de pesca. Com o intuito de se analisar de 

que forma se distribui essa contribuição específica nos desembarques foram construídas 

curvas de k-dominância a partir da ordenação da contribuição percentual acumulada das 

espécies em função da sua importância, em termos destas variáveis (Warwick, 1986; 

Clarke e Warwick, 1994). Esta análise foi realizada comparativamente levando-se em 

conta viagens especializadas e generalistas. 

 

3.3.3. Energia dissipada 

 Após o cálculo da energia total dissipada durante cada viagem de pesca 

considerada buscou-se uma compreensão sobre que fatores teriam maior ou menor 

influência na dimensão deste custo ambiental. Para isso foi estabelecida uma análise 

multivariada exploratória com o objetivo de estabelecer diferentes correspondências entre 

os diversos fatores que intervêm na energia dissipada durante uma viagem de pesca. 

Seguindo a mesma metodologia do PCA anterior, as variáveis incluídas foram a captura 

(em kg) de cada viagem (CAPT), a idade (em anos) do barco (IDBARCO), a potência 

(em hp) do motor (POTMOT), a profundidade média (em m) da viagem (PROFMED), as 

latitudes extremas norte e sul entre as que se deslocou a embarcação (LATN e LATS, 

respectivamente) e a amplitude latitudinal (AMPLAT) como a distância, em graus, 

percorrida entre as posições extremas (norte-sul). Do mesmo modo, todas as variáveis 

foram estandardizadas como proporções da sua média e, uma vez construída a matriz de 

correlação, novos eixos (fatores, ou combinações lineares das variáveis originais) se 

obtiveram na direção da maior variância. As variáveis foram representadas num espaço 

bidimensional reduzido que incluiu os dois primeiros fatores (eixos) que mais explicaram 

a variância total.  
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 Posteriormente, foram plotados, sobre o gráfico bidimensional gerado, os dados 

referentes às energias (EA, ED e EROI) com o objetivo de observar a relação e/ou a 

tendência entre os gradientes energéticos e as variáveis das viagens.  
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4. RESULTADOS 

 

Do conjunto de embarcações identificadas como mais frequentes à zona de talude, 

sete delas permitiram a obtenção da informação necessária para os cálculos de eficiência 

energética, principalmente estimativas robustas de consumo de combustível fornecidas 

pelos proprietários e/ou maquinistas. Deste subconjunto, analisaram-se 174 viagens de 

pesca realizadas entre 2001 e 2015, a profundidades de 250 a 500 m, todas com presença 

das espécies-alvo. Foram embarcações de aproximadamente 24 m de comprimento e em 

torno aos 23 anos de idade (oscilando entre os 14 e 43 anos, a mais velha). A potência 

média dos motores foi de 340 hp, consumindo cerca de 30 L/h, o que, ficando um total 

de 3868 dias no mar, significou um consumo final de quase 2,8x106 litros de combustível 

consumido na pesca de 8 milhões de quilogramas de pescado (Tabela 1).  

Tabela 1. Dados obtidos através das entrevistas com armadores e mestres. Comprimento da 

embarcação (m); Potência do motor (hp); Consumo médio (L/h); Consumo total (L) do conjunto 

de viagens realizadas; Captura total (kg) do conjunto de viagens realizadas; Estratégia 

predominante (1-especialistas, 2-generalistas). São apresentados valores médios junto com o 

coeficiente de variação.  
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A 43 24 360 19 360 19±4% 31,25 270000,0 552510 2 

B 14 21 370 31 696 22±7% 30 501120,0 1269177 1 

C 14 26 320 45 1140 25±4% 30 820800,0 2906279 1 

D   335 47 977 21±5% 30 699840,0 1738694 2 

E 12 24 320 12 288 24±7% 30 207360,0 820165 1 

F 29 24,3 350 18 366 20±6% 30 263520,0 739663 1 

G 26 24,7 325 2 41 21±4% 27,71 27266,6 122600 2 

Total   174 3868   2789906,64 8149088  

Média 23±48% 24±6% 340±6% 25±63% 553±67%  30±3% 398558±66% 1164155±74%  
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4.1. Energia Adquirida  

A energia adquirida numa viagem de pesca é resultado de, basicamente, dois 

fatores. Por um lado, da “energia proteica” que, por sua vez, deriva de a) o aproveitamento 

individual, em termos de fração comestível, de cada espécie e b) do conteúdo proteico 

correspondente a dita fração. Por outro lado, da composição da captura, tanto em 

quantidade como diversidade das espécies desembarcadas.  

 

 4.1.1. Rendimento de carcaça e composição bioquímica 

 Da diversidade específica nos desembarques da frota, foram identificadas quinze 

espécies como as mais abundantes e/ou frequentes desta pescaria de arrasto, nove 

pertencentes ao grupo de “talude” e cinco dentro do grupo “quebra de plataforma”, 

separados assim em função da sua distribuição batimétrica habitual (Tabela 2).  

Para o rendimento de carcaça foram obtidas as frações proporcionais a cada uma 

das partes corporais, com respeito do peso total dos indivíduos (Figura 1). Os resultados 

para a fração comestível oscilaram ao redor do valor médio de 37%, para ambos os 

grupos, sendo o calamar-argentino (I. argentinus) o que se destacou com a maior fração 

(70%), pois, a exceção das vísceras e parte da cabeça, o resto do corpo é usado como 

alimento. Foram também consideráveis os resultados para a abrótea-de-fundo (U. 

mystacea) e o congrio-rosa (G. brasiliensis), com o 42,9% e 41,2%, respectivamente. 

Dentro do grupo das espécies de quebra de plataforma, a trilha (M. argentinae) apresentou 

o valor maior, porém, este resultado pode estar influenciado por dificuldades na 

manipulação, sendo computadas de maneira conjunta a fração comestível e de 

pele/escamas. Por outro lado, o peixe-sapo (L. gastrophysus), o sarrão (H. dactylopterus 

lahillei) e o galo-de-profundidade (Z. conchifer) apresentaram uma reduzida fração 

comestível, em comparação ao resto das espécies, sobretudo devido a elevada proporção 

em peso da cabeça (no caso dos dois primeiros) e da espinha (no último deles).
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Tabela 2. Espécies selecionadas e separadas entre os dois grupos batimétricos. Composição química: água, proteína na matéria seca e proteína na matéria úmida 

contida na musculatura de cada espécie. Energia (kJ) contida em 100 gramas de fração comestível da espécie. Variáveis biológicas e ecológicas utilizadas no 

PCA. *Valores médios calculados sem considerar I. argentinus. **Profundidade média de ocorrência. 

Nome Nome científico 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA PCA 

Agua 

(%) 

Proteína 

mat.seca 

(%) 

Proteína 

mat.úmida 

(%) 

Energia 

(kJ/100g) 
K Tam.Máx Tam.Mat Idade.Max LPUE PMO Nív.Trófico 

Talude            

Merluza Merluccius hubbsi 78,56 94,69 20,30 136,93 0,23 60 35 12 23,583 375 4,3 

Abrótea-de-fundo Urophycis mystacea 77,27 96,19 21,86 167,98 0,11 65 43 14 57,339 405** 4,7 

Peixe-sapo Lophius gastrophysus 80,9 91,93 17,56 76,06 0,13 95 52 18 9,935 510 4,7 

Galo-de-

profundidade 
Zenopsis conchifer 74,06 73,70 19,12 72,04 0,14 63 29 15 1,039 300 3,8 

Congrio-rosa Genypterus brasiliensis 79,29 94,03 19,47 143,55 0,10 145 53 29 2,204 300 4,7 

Batata Lopholatylus villarii 79,63 86,47 17,61 118,80 0,04 107 42 35 1,061 270** 4,6 

Calamar-argentino Illex argentinus 82,87 76,72 13,14 165,15        

Ferrinho/Barbudo Polymixia lowei 66,38 64,57 21,71 137,45 0,13 30  20 1,886 400 3,5 

Sarrão 
Helicolenus 

dactylopterus lahillei 
67,44 57,09 18,59 64,95 0,02 49 18 44 0,908 425 4,4 

 MÉDIA 75,44* 82,34* 19,53*         

             

Quebra de plataforma            

Trilha Mullus argentinae 68,84 64,74 20,17 199,08 0,22 25 13 8 0,061 150 3,5 

Peixe-porco Balistes capriscus 73,89 83,54 21,81 138,37 0,18 60 20 14 0,054 50** 3,6 

Corvina Micropogonias furnieri 77,13 83,66 19,33 114,73 0,26 75 35 40 0,019 50** 3,3 

Linguado-areia Paralichthys spp 77,99 79,99 17,61 122,00  38   0,724 150 4 

Cação-bagre Squalus spp 72,63 87,34 23,90 122,72 0,05 89 59 35 0,018 247** 4,3 

Cabrinha/Cabra Prionotus punctatus 66,41 67,65 21,65 143,58 0,13 46 26 15 0,505 180** 3,8 

 MÉDIA 72,82 77,82 20,75         
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Figura 1. Rendimento de carcaça das espécies mais abundantes/frequentes nos desembarques da 

frota de arrasto de talude do Sudeste e Sul do Brasil. 

Sendo a fração comestível um dos fatores determinantes no cálculo da Energia 

Adquirida, cabe destacar que para ambos os grupos de espécies, de talude e de quebra de 

plataforma, os resultados não apresentaram diferenças significativas (Teste Kruskal – 

Wallis, p = 0,15) (Figura 2a). 

Na avaliação da composição bioquímica, destacaram-se as três espécies-alvo, 

junto com o congrio-rosa, apresentando os valores mais elevados de proteína (Pms%) 

(91,9 a 96,2% na matéria seca, Tabela 2), sugerindo que quase o total da fração 

comestível, uma vez retirada a água, é composta por este elemento. Com o menor 

conteúdo proteico se encontram a trilha (M. argentinae) (64,74%), o ferrinho (ou 

barbudo) (P. lowei) (64,57%) e o sarrão (H. dactylopterus lahillei) (54,09%). Cabe 

ressaltar que para esta última espécie apenas três indivíduos foram analisados e, por tanto, 

os resultados obtidos são considerados aproximações. O músculo dos peixes está 

basicamente composto por água (majoritariamente), proteína e lipídeo, além de sais 

inorgânicas, ácidos nucleicos e carboidratos que supõem ente 1-2% da composição total. 

Neste estudo apenas foi avaliado o conteúdo proteico, porém, pode-se inferir que quanto 

mais alto seja este composto, na matéria seca, menor é a proporção dos demais 

componentes (lipídio, principalmente). Em linhas gerais, a proteína na matéria seca da 

fração comestível nas espécies de talude tendeu a ser maior do que nas espécies de quebra 
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de plataforma (Figura 2b); porém, estas diferenças não foram significativas (teste 

Kruskal-Wallis, p = 0,366). 

Por outro lado, em termos de proteína na matéria úmida, o resultado foi o 

contrário, sendo a relação deste componente com a água inversamente proporcional. 

Assim, observou-se que as espécies mais proteicas foram o cação-bagre (Squalus spp.) 

(23,9%) junto com a abrótea-de-fundo, o peixe-porco (B. capriscus), o ferrinho (P. lowei) 

e a cabra (P. punctatus) (quase 22%). Neste caso, o grupo de espécies da quebra de 

plataforma apresentaram maior conteúdo do que as de talude, no entanto, não foi uma 

diferencia significativa (teste Kruskal-Wallis, p=0,245) (Figura 2c). 

Quanto ao conteúdo de água da fração comestível, os valores mais altos foram os 

observados no calamar-argentino (I. argentinus) e no peixe-sapo (L. gastrophysus) (82,9 

e 80,9 %, respectivamente); o valor médio de umidade para o resto das espécies ficou em 

torno ao 73,8%, sendo o das espécies de menores profundidades (quebra de plataforma) 

ligeiramente inferior a dito resultado (Tabela 2), embora esta diferença não tenha sido 

significativa (teste Kruskal-Wallis, p = 0,197) (Figura 2d). 

O coeficiente de correlação de Pearson, calculado para a fração de água e de 

proteína (como percentagem da matéria úmida), mostrou uma leve tendência negativa nas 

espécies mais profundas a terem menor conteúdo proteico na musculatura (Figura 3); 

porém, o resultado não foi significativo (ρ = - 0,506, p = 0,194). 

 

10

20

30

40

50

F
ra

ç
ã
o

 C
o

m
e
s
tí

v
e
l 
(%

d
o
 p

e
s
o
 t
o
ta

l)

QUEBRA P.                         TALUDE

a 



21 
 

 

 

 

50

60

70

80

90

100

C
o

n
te

ú
d

o
 p

ro
te

ic
o

 (
%

p
e

s
o

 s
e

c
o

)

QUEBRA P.                           TALUDE

10

15

20

25

30

C
o

n
te

ú
d

o
 p

ro
te

ic
o

 (
%

p
e

s
o

 ú
m

id
o

) 

QUEBRA P.                                  TALUDE 

b 

c 



22 
 

 

 

Figura 2. Variáveis analisadas das espécies, diferenciando entre os dois grupos, de plataforma 

externa/ quebra de plataforma e de talude. a) fração comestível; b) conteúdo proteico na matéria 

seca; c) conteúdo proteico na matéria úmida; d) conteúdo em água. Ainda que existam diferenças 

entre ambos grupos de espécies, em nenhum do casos foram significativas (teste de Kruskal-

Wallis, p>0,1). Dentro de cada gráfico, a caixa recolhe o 50% dos dados para cada variável e cada 

grupo de espécies; o símbolo (-) indica a mediana; os símbolos (+) indicam o máximo e o mínimo. 

 

 

Figura 3. Relação entre o conteúdo proteico, na matéria úmida, e o conteúdo em água. Em laranja, 

as espécies típicas de talude; em azul, as que habitam a plataforma externa/ quebra de plataforma. 

Coeficiente de correlação de Pearson: ρ=-0,506; p=0,194. 
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 4.1.2. Análise de dados biológicos 

 Foi realizada a análise de componentes principais (PCA) com as características 

biológicas e ecológicas de cada uma das espécies (Tabela 2), com exclusão do calamar-

argentino, único molusco cefalópode considerado, dadas as diferenças estruturais que 

apresenta e que podem levar a confusão na interpretação dos resultados. Os dois primeiros 

fatores extraídos da análise explicaram, em conjunto, 63,35% da variância total (Fator 1: 

41,60%; Fator 2: 21,76%) (Tabela 3). Nível trófico, tamanho na maturação, tamanho 

máximo e conteúdo de água apareceram altamente correlacionados, assim como LPUE e 

a profundidade (Figura 4a). Os maiores coeficientes de transformação lineares (loadings) 

no Fator 1 foram atribuídos a nível trófico, tamanho na maturação e tamanho máximo 

(positivamente) e taxa de crescimento (k) (negativamente). Já o Fator 2 foi 

majoritariamente influenciado pela biomassa média desembarcada por unidade de esforço 

(LPUE) (positivamente) e a idade máxima (negativamente).  

Tabela 3. Análise de Componentes Principais aplicado para avaliar as associações entre o 

conteúdo proteico e as características biológicas e ecológicas das espécies selecionadas. São 

indicados os coeficientes de transformação lineares (loadings) nos dois primeiros fatores gerados 

pelo PCA. Os eigenvalues e a variância explicada por cada fator foram indicados na parte inferior 

da tabela. 

Variáveis 
Fatores 

1 2 

   

Conteúdo proteico (PROT) -0,29 0,37 

Taxa de crescimento (k) -0,598 0,131 

Tamanho máximo (TMAX) 0,798 -0,438 

Tamanho na maturação (TMAT) 0,818 -0,115 

Idade máxima (IMAX) 0,351 -0,671 

Biomassa desembarcada por      

unidade de esforço (LPUE) 0,379 0,863 

Profundidade mínima de         

ocorrência (PMO) 0,652 0,601 

Nível Trófico (NT) 0,914 0,2 

Conteúdo de água (AG) 0,683 -0,054 

   

Eigenvalues 3,743 1,959 

Variância total explicada 41,589 21,765 
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 No espaço bidimensional gerado por ambos os fatores (Figura 4b), as espécies de 

talude se agruparam no lado direito do plano, como consequência do elevado peso (score) 

no Fator 1; ou seja, são espécies de crescimento mais lento que as de quebra de 

plataforma, que atingem maior tamanho, com níveis tróficos superiores e alto conteúdo 

em água. A merluza (M. hubbsi) e o peixe-galo (Z. conchifer) foram as duas exceções do 

grupo devido à elevada taxa de crescimento do primeiro, e ao relativamente elevado 

conteúdo proteico e baixo nível trófico do segundo. É destacável a localização da abrótea 

como consequência do elevado LPUE (o mais alto dentre as três espécies-alvo) e da 

profundidade média da sua distribuição. As demais espécies de profundidade se 

localizaram no quadrante inferior devido às baixas LPUE. Por outro lado, as espécies que 

são maioritariamente capturadas em áreas da plataforma externa e/ou quebra de 

plataforma, se concentraram no lado esquerdo do plano, com maior peso dado pelo rápido 

crescimento, menores tamanhos, nível trófico e conteúdo de água, e conteúdos proteicos 

superiores aos do o anterior grupo de espécies. A exceção neste caso foi o cação-bagre 

(Squalus spp.), aparecendo no lado direito devido à baixa taxa de crescimento e à escassa 

biomassa desembarcada (espécie incidental), pescada em profundidades menores. 
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Figura 4. Representação das correlações estabelecidas entre o conteúdo proteico e as 

características específicas, biológicas e ecológicas, no espaço bidimensional gerado a partir dos 

dois primeiros fatores obtidos no PCA. a) Distribuição das variáveis para cada fator. b) 

Distribuição das espécies de acordo às próprias variáveis. Os pontos brancos representam as 

espécies de plataforma externa/ quebra de plataforma, e os pontos azuis correspondem às espécies 

de talude. 

 

 4.1.3. Composição da captura 

 Dentre todas as viagens consideradas, especializadas e generalistas, em todos os 

anos estudados, observou-se que só um pequeno grupo de espécies gerou quantidades 

importantes de biomassa nos desembarques composto pela abrótea-de-fundo, merluza 

peixe-sapo, abrótea e calamar argentino (Figura 5). A Energia Adquirida segue a mesma 

tendência pelo mesmo motivo, porque ainda não sendo as espécies mais 

proteicas/energéticas, a biomassa que se desembarca delas é muito superior à das outras 

espécies; tendo em conta que este pequeno grupo está formado pelas espécies-alvo junto 

com o calamar e a abrótea (para a qual foram assumidos os mesmos valores que para a 

abrótea-de-fundo, pois não foi analisada).  

Através das curvas de k-dominância, foram ordenadas as espécies em função de 

sua contribuição percentual na biomassa e Energia Adquirida acumuladas (Figura 6a e 

6b, respectivamente), ao longo do período estudado; neste caso diferenciando, sim, a 
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contribuição nas viagens especializadas e generalistas, podendo comparar a diversidade 

específica entre elas. Aquelas viagens mais focadas a maximizar os recursos de talude, 

principalmente das três espécies-alvo, desembarcaram pequenas, ou até desprezíveis, 

quantidades de outras espécies não tão rentáveis, econômica e/ou energeticamente, neste 

caso. A biomassa acumulada nas viagens especializadas foi superior à desembarcada nas 

generalistas, porém, ficou concentrada num número reduzido de espécies, com apenas 

dez espécies se atinge o 100% acumulado. No caso das viagens generalistas, direcionadas 

à captura de vários recursos entre os 250-500 m de profundidade, nas quais não se realiza 

uma seleção tão exaustiva como no caso anterior, a diversidade nos desembarques foi 

notavelmente superior, ainda que a biomassa total não atingisse as quantidades do grupo 

anterior. Para o conjunto das viagens generalistas, um total de vinte e uma espécies 

acumularam o 100% da biomassa, ficando evidente a estratégia escolhida.  

 Seguindo a mesma lógica, o gráfico gerado para a Energia Adquirida 

acumulada destacou a grande contribuição das “poucas” espécies capturadas pela frota 

especializada, mas que concentram os maiores valores energéticos nas espécies-alvo. As 

viagens generalistas desembarcaram maior número de espécies, com menor quantidade 

de proteína ou menor fração comestível.  

 

 

Figura 5. Biomassa desembarcada (kg) de cada espécie pela frota de arrasteiros atuantes no talude 

do Sudeste-Sul do Brasil e a correspondente Energia Adquirida(TJ) de cada uma delas.  
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Figura 6. Curvas de k-dominância geradas para a) a biomassa e b) a Energia Adquirida, 

acumuladas, diferenciando entre as viagens especializadas e as generalistas realizadas pela frota 

de arrasteiros atuantes no talude do Sudeste-Sul do Brasil.  

 

4.2. Energia Dissipada 

 O segundo fator necessário para estabelecer o balanço energético é a Energia 

Dissipada, a qual depende basicamente do combustível que a embarcação consome em 

média (L/h) e do tempo de navegação (dias de mar), como elementos da equação. Como 

apresentado na Tabela 1, o consumo médio das embarcações foi de 30 L/h (informação 

obtida através das entrevistas), o que significa 720 litros por dia de viagem. A duração 

média das viagens foi de 22 dias, variando desde 3 até 45 dias, pescando uma média de 

aproximadamente duas toneladas de biomassa por dia no mar.  
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 4.2.1. Análise de dados 

 Além dos dois fatores ressaltados acima, uma série de características tanto da 

própria embarcação, como da viagem, poderiam influenciar no volume final de Energia 

Dissipada. Várias delas foram incluídas numa nova Análise de Componentes Principais 

(PCA) de maneira a explorar as possíveis correlações existentes (Tabela 4). Com os dois 

primeiros fatores extraídos foi explicado 64,66% da variância total, sendo atribuído 

46,41% ao Fator 1, e 18,25% ao Fator 2. No primeiro fator, os maiores coeficientes de 

transformação foram dados pelas latitudes norte e sul, junto com a idade do barco 

(positivamente), e pela profundidade média de pesca e a captura (negativamente). O Fator 

2 ficou mais influenciado pela profundidade média e a latitude sul (positivamente), e pela 

potência do motor e amplitude latitudinal percorrida durante a viagem (negativamente). 

Quanto às variáveis, se diferenciaram três grupos em função da correlação entre elas. A 

idade do barco e as latitudes, norte e sul, mais extremas registradas; a potência do motor 

com a amplitude latitudinal; e, em menor medida, a profundidade média da área de pesca 

com a captura (kg de biomassa desembarcada) (Figura 7a).  

 A partir dos fatores principais, gerou-se um espaço bidimensional no qual foram 

distribuídas as viagens de pesca, diferenciando-as entre viagens consideradas 

especializadas ou generalistas (Figura 7b). Observou-se uma tendência nas viagens do 

primeiro grupo a se localizar no semiplano esquerdo, com maior concentração no 

quadrante inferior. Ou seja, viagens a áreas mais profundas e com maior biomassa 

capturada, nas que a distância percorrida foi também maior em função da elevada 

potência nos motores da embarcação, e da idade da mesma. As viagens generalistas 

mostraram uma tendência contrária, se localizando no lado direito do plano, mais 

concentradas no quadrante superior. Quando representadas as viagens em função da 

classificação predominante da embarcação, especializada ou generalista, a diferenciação 

anterior ficou ainda mais clara (Figura 7c). Nesta análise a quase totalidade das viagens 

realizadas por embarcações especializadas foi localizada no plano esquerdo, com maior 

concentração no quadrante inferior, e as de embarcações generalistas no direito, se 

agrupando no quadrante superior, compartilhado com algumas especializadas 

provavelmente devido a embarcação “F”, de idade elevada.  
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Tabela 4. Coeficientes de transformação (loadings) para os dois primeiros fatores gerados pelo 

PCA realizado para determinar as correspondências existentes entre os diferentes elementos que 

influem na Energia Dissipada. Os eigenvalues e a variância explicada por cada fator estão 

indicados na parte inferior da tabela. 

Variáveis 
Fatores 

1 2 

   

Captura (CAPT) -0,617 0,035 

Idade (IDBARCO) 0,814 0,137 

Potência motor (POTMOT) 0,136 -0,744 

Profundidade média 

(PROFMED) 
-0,696 0,358 

Latitude norte (LATN) 0,931 0,117 

Latitude sul (LATS) 0,886 0,340 

Amplitude latitudinal (AMPLAT) 0,225 -0,669 

   

Eigenvalues 3,249 1,277 

Variância total explicada 46,409 18,247 

 

 

 

a 
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Figura 7. Representação do plano bidimensional gerado a partir do PCA. a) Distribuição das 

variáveis no espaço bidimensional. b) Distribuição das viagens em função das variáveis (ESP-

viagens especializadas; GEN-generalistas). c) Distribuição das viagens em função do tipo de 

embarcação que as realizou: ESP-especializada; GEN-generalista. 

b 

c 
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4.3. Balanço energético 

Os principais fatores que intervêm no desempenho energético da frota de arrasto 

de talude estão apresentados na Tabela 5. Partindo de cada embarcação, de forma 

individual, e do número de viagens selecionadas para cada uma delas, foi calculado o 

valor médio das variáveis: a biomassa desembarcada e o combustível utilizado (do 

conjunto das viagens de cada barco); as energias obtidas em base às duas variáveis 

anteriores (adquirida e dissipada); o EROI e os índices energéticos. Foi determinado 

como valor médio de Energia Adquirida nas 174 viagens, 0,07 TJ (45% CV) obtidos a 

partir das espécies capturadas e desembarcadas. As viagens classificadas como 

especializadas “desembarcaram” mais energia, em média 0,083 TJ (39% CV), derivado 

da maior quantidade também de biomassa e da seleção das capturas (Tabela 6). 

Contrariamente, as viagens generalistas, com menor biomassa desembarcada, obtiveram 

menores valores de Energia Adquirida, chegando, em média, a 0,06 TJ (50% CV). 

Comparando-se estas médias através de um teste-t, a diferença entre as estratégias foi 

considerada significativa (p <0,001). O mesmo resultado foi encontrado quando se 

compararam as estratégias predominantes de cada embarcação (barcos especialistas x 

barcos generalistas) (Tabela 6) 

 A partir do combustível utilizado por cada embarcação, nas respetivas viagens 

de pesca, foram dissipados, em média, 0,58 (26% CV) TJ entre as 174 viagens. No caso 

da Energia Dissipada, se observa que as viagens generalistas apresentaram menor 

consumo médio, liberando 0,542 TJ (27% CV) de energia por viagem, frente aos 0,597 

TJ (25% CV) das especializadas. Essas diferenças foram novamente semelhantes às 

observadas entre as embarcações predominantemente generalistas ou especializadas, 

sendo todas altamente significativas (p = 0,017) (Tabela 6). 

 Nenhuma das embarcações estudadas apresentou um balanço energético (ep-

EROI) positivo, porém, o valor médio global foi de 0,13 (45% CV), oscilando entre 0,040 

e 0,385; ou seja, a Energia Adquirida por viagem atingiu ao redor de 13% da Energia 

Dissipada. Em linhas gerais, as embarcações que apresentaram desembarques de 

biomassa menores, obtiveram balanços energéticos mais baixos. A eficiência energética 

média das viagens (e embarcações) especializadas (0,143 e 0,146, respetivamente) foi 

significativamente maior do que a estimada para as viagens (e embarcações) generalistas 

(0,111 – 0,106) (p <0.001) (Tabela 6).
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Tabela 5. Sumário dos resultados da análise de eficiência energética realizada para 7 arrasteiros atuantes no Sudeste e Sul do Brasil. São apresentados valores 

médios e coeficientes de variação obtidos para cada embarcação, para o conjunto das suas viagens selecionadas, entre os anos 2001 e 2015. Estratégia: 1-

especializada, 2-generalista. Biomassa desembarcada. Combustível consumido. EA-Energia Adquirida; ED-Energia Dissipada; EROI-calculado a partir dos 

valores de EA e ED da tabela. IUC-Intensidade de Uso do Combustível; pC-pegada de Carbono.

          BALANÇO ENERGÉTICO ÍNDICES ENERGÉTICOS 

Embarcação Viagens Estrat. Biomassa (kg) Combust.(L) E.A. (TJ) E.D. (TJ) ep-EROI IUC (L/kg) pC (tCO₂/t.biom.) 

A 19 2 29079,47 ± 35% 14210,53 ± 24% 0,04 ± 39% 0,51 ± 24% 0,09 ± 40% 0,55 ± 37% 1,47 ± 37% 

B 31 1 40941,19 ± 26% 16165,16 ± 32% 0,07 ± 27% 0,58 ± 32% 0,12 ± 25% 0,41 ± 29% 1,10 ± 29% 

C 45 1 64583,98 ± 27% 18240 ± 15% 0,10 ± 28% 0,65 ± 15% 0,16 ± 40% 0,32 ± 46% 0,86 ± 46% 

D 47 2 36993,49 ± 27% 14890,21 ± 24% 0,06 ± 32% 0,54 ± 23% 0,11 ± 28% 0,43 ± 30% 1,16 ± 30% 

E 12 1 68347,08 ± 37% 17280 ± 31% 0,11 ± 39% 0,62 ± 31% 0,19 ± 46% 0,29 ± 37% 0,77 ± 37% 

F 18 1 41092,39 ± 36% 14640 ± 27% 0,06 ± 40% 0,52 ± 27% 0,13 ± 46% 0,39 ± 37% 1,06 ± 37% 

G 2 2 61300 ± 9% 13633,32 ± 17% 0,10 ± 12% 0,49 ± 17% 0,20 ± 5% 0,22 ± 8% 0,59 ± 8% 



33 
 

 

Em quanto aos índices energéticos, foram queimados durante as 174 viagens, em média, 

0,39 litros de combustível por cada quilograma de biomassa desembarcada (41% CV), o 

que significou ao redor de 1,06x10-3 toneladas de CO₂ liberadas à atmosfera (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Comparação do desempenho energético das operações de pesca de arrasto no talude do 

Sudeste e Sul do Brasil. São comparadas viagens classificadas como especializadas e generalistas 

(ver texto para explicação) bem como embarcações que predominantemente exerceram uma ou 

outra estratégia. São apresentados valores médios dos índices energéticos calculados 

acompanhados dos coeficientes de variabilidade (entre parênteses). São apresentados valores de 

probabilidade (p) dos testes aplicados para comparar as médias (Ho: não há diferenças entre os 

grupos). Os valores assinalados com * foram calculados através do teste não paramétrico Kruskal-

Wallis por não se observar normalidade das variáveis. Os demais valores foram calculados através 

do teste-t. 

 Viagens 

 Especializadas Generalistas p 

n 108 66  

Energia Adquirida(TJ) 0,083 (39%) 0,060 (50%) <0,001 

Energia Dissipada(TJ) 0,597 (25%) 0,542 (27%) 0,017 

ep-EROI 0,143 (44%) 0,111 (39%) <0,001* 

IUC (L/kg) 0,365 (40%) 0,443 (39%) 0,002* 

pC (tCO₂/t.biom) 0,984 (40%) 1,190 (39%) 0,002* 

    

    

 Embarcações 

 Especializadas Generalistas p 

n 106 68  

Energia Adquirida(TJ) 0,087 (40%) 0,055 (37%) <0,001 

Energia Dissipada(TJ) 0,606  (25%) 0,528 (23%) <0,001 

ep-EROI 0,146 (44%) 0,106 (35%) <0,001* 

IUC (L/kg) 0,354 (40%) 0,458 (36%) <0,001* 

pC (tCO₂/t.biom) 0,953 (40%) 1,231 (36%) <0,001* 

 

  Finalmente, buscando resumir todo este comportamento energético, os 

fatores que nele influenciam e em que medida o fazem, foram plotados os resultados de 

Energia Adquirida, Energia Dissipada e ep-EROI, obtidos para cada viagem, sobre o 

plano bidimensional gerado no último PCA (Figura 7b). Desta forma, foi possível 
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observar as tendências de cada uma destas três variáveis, diferenciando entre viagens 

generalistas e especializadas, em função dos elementos que intervêm numa viagem de 

pesca.  

 A Energia Adquirida (Figura 8a) foi influenciada pelo Fator 1, apresentando 

uma tendência de aumento na direção das viagens especializadas que apresentaram 

maiores capturas das espécies, principalmente das três espécies-alvo, das quais dependem 

diretamente, pescadas em áreas de maior profundidade. Do outro lado, a Energia 

Dissipada (Figura 8b) comportou-se fundamentalmente de acordo com o Fator 2, 

concentrando-se em maior medida, como mostram as linhas amarelas e vermelhas do 

gráfico, sobre as viagens especializadas, que percorrem áreas maiores (AMPLAT), e 

também sobre aquelas de profundidades superiores. Por último, a figura 8c permite 

visualizar os resultados do balanço energético, ep-EROI, resultado da relação entre as 

anteriores. A tendência é bastante semelhante à da Energia Adquirida, a qual gera um 

balanço menos negativo quando é mais elevada. De novo foram as viagens especializadas 

as que induziram estes gradientes: são realizadas com embarcações mais novas com as 

que, ainda consumindo mais combustível como consequência da maior quantidade de 

dias no mar e as maiores distâncias percorridas, desembarcam quantidade, 

principalmente, e qualidade de biomassa (mais energética como consequência das 

elevadas LPUE) superior à das viagens generalistas, favorecendo ep-EROI mais 

próximos à neutralidade, sendo assim mais eficientes.  

 

a 
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Figura 8. Gráfico de contorno representando as tendências energéticas em função dos fatores que 

intervêm numa viagem de pesca. a) Energia Adquirida. b) Energia Dissipada. c) ep-EROI. As 

linhas de contorno das três variáveis acima são plotadas sobre as representações bidimensionais 

do PCA. Simbologia: o- viagens especializadas; x- viagens generalistas. 

  

b 

c 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A pesca, desde uma perspectiva energética, é um processo mediante o qual 

diferentes formas de energia são dissipadas através da aplicação de um conjunto de 

tecnologias, com o objetivo de capturar energia química comestível contida no corpo dos 

recursos (Tyedmers, 2004). A eficiência energética aplicada à dita atividade consiste em 

poder pescar a mesma quantidade de recursos com menor gasto energético. 

Foi calculada a eficiência energética da frota de arrasto de talude (250-500 m) da 

região Sudeste-Sul do Brasil, com base no ep-EROI (“edible protein – Energy Return on 

Investment”) que representa a quantidade de energia, em forma de proteína comestível 

contida no recurso pescado, obtida a partir do investimento energético realizado, em 

forma de combustível (Pelletier et al., 2011). O cálculo da energia adquirida foi baseado 

em energia proteica devido ao importante custo energético envolvido na produção, ou 

construção, de proteínas na natureza (Slesser, 1973), sendo estas um componente 

estrutural básico e necessário e cuja proporção no corpo das espécies se mantém constante 

durante praticamente todo o ciclo de vida (ao contrário dos lipídeos que variam de forma 

considerável).  

Por outro lado, o cálculo da energia dissipada levou em conta apenas o consumo 

direto de combustível (i.e. utilizado para navegação e pesca) o qual representa entre 75 e 

90% do consumo energético total de uma vigem (Tyedmers, 2004; Hospido e Tyedmers, 

2005; Mhara, 2009), independentemente da arte de pesca ou das espécies. O restante (10-

25%) é atribuído a outras entradas “indiretas” de energia como aquelas necessárias para 

a construção e manutenção da embarcação, a arte de pesca, isca, sistema de refrigeração 

e manutenção das capturas, iluminação ou processamento abordo, entre outros (Zeller et 

al., 2001; Tyedmers, 2004). Portanto, os limites estabelecidos para o balanço foram as 

entradas e saídas diretas de energia (Murphy e Hall, 2010; Murphy et al., 2011) i.e. 

consumo de óleo diesel e pescado capturado, antes de sofrer qualquer tipo de 

processamento industrial. Em termos gerais estimou-se que da energia contida no 

combustível total queimado durante as operações de pesca dos arrasteiros no talude do 

Sudeste e Sul do Brasil, em torno de 13% foi recuperado em forma de energia comestível. 

Este resultado caracteriza a ineficiência energética da atividade, porém se encontra acima 

da eficiência estimada em nível global para todas as frotas pesqueiras que oscila em torno 
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de 8% (Tyedmers et al., 2005). Uma considerável variabilidade existe em torno desse 

valor global o qual depende de a) a arte de pesca ser ativa ou passiva, com exceções dentro 

de cada grupo e b) das espécies–alvo serem demersais, pelágicas ou bentônicas. Em geral 

avalia-se que as artes ativas, e dentre elas, o arrasto de fundo é uma das mais ineficientes 

(Zeller et al., 2001; Bermúdez-Díez et al., 2011).  

Estudos sobre o consumo de combustível ou o desempenho energético do setor 

pesqueiro realizados no Hemisfério Sul são escassos (Tyedmers et al., 2005; Parker e 

Tyedmers, 2014), ao contrário do Hemisfério Norte, onde várias frotas têm sido estudadas 

ao logo dos anos.  Dentre os resultados obtidos para os arrasteiros de fundo se encontram 

os oferecidos por Tyedmers (2004), para espécies demersais de pescado no Pacífico Norte 

e Atlântico Norte, na década de 1980-1990, que apontam para uma eficiência de 6%. Por 

outro lado, Guillen et al. (2015), em arrasteiros demersais europeus com 12 a 24 metros 

de comprimento, determinou o valor de 3,8%. Em nível mais local, a frota arrasteira de 

alto mar em Galícia, na Espanha, recupera apenas 1,13% da energia que investe 

(Vázquez-Rowe et al., 2014). A interpretação das discrepâncias encontradas na eficiência 

energética da pesca de talude da região Sudeste-Sul do Brasil com relação aos padrões 

descritos para outras pescarias estudadas requer uma análise de algumas peculiaridades, 

tanto no que se refere aos padrões de Energia Adquirida quanto nos de Energia Dissipada.  

Energia Adquirida 

Dentre o conjunto de espécies desembarcadas pelas embarcações de pesca 

direcionadas à zona de talude, foram as mais superficiais, da plataforma externa/ quebra 

de plataforma (desembarcadas como capturas incidentais), as que apresentaram maior 

conteúdo proteico no músculo. Contrariamente, as espécies de talude mostraram maior 

quantidade de água e menor de lipídeo; este último inferido a partir da grande proporção 

de proteína no músculo desidratado. Porém, ainda não sendo as espécies mais energéticas, 

as quantidades de biomassa desembarcada delas (LPUE) foram consideravelmente 

superiores às das espécies de menor profundidade, gerando uma Energia Adquirida nas 

viagens de pesca que favoreceu ep-EROIs maiores.  

Em primeiro lugar deve-se destacar algumas peculiaridades do método de 

extração de proteínas utilizado. O método de Kjeldahl, como foi explicado na seção 3.1.2., 

mede a quantidade de nitrogênio total contido no músculo de peixe, o qual inclui tanto 
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nitrogênio proteico (contido nos aminoácidos) como nitrogênio não proteico (ácidos 

nucleicos, aminas, uréia, vitaminas, etc.) sem fazer distinção alguma entre eles, de alguma 

forma sobrestimando os resultados obtidos para todas as espécies. Porém, ainda que 

alguns fatores de conversão para pescado e subprodutos já foram calculados a partir da 

quantidade de aminoácidos residuais (4,94, Salo-Väänänen e Koivistoinen, 1996; 5,71, 

Diniz et al., 2013), a variabilidade nos resultados e nas metodologias é considerável, 

sendo o mais utilizado até hoje em dia o fator de Jones de 6,25. Além disso, são poucas 

as espécies estudadas de forma particular, e menos ainda espécies do Brasil. Ainda que a 

concentração e tendências dos componentes de nitrogênio não proteico são relevantes, 

especialmente em determinadas áreas como a nutricional, em conjunto apenas atingem 6-

14% do nitrogênio total contido no músculo (Puwastein et al., 1999; Diniz et al., 2013). 

Por tanto, devido às incertezas ainda correntes em torno ao cálculo do conteúdo proteico, 

decidiu-se continuar utilizando o fator de conversão até agora estabelecido como padrão 

e o mais utilizado em diferentes estudos.  

Tendo em conta estas peculiaridades, deve-se destacar o caso concreto do cação-

bagre (Squalus spp.) e a elevada fração de proteína encontrada no músculo (23,9%). Este 

resultado é provavelmente influenciado pelo elevado conteúdo do composto não proteico 

TMAO (óxido de trimetilamina), associado à uréia, compostos utilizados na 

osmorregulação (Bone, 1988; Lakshmanan, 2000). Além disto, dentro do grupo de 

espécies mais superficiais, o cação também apresentou o maior conteúdo proteico como 

percentagem da matéria seca, ou seja, o menor conteúdo em lipídeo, provavelmente como 

consequência da armazenagem destes componentes no fígado. Por outro lado, para os 

peixes teleósteos têm se encontrado um incremento do TMAO com a profundidade 

(Samerotte et al., 2007); porém, o valor médio obtido por estes autores para diferentes 

espécies, de diferentes famílias, está em torno de 0,7% da composição total. 

Indo além destas diferenças e particularidades, a composição bioquímica e 

características fisiológicas dos peixes são consequência de fatores tanto bióticos como 

abióticos. Nesse sentido, a compreensão do conteúdo energético proteico das espécies 

explotadas pela pesca de talude remete a uma associação com elementos do ciclo de vida 

e das condições ambientais e suas pressões seletivas. A análise exploratória multivariada 

mostrou uma alta correlação entre o conteúdo proteico (como percentagem da matéria 

úmida) e a taxa de crescimento alta, comum entre as espécies de menor profundidade; 



39 
 

 

contrariamente, atributos característicos das espécies de talude apareceram mais 

correlacionados: maiores tamanhos, crescimento lento, maturação tardia e altos níveis 

tróficos, além do maior conteúdo de água. Tanto através do resultado do PCA (Figura 4) 

como na Figura 2, de uma forma marginal, pode-se apreciar a tendência apresentada nas 

espécies de talude a possuir maior quantidade de água no músculo e menor de outros 

componentes, proteína analisada neste caso. Este mesmo comportamento tem-se 

encontrado em várias espécies de peixes pelágicos e bento-pelágicos de profundidade 

(>1000 m), ainda que apenas obtendo resultados significativos para o incremento de água, 

mas não para proteína ou lipídeo (Childress & Nygaard, 1973; Childress, 1995; Drazen 

& Siebel, 2007; Drazen, 2007). Mesmo assim, sabe-se que a água e a proteína mantêm 

uma relação inversa no músculo dos peixes, por tanto, se deduziu que se a água aumenta 

com a profundidade, os componentes restantes (proteína e lipídeo) iam se reduzir 

Childress & Nygaard, 1973; Drazen, 2007). Estas mudanças e ajustes bioquímicos devem 

estar refletindo algum tipo de adaptação às condições do ecossistema profundo, em 

concreto, a praticamente inexistente luz. Hipotetiza-se que, num ambiente sem 

possibilidade de interações visuais, a relação predador-presa se vê bastante reduzida, 

fazendo com que a capacidade locomotora passe a um segundo plano; ao contrário do que 

ocorre em ambientes iluminados onde a necessidade de deslocamento é constante 

(Childress, 1995; Drazen, 2007; Drazen & Siebel, 2007). O objetivo final é atingir a 

máxima eficiência energética, pelo que a diminuição duma musculatura, que reduz a 

demanda calórica por unidade de massa, permite atingir tamanhos corporais maiores 

oferecendo a estas espécies uma vantagem a este tipo de ambientes limitantes.  

As espécies de profundidade consideradas neste trabalho, desembarcadas pela 

frota de arrasteiros de talude, se repartem entre os 300 e 510 m, ou seja, nem o intervalo 

é muito grande, nem a máxima profundidade atingida. Ainda assim são evidenciadas as 

tendências descritas acima, mesmo que de uma forma incipiente, ao se apresentarem 

como espécies mais aquosas e com menor conteúdo proteico do que as de menores 

profundidades. Por outro lado, este último grupo de espécies, quando observado o 

resultado do PCA, mostraram caraterísticas próprias de ambientes atingidos pela luz 

solar, onde as interações se baseiam na capacidade visual: elevadas taxas de crescimento, 

menores tamanhos corporais, maior quantidade de proteína no músculo e maior proporção 

de lipídeo, utilizado como fonte energética primária.  
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Neste estudo, tem-se determinado que as embarcações especializadas, que 

capturam principalmente espécies de talude, e maioritariamente as três espécies-alvo, 

obtêm maior quantidade de Energia Adquirida do que as generalistas, as quais 

desembarcam biomassa mais energética. A Energia Adquirida não só depende do 

conteúdo proteico da fração comestível, também, e de forma acentuada, da quantidade 

desembarcada de cada espécie em questão. Assim, é de se referir ao histórico pesqueiro 

e estado dos recursos na região brasileira estudada e em comparação com aqueles dos 

países onde outros balanços energéticos têm sido obtidos, dado que, nem a abundância 

nem o nível de explotação das pescarias é o mesmo. Em primeiro lugar, cabe destacar que 

a pesca de arrasto de talude no Brasil é relativamente recente, iniciando seu 

desenvolvimento no final da década de 1990, tendo seu apogeu entre os anos 2001 e 2003 

quando se estruturou em diferentes estratos batimétricos em função dos alvos específicos 

de elevado valor econômico. Estes recursos foram explotados por embarcações nacionais 

e estrangeiras, estas últimas procedentes do programa governamental de arrendamento de 

frota estrangeira para a exploração e ocupação da ZEE do país com vistas à expansão do 

setor pesqueiro, com duração desde 1998 até aproximadamente 2007 (Pérez e Pezzuto, 

2006; Pérez et al., 2009a). Durante este período de início e consolidação da frota nacional, 

as áreas de talude foram utilizadas por ditas embarcações, principalmente a partir de 2004, 

juntamente com as arrendadas. Os principais recursos da zona (merluza, abrótea-de-fundo 

e peixe-sapo), que até a entrada dos barcos estrangeiros não tinham sido muito 

considerados pelos mercados nacionais, foram explotados intensivamente, deixando-os 

numa situação delicada do ponto de vista biológico (Perez, 2006; Perez e Pezzuto, 2006; 

Perez et al., 2009b), pois já tinha sido concluído que a maioria dos recursos de talude 

tinham um potencial pesqueiro reduzido, devido às baixas densidades e às limitadas 

capturas sustentáveis, determinadas pelos padrões específicos de ciclo de vida (taxas de 

crescimento ou mortalidade natural, entre outros) (Perez, 2006; Haimovici et al., 2008).   

 No lado oposto do oceano Atlântico, no Hemisfério Norte, esta situação vem se 

produzindo com algumas décadas de antecedência. O incremento e aperfeiçoamento da 

frota industrializada, como consequência dos avanços tecnológicos decorrentes das duas 

grandes guerras, favoreceram uma explotação dos recursos de forma gradual, varrendo as 

áreas mais costeiras de plataforma e chegando até o talude conforme as capturas iam 

diminuindo e a tecnologia aumentando (Pauly et al., 2002). Começando entre a década 

de 1950 e 1960, quando se tem os primeiros registros de pesca em águas além da 
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plataforma continental por arrasteiros soviéticos, identifica-se uma intensificação do 

esforço e capacidade das frotas até os dias de hoje. Como resultado, em todo o Hemisfério 

Norte em geral, e nas costas europeias em particular (onde a maioria dos estudos de 

eficiência energética têm sido desenvolvidos), vários recursos de regiões profundas estão 

biologicamente comprometidos (Pauly et al., 2002; Watson et al., 2004; Perez et 

al.,2009a; MARIBUS gGmbH, 2013; FAO, 2014). Esta realidade obriga, em certo modo, 

às frotas ficarem no mar por mais tempo, às vezes navegando distâncias muito afastadas 

da costa, voltando com toneladas de capturas muito altas para compensar os gastos 

econômicos que estas viagens supõem. Isto leva associada a necessidade de instalação de 

sistemas de congelamento das capturas abordo. A potência do motor será, por tanto, fator 

determinante para cumprir com ditas condições.  

Por tanto, ainda com a situação desfavorável dos recursos demersais explotáveis 

de talude da costa sudeste-sul do Brasil, o balanço energético resultante da frota atuante 

não chega a níveis tão baixos como os de outros lugares, onde a pesca das espécies-alvo 

dos arrasteiros requer o percurso de maiores distâncias e mais tempo no mar (embarcações 

que pescam em águas de outros países ficando até meses no mar), assim como o 

consequente elevado consumo de combustível. Finalmente, cabe ressaltar que os dados 

de fração comestível e conteúdo proteico não foram adquiridos de outros trabalhos nem 

bases de dados; foram sim obtidos especificamente para este estudo, dada a escassez de 

informação acerca da composição bioquímica de espécies marinhas comerciais no Brasil 

(e.g. Diniz et al., 2013). 

Energia Dissipada  

A ineficiência energética das frotas pesqueiras é resultado da elevada energia 

dissipada, principalmente, como resultado da forte dependência que o setor tem do 

combustível. Tem se observado uma tendência ao declínio no desempenho energético das 

frotas em nível global, podendo-o atribuir majoritariamente a dois fatores: a) a diminuição 

na abundância relativa dos recursos e na proximidade, e b) o aumento do tamanho, 

capacidade e avanços tecnológicos das frotas (Tyedmers, 2004), para poder atingir zonas 

com abundância suficiente de capturas, ou com capturas o suficientemente valiosas 

economicamente como para obter benefício. Ambos os fatores, junto com a necessidade, 

cada vez maior, de aumentar a competitividade e de reduzir as emissões, têm 
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transformado a “eficiência energética” numa necessidade mais do que numa opção 

(Basurko et al., 2013).  

 Vários são os fatores que influenciam no consumo energético de uma operação de 

pesca. Por um lado, as características intrínsecas da embarcação, como é a estrutura e o 

tamanho do barco, o estado do casco e do motor, a idade e a potência do motor, a 

manutenção do conjunto casco-motor-hélice, ou a arte de pesca utilizada e a adequação 

da mesma, entre outros. Por outro, atuam ainda fatores extrínsecos, como a 

meteorologia/estado do mar, a distância até o pesqueiro/entre os pesqueiros, ou a 

experiência/estratégia do mestre da embarcação (determinante em alguns casos), por 

exemplo. Na segunda análise exploratória realizada (secção 4.2.1.), alguns destes fatores 

foram introduzidos. As embarcações classificadas como especializadas, mais novas, 

consumiram mais combustível (em média por embarcação), pois também percorreram 

maiores distâncias (amplitude latitudinal, AMPLAT) buscando as espécies-alvo do 

talude, as quais se encontram a maiores profundidades. Não obstante, a realização de 

estudos que contemplem as características específicas de cada embarcação, e de um 

número maior de embarcações, poderia ser de grande ajuda para o estabelecimento de 

padrões de consumo, sinalizando os fatores causadores do mesmo a partir dos quais se 

poderiam procurar melhorias. 

A quantidade de combustível que um motor consome é uma informação oferecida 

pelo fabricante: “Consumo de Combustível Específico” (SFOC, pelas siglas em inglês), 

o qual é expresso como gramas de combustível por quilowatt por hora corrida (g/kWhr), 

e varia com as revoluções por minuto e a potência de saída (curvas de valores desta 

relação são geralmente fornecidas em forma de gráficos). Normalmente, os motores estão 

desenhados para atingir uma máxima eficiência do consumo quando estão trabalhando ao 

80-85% da sua potência nominal, produzindo um consumo excessivo de combustível sem 

um incremento respectivo na potência (Mhara, 2009; Liria et al., 2012). Além do 

consumo específico de cada motor, a energia dissipada também depende da duração da 

viagem. Do tempo produtivo duma viagem de pesca de arrasto de fundo, entre 50 e 85% 

corresponde à fase da captura (Mhara, 2009; Bermúdez-Díez et al., 2011; Basurko et al., 

2012; FAO, 2015). Durante o arrasto a potência dos motores deve ser suficiente para 

vencer a resistência ao avanço que supõe o deslocamento da embarcação e da(s) rede(s), 

ao mesmo tempo, numa velocidade determinada de 3 nós, em média (SantAna e Pérez, 
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submetido; Port, 2015). Ainda sendo uma velocidade baixa, dada a duração do arrasto, o 

consumo final desta etapa é maior que durante a navegação até/desde o ponto de pesca. 

Das entrevistas realizadas com os armadores e mestres das embarcações trabalhadas, foi 

recolhida a ideia de que o consumo durante o reboque da rede é superior como 

consequência da maior “rotação do motor”, o qual “trabalha mais forçado”. Porém, em 

base aos resultados obtidos por Basurko et al. (2012) a partir de auditorias energéticas em 

embarcações do País Vasco (Espanha), enquanto a velocidade se reduz em 61% durante 

o arrasto, as revoluções por minuto do motor apenas decrescem em 13%, o qual é apenas 

perceptível sensorialmente pela tripulação, favorecendo a sensação de que o motor 

trabalha mais como consequência da grande diminuição na velocidade. Por tanto, o 

consumo total durante a navegação e na pesca não é resultado apenas do consumo 

específico em cada uma destas etapas, mas também do tempo dedicado a cada uma delas 

(Queirolo, 2015). A realização deste tipo de estudos mais concretos nas embarcações 

brasileiras ajudaria ao entendimento das curvas de consumo, permitindo atingir uma 

maior eficiência energética.  

 As embarcações estudadas têm uma potência média de 340 hp, variando entre 320 

e 370 hp (sem diferenças consideráveis), e consomem ao redor de 30 L/h. Comparando 

estes resultados com frotas arrasteiras de outros lugares, estes valores ficam muito baixos: 

arrasteiros do País Vasco (Espanha), de 39 m de comprimento com uma potência no 

motor de 1400 hp, consomem uma média de 178 L/h, realizando viagens de apenas 6 

dias; embarcações de pesca de linha e anzol rebocado, de 22,5 m de comprimento, 

consomem 36 litros de combustível por hora de navegação, em viagens de 20 dias de 

duração, utilizando um motor principal de 670 hp (Basurko et al., 2012); em Ancona 

(Italia), arrasteiros de 22,8 m navegam com motores de 734 hp (Notti et al., 2012). Estas 

grandes diferenças poderiam estar determinando o contraste entre o resultado do ep-EROI 

obtidos para a frota estudada e os encontrados na literatura consultada. Isto significaria 

que as embarcações brasileiras, ainda com a sua ineficiência e características diferentes 

(barcos de madeira, com gelo como sistema de manutenção das capturas, etc.), não 

precisam de motores maiores para cobrir as necessidades que os mercados lhes impõem.   

 Se outras frotas (europeias, principalmente) capturam grandes toneladas de peixe, 

ficando temporadas mais longas no mar (FAO, 2015) e os balanços decorrentes são tão 

baixos, pode-se inferir que é a Energia Dissipada a causante de tal resultado. No caso da 
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frota arrasteira de talude do Brasil, ainda sendo elevado o consumo, nem as distâncias 

percorridas, nem os períodos de mar (média de 22 dias por viagem, máx.45, mín.3), nem 

as tecnologias a bordo requerem tais consumos de combustível. E, além disso, as capturas 

são suficientemente valiosas economicamente para compensar os custos das operações, e 

suficientemente valiosas energeticamente para gerar um balanço não tão baixo, ainda que 

negativo. Isto está evidenciado nos ep-EROIs menos negativos apresentados pelas 

embarcações especializadas que dissipam mais energia, mas a equilibram capturando 

maior quantidade de biomassa (figura 8). 

 A realização de estudos sobre a eficiência energética, ou balanços energéticos, das 

frotas pesqueiras é cada vez mais comum como consequência de políticas pesqueiras 

focadas em questões sociais, econômicas e ambientais (liberação de gases de efeito 

estufa), da forte dependência dos combustíveis por parte do setor, o qual se vê diretamente 

afetado pela flutuação nos preços do petróleo, e da crescente demanda de informação por 

parte do consumidor sobre os produtos (e.g. rastreabilidade, produção e consumo ético). 

Este conjunto de fatores tem promovido um grande avanço no campo de I+D+i 

(Investigação + Desenvolvimento + Inovação) levando a cabo auditorias energéticas, 

estudos concretos por embarcação, etc. que oferecem soluções concretas e especificas 

para melhorar a eficiência energética e econômica das frotas (Zeller et al., 2001; 

Tyedmers, 2004; Suuronen et al., 2012; Mhara, 2009; Notti et al., 2012; Bermúdez-Díez 

et al., 2011; Liria et al., 2012; Soler-Martíenz et al., 2012; Basurko et al., 2012; EC, 

2015).  

A intensidade de uso do combustível das embarcações é um indicador tanto do 

desempenho energético e efeitos no ambiente, como econômico, dos custos que o 

combustível supõe, oferecendo outro ponto de vista sobre a eficiência da atividade. O 

valor obtido para a frota estudada foi de 0,39 litros de combustível utilizados para cada 

quilograma de biomassa desembarcada (ou 390 L/t, valor médio das 174 viagens 

analisadas). Este resultado é semelhante ao 0,41 L/kg estimado por Port (2015) para 

arrasteiros demersais de talude da mesma região apenas contabilizando o combustível 

gasto durante os períodos de operação das redes de arrasto, e não durante toda a viagem. 

Quando observados outros trabalhos o resultado reflete uma maior eficiência no uso do 

combustível por parte das embarcações brasileiras, se assemelhando mais com o 

desempenho dos arrasteiros pelágicos de salmão ou de moluscos (360 L/t e 350 L/t, 
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respectivamente, Tyedmers, 2004). O valor global calculado é de 620 L/t (Tyedmers et 

al., 2005), e o calculado para arrasteiros europeus é de 1646 l/t (Basurko et al., 2012).  

Os arrasteiros que atuam no talude do Brasil de forma especializada fizeram um 

uso mais eficiente do combustível (0,35 L/kg), dado pelas quantidades de biomassa 

desembarcada, ainda que navegando até áreas com profundidades maiores; em câmbio, 

as embarcações generalistas, com 0,46 litros queimados por quilograma desembarcada, 

demonstraram uma estratégia menos eficiente. Entretanto, como foi destacado por Port 

(2015), os arrasteiros nacionais desembarcam muita mais biomassa da que se obteria 

pescando unicamente as espécies-alvo com o objetivo de incrementar a receita final 

(Pezzuto e Mastella-Benincá, 2015), nesse caso os resultados da intensidade de uso do 

combustível seriam ainda maiores realmente, ou seja, seriam viagens muito mais 

ineficientes. A intensidade de uso do combustível também vai depender do tipo de arte 

utilizada e da espécie-alvo, assim como das características da embarcação. Do Hemisfério 

Sul, apenas se tem informação de frotas da Oceania, onde elevados valores têm sido 

reportados como consequência da importante ocorrência de pescarias de crustáceos na 

Austrália (uma das mais ineficientes) e do grande número de registros ao respeito 

(Tyedmers e Parker, 2012; Parker e Tyedmers, 2014).  

A pegada de carbono, definida como “uma medida da quantidade total das 

emissões de dióxido de carbono, exclusivamente, causadas direta e indiretamente por uma 

atividade ou acumulada ao longo dos estágios de vida de um produto” (Wiedmann e 

Minx, 2008), foi calculada como segundo índice de impacto ambiental. Na análise apenas 

uma parte da definição foi utilizada, pois foram contabilizadas as emissões associadas ao 

combustível diretamente queimado na primeira fase da cadeia produtiva do setor, a 

extrativa (Cheilari et al., 2013). Este índice é complementar e proporcional à intensidade 

de uso do combustível. Por outro lado, resulta interessante já que as análises tradicionais 

sobre os impactos ambientais das pescarias, ainda tendo em conta eventos como a redução 

dos estoques, as alterações no fundo ou nas cadeias tróficas, não contemplavam outros 

impactos da atividade, como são as emissões de gases de efeito estufa que, em grande 

escala, afetam à toxicidade ou a acidificação dos oceanos, entre outros eventos (Sandison, 

2015).  

Cada uma das 174 viagens analisadas emitiu uma média de 1,06 toneladas de CO₂ 

por cada tonelada de biomassa desembarcada. Neste caso também, as embarcações 
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especializadas produziram uma pegada menor do que as generalistas (0,95 e 1,23 t CO₂/t 

biomassa desembarcada, respectivamente), pois, consumindo maior quantidade de 

combustível desembarcam também mais biomassa, “compensando” as emissões 

associadas. Port (2015), para os arrasteiros de talude calculou a emissão de 1,11 t de CO₂, 

liberadas durante a fase de arrasto, por cada tonelada de biomassa, novamente muito 

próximo das estimativas feitas neste estudo. Com respeito a estudos realizados fora do 

Brasil, o resultado obtido está em concordância com o de Vivekanandan et al. (2013) e 

Ghosh et al. (2014) para arrasteiros na Índia, liberando entre 1,404 e 1,43 t CO₂/t 

biomassa desembarcada; em câmbio, é menor do que a computada em níveis globais (1,7 

t CO₂/t biomassa, Tyedmers et al., 2005) ou para a frota arrasteira europeia (4,48 t CO₂/t 

biomassa, Basurko et al., 2013).  

Expressões como créditos de carbono (reduções verificadas de emissões), criação 

de um mercado único de CO₂ ou fixação de um preço internacional ao carbono, são cada 

vez mais comuns na sociedade atual, porém não chegam a se concretizar nos acordos e 

políticas internacionais. Nestes eventos, pouco tem sido referido acerca dos gases 

decorrentes do setor pesqueiro em particular, e da fase extrativa em concreto, a qual, junto 

com o transporte do produto, supõe uma das mais exigentes energeticamente. Propostas 

e metas a cumprir para reduzir as emissões dos países assinantes são estabelecidas 

(Protocolo de Quioto, Conferência das Partes (COP21)), mas as emissões consequentes 

da pesca não são tratadas como corresponde a sua magnitude em determinadas áreas onde 

este setor tem um peso considerável (e.g. Europa), ainda que recomendações ao respeito 

venham sendo feitas desde a promulgação do Código de Conduta para a Pesca 

Responsável em 1995 (FAO). No Brasil, duas normativas de mudanças climáticas têm 

sido estabelecidas para a avaliação das emissões de gases de efeito estufa (GEE): a) 

ABNT NBR ISO 14064:2007, para a elaboração duma estimativa das emissões geradas 

por uma atividade; e b) ABNT NBR ISO 15.948:2011, a qual oferece práticas 

recomendadas, diretrizes e critérios, para a neutralização das emissões contabilizadas. Por 

outro lado, propostas como os Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) ou a criação de créditos de carbono específicos para a pesca (Van Riel et al., 

2015), se apresentam como opções a implementar dentro do marco do manejo pesqueiro. 

Entretanto, em base ao volume das emissões obtidas neste estudo, e em outros que 

abarcam todas as frotas arrasteiras do sudeste-sul do Brasil (Port, 2015), pode-se dizer 
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que as emissões desta pescaria remetem a um baixo impacto atingindo apenas em torno 

de 0,1% das emissões anuais da indústria nacional voltada a produção de alimentos.  

ep-EROI em sistemas de produção alimentar 

 Dada a forte dependência que os sistemas de produção alimentar têm dos 

combustíveis fósseis, a realização de estudos sobre o seu desempenho energético são cada 

vez mais necessários visando à redução no consumo de combustível, a emissão decorrente 

de gases de efeito estufa e a segurança alimentar. Estas análises buscam quantificar as 

necessidades energéticas dos sistemas para produzir um determinado bem, e identificam 

os pontos energéticos críticos fornecendo a informação necessária para a tomada de 

decisões ao respeito. Ainda que a realização destes estudos seja cada vez mais comum, 

várias metodologias são utilizadas e adaptadas, tomando diferentes limites no estudo 

(contabilizando só entradas diretas de energia, ou também as indiretas, toda/partes dentro 

da cadeia de valor do produto, etc.) em função do sistema em concreto. Em termos gerais, 

a agricultura, pecuária, aquicultura e pesca são considerados sistemas de produção de 

alimentos, dentre os quais a agricultura tem sido considerada mais eficiente (Pelletier et 

al., 2011) que os sistemas de produção animal, sendo as pescarias qualificadas como um 

dos que mais energia requer (Wilson, 1999). Porém, vários estudos têm desmentido esta 

afirmação através do cálculo do ep-EROI: “edible protein Energy Return On Investment”.  

 Dentro da pesca, as artes de pesca ativas têm maior demanda energética do que as 

passivas e, dentre as primeiras, as que têm como alvos espécies pelágicas são mais 

eficientes que as de demersais ou bentônicas (Vázquez-Rowe et al., 2014; Guillen et al., 

2015). No entanto, estas generalizações devem ser tomadas com precaução, pois a 

demanda energética é muito especifica, podendo-se apenas realizar comparações realistas 

entre barcos que operem sobre a mesma espécie(s) com a mesma arte (Basurko et al., 

2012). Com base nos resultados publicados por Vázquez-Rowe et al. (2014) e Guillen et 

al. (2015), contabilizando entradas diretas e indiretas de energia, e tendo em conta os 

limites estabelecidos para a análise da frota brasileira (inputs/outputs diretos), o ep-EROI 

obtido de 13% estaria mais perto da eficiência de embarcações de cerco costeiro de 

pequenos pelágicos, como ep-EROI entre 14-18%, ou da pesca de espinhel pelágico para 

atuns (14%, valor global), do que da pesca de arrasto  de  bacalhau (8,4%) ou de linguados 

(1,9%). Como observado por outros autores (Tyedmers, 2004), a pesca industrial voltada 

ao consumo humano se mantém competitiva quando comparada a outros sistemas de 
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produção de proteína animal. Em base às publicações anteriores, o resultado de ep-EROI 

obtido para as embarcações brasileiras ficaria superior comparado com a produção de 

alguns alimentos de procedência pecuária: bovino (5%) ou suíno (7,1%); ou de 

procedência da aquicultura, como bagre (4%), camarão (2,5%) ou badejo (1,5%). Dadas 

as diferenças nos limites tomados nos estudos referidos e no presente, é de supor que as 

discrepâncias entre os resultados, quando computadas também as entradas indiretas nas 

embarcações brasileiras, não sejam tão significativas.  

 No Brasil estudos de eficiência energética têm sido realizados principalmente para 

o setor agropecuário, visando a auto-sustentabilidade e o aumento do rendimento dos 

sistemas (Campos e Campos, 2004; Angonese et al., 2006; Cerri et al., 2009), com 

nenhuma referência encontrada acerca da aquicultura. Dado o peso que os dois primeiros 

setores têm na produção alimentar nacional (IBGE, 2011), poderia se pensar que o 

panorama global se refletisse também no país: que a pesca se encontrasse numa situação 

de maior eficiência energética que outros setores.  

Contribuição ao desenvolvimento da pesca de talude no Brasil 

 Dias e Pérez (submetido) estudaram as diferentes estratégias dos arrasteiros 

atuantes no talude do Sudeste e Sul do Brasil, identificando a atuação em paralelo de 

embarcações “especializadas” e “generalistas”. Estes autores relacionaram esse cenário 

como um estágio do desenvolvimento da pesca de talude onde, após uma fase pioneira 

onde embarcações generalistas tendem a predominar, existe a formação de um grupo 

persistente de embarcações que se especializaram nessa pescaria e tendem a ser viáveis 

economicamente atuando exclusivamente na mesma. No talude os arrasteiros 

especializados contrastam com um segundo grupo de embarcações generalistas que não 

apenas operam no talude, mas também em outras áreas da plataforma continental ao longo 

do ano. A partir da diversificação de alvos e áreas, esta numerosa frota aparentemente 

desenvolve uma estratégia econômica bastante exitosa na região. Apesar das reduções de 

biomassa dos principais alvos reportadas há cerca de uma década, a pesca de talude tendeu 

assim a se desenvolver praticamente sem uma política regulatória efetiva e tem 

apresentado sinais de sustentação, ao menos das capturas. Outras análises de impacto 

ambiental, no entanto, têm alertado para uma crescente ocupação das áreas intocadas de 

talude (Port, 2015) bem como uma elevada vulnerabilidade de espécies capturadas 

acidentalmente no talude pelas redes pouco seletivas (Visintin, 2015). 
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Nesse contexto, o presente estudo demonstra, utilizando diferentes medidores de 

impacto ecossistêmico, que a pesca de arrasto especializada no talude aponta para uma 

maior eficiência energética do que a apresentada pelas estratégias generalistas. São 

embarcações mais novas que viajam maiores distâncias para atingir as profundidades 

onde as espécies-alvo (merluza, abrótea-de-fundo e peixe-sapo) se encontram (250-500 

m). Consequentemente, ficando mais dias no mar por viagem, o consumo médio por 

viagem é também maior; porém, se vê mais fortemente compensado pelas quantidades de 

biomassa que desembarcam (maior do que as embarcações generalistas), do que pelas 

características bioquímicas dessa biomassa, a qual, também contribui a dito resultado. 

Como é de se esperar, com ep-EROIs superiores, a eficiência no uso do combustível 

destas embarcações também foi maior (0,35 L/kg desembarcada) e, por conseguinte, uma 

menor pegada de carbono (0,95 t.CO2/t de biomassa desembarcada). Por tanto, a frota 

especializada leva a cabo uma estratégia não só economicamente viável, pela sua 

persistência ao longo do tempo, senão também energeticamente mais favorável do que a 

frota generalista. Embora sejam claramente necessários mais estudos, incorporando 

outras frotas e outras áreas de pesca para se traçar conclusões definitivas, a presente 

análise é importante como contribuição aos processos de gestão da pesca no país como 

um todo. Entende-se que este processo tende a ter maiores chances de sucesso quando em 

uma pescaria predominam pescadores especializados, totalmente dependentes de recursos 

localizados e com maior disposição/ motivação para proteger a produtividade e 

viabilidade econômica dos mesmos (Branch et al., 2006). 

Atingir uma maior eficiência energética é um objetivo duplo: ecológico e 

econômico. No caso deste estudo o enfoque foi mais enquadrado no primeiro tipo; 

entretanto, a pesca é basicamente uma atividade econômica onde os atores se regem pelo 

benefício, pelo que a realização de estudos, análises e auditorias das frotas retribuiria no 

lucro final. Este seria, então, o ponto de encontro entre setor pesqueiro e academia, 

procurando por um lado a eficácia e por outro a eficiência, podendo atingir a 

sustentabilidade da atividade em todos os âmbitos. Análises de diferentes frotas nacionais 

ofereceriam uma ideia do desempenho energético da pesca no Brasil, o que permitiria 

sinalar os pontos fortes e fracos de cada modalidade, sendo uma questão a incluir dentro 

dos planos de manejo das atividades.  
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CONCLUSÕES  

 

A eficiência energética da pesca de arrasto de talude no Brasil apresenta um 

balanço negativo; porém, superior aos valores globais de outros países onde a produção 

e níveis de explotação dos recursos são muito superiores.  

As embarcações especializadas apresentaram a estratégia mais eficiente, 

fortemente determinada pelas elevadas quantidades de biomassa desembarcada. 

A pescaria de arrasto de talude demonstrou ser mais eficiente quando comparada 

com outros sistemas de produção de alimentos e até com outras modalidades de pesca 

demostrou um desempenho competente. 

A estratégia especializada é economicamente e energeticamente mais rentável. Ao 

respeito, seria de se esperar políticas específicas para esta pescaria que permitam a sua 

sustentação ao longo do tempo, principalmente no que a questão biológica se refere.  

A realização de auditorias energéticas nas embarcações, analisando as entradas 

diretas e indiretas de energia, favoreceriam viagens mais eficientes. 

O fato de terem-se revelado como mais eficientes as viagens direcionadas às áreas 

mais profundas e focalizadas nas espécies ali habitantes, não quer dizer que toda a frota 

atuante no talude adquira o mesmo comportamento, pois evidentemente não é a melhor 

decisão em termos biológicos, tendo as espécies de profundidade uma baixa  resiliência. 

Assim, devem-se estabelecer estratégias adequadas e incentivos suficientes para cada 

embarcação atuar da forma mais eficiente possível, remarcando a ideia do benefício 

comum uma vez atingida tal hipotética situação.   
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