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RESUMO 

A frota de arrasto-duplo atuante no Sudeste e Sul do Brasil desembarca uma elevada diversidade 

de recursos, característica do petrecho pouco seletivo, da ampla área de atuação e do grande 

aproveitamento de espécies de peixes e invertebrados. Porém sua gestão tem sido historicamente 

fundamentada em poucas espécies tradicionamente explotadas, como o camarão-rosa, 

permanecendo um impacto pouco conhecido sobre uma parcela significativa das comunidades 

demersais igualmente afetada pelas operacões de pesca. Este trabalho tem como objetivo aplicar 

uma análise de risco para avaliar o quão vulneráveis à sobrepesca são as espécies desembarcadas 

pelo arrasto-duplo, com vistas a identificar estratégias de gestão que possam contribuir para 

diminuição do impacto ecossistêmico da atividade. Foram consideradas três estratégias espaciais 

distintas realizadas por grupos de arrasteiros diferenciados, sendo um grupo atuante 

predominantemente no talude (G1), outro grupo na borda da plataforma (G2), e por fim um 

grupo de plataforma continental (G3). Os dados utilizados foram provenientes do monitoramento 

da pesca industrial de Santa Catarina nos anos de 2010 e 2011 e totalizaram 963 viagens de 

pesca com suas respectivas informações de esforço, captura desembarcada por espécie e áreas de 

pesca. Foi aplicada uma análise de produtividade-susceptibilidade (APS) para cada um dos 

grupos e para a frota como um todo. Elencou-se sete atributos para representar a produtividade 

(p) das espécies e seis para representar a susceptibilidade (s) das mesmas aos grupos. Através das 

médias de (p) e (s) apresentadas por cada espécie, estimou-se a vulnerabilidade de cada uma 

tanto numericamente quanto graficamente. O atributo de susceptibilidade “Proporção das horas 

arrastadas sobre a distribuição batimétrica” foi escolhido para estabelecer modificações que 

visaram simular, através de um rearranjo espacial das viagens de pesca, uma diminuição da 

proporção de horas arrastadas que cada grupo atuou sobre a distribuição das espécies. Nesse 

contexto, foram criados cenários de gestão caracterizados por limites batimétricos para as 

viagens e mesmo zonas batimétricas de exclusão de pesca, todos com o fim de atenuar a 

interação dos grupos com as espécies. Cerca de 34% das espécies desembarcadas pela frota 

como um todo esteve sob vulnerabilidade alta ou extrema, sendo que esta porcentagem foi menor 

para o G1 (24,2%) e maior para o G3 (38,8%). As raias da família Rajidae e Genypterus 

brasiliensis estiveram submetidos ao maior risco (vulnerabilidade extrema), superando espécies 

como Urophycis mystacea, Merluccius hubbsi e Lophius gastrophysus que são alvos de talude e 

apresentam altos valores de captura nos três grupos. Diversas espécies que estão sob 

vulnerabilidade alta já são consideradas sobre-explotadas, com exemplos para Lopholatilus 

villarii, Umbrina canosai, Rhinobatos horkelli, entre outros. Os cenários de gestão criados se 

mostraram úteis no sentido de diminuir a pressão exercida sobre o conjunto de espécies 

consideradas, através da realocacão espacial do seus esforços de pesca. Isto sugere que a 

setorização dos limites batimétricos de atuacão dos grupos de arrasteiros, incluindo áreas de 

exclusão de pesca, seria uma ferramenta promissora de gestão. As maiores reduções em nível de 

impacto ecossistêmico foram observadas para os grupos que operaram no talude e na quebra de 

plataforma, podendo chegar a 66,7% e 40% de espécies que deixariam de ser capturadas, 

respectivamente. O grupo mais costeiro (G3) obteve efeitos menos visíveis, devendo se pensar 

em setorizações mais complexas (não apenas limitações batimétricas) para a plataforma 

continental, isso principalmente pela diversidade de espécies ali presente. De qualquer forma, 

quaisquer dos cenários testados aqui trariam benefícios na diminuição do risco de diversas 

espécies. Provando ser uma ferramenta útil na priorização de espécies sob vulnerabilidade alta 

para ações de manejo, e também na busca de medidas conciliatórias de gestão. 
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ABSTRACT 

The double-rig trawling fleet acting in the Southeast and South of Brazil land a high diversitity 

of species, feature of its low selective trawl gear, broad fishing areas and great retention aboard 

of fishes and invertebrates species. However, its management has historically been based on a 

few species traditionaly exploited, as the pink shrimp, remaining a poorly known impact on a 

significant portion of demersal communities equally affected by fishing operations. This study 

aims to apply a risk analysis to assess how vulnerable to overfishing are the species landed by 

double-rig trawling, in order to identify management strategies that can contribute to decrease 

the ecosystem impact of the activity. Three distinct spatial strategies performed by different 

trawler groups operates in the region, one group being predominantly active on the slope grounds 

(G1), another group on shelf break (G2), and finally a continental shelf group (G3). The data 

were derived from the industrial fishing monitoring of Santa Catarina in 2010 and 2011 and 

totaled 963 fishing trips with their effort, species catch and fishing areas information. A 

productivity-susceptibility analysis (PSA) was applied for each group and for the fleet as a 

whole, in which seven attributes were selected to represent the productivity (p) and six to 

describe the susceptibility (s) of the species to these groups. As the means of (p) and (s) were 

taken for each component, the vulnerability both numerically and graphically was estimated. One 

susceptibility attribute, “The proportion of trawled hours on bathymetric distribution” was 

modificated aiming, through a spatial rearrangement of fishing trips, to decrease the proportion 

that each group operated on the species distribution. In this context, management scenarios were 

criated, characterized by bathymetric limits for the fishing trips and even bathymetric exclusion 

of fishing areas, in order to mitigate the interaction of groups with species. About 34% of landed 

species by the whole fleet are at high or extreme vulnerability, and this percentage is lower for 

G1 (24.2%) and higher for G3 (38.8%). Rajidae skates and Genypterus brasiliensis are subject to 

greater risk (extreme vulnerability) surpassing species such as Urophycis mystacea, Merluccius 

hubbsi e Lophius gastrophysus that are targets of slope fishing and have high catch numbers in 

the three groups. Several species that are under high vulnerability are already considered 

overexploited, with examples for Lopholatilus vilarii, Umbrina canosai, Rhinobatos horkelli and 

others. The management scenarios were useful in order to reduce the pressure on the considered 

species set through the spatial reallocation of their fishing effort. This suggests that the use of 

bathymetric limits sectors of trawlers groups, including fishing exclusion areas, would be a 

promising tool management. The largest reductions in level of ecosystem impacts were observed 

for the groups that operated in the slope and shelf break, reaching 66.7% and 40% of species 

which would no longer be captured. The G3 was the group where the effects were less visible 

and should be developed more complex sectorizations (not just bathymetric limitations) to the 

continental shelf, this mainly due to the diversity of species present there. Nevertheless, any 

hypothesis tested here would be beneficial in reducing the risk of several species. The method 

proved to be a useful tool in prioritizing species under high vulnerability to management actions, 

and also in search of conciliatory measures management. 
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1.INTRODUÇÃO 

A pesca de arrasto de fundo no sudeste e sul do Brasil é responsável por uma fração 

significativa da produção de recursos demersais no sudeste e sul do Brasil (VALENTINI e 

PEZZUTO, 2006). Atualmente, caracteriza-se pela diversidade de frotas atuantes, as quais se 

distinguem pela dinâmica espaço-temporal e pelas espécies sobre as quais se direcionam os 

maiores esforços de captura (DIAS et al., 2012). A modalidade de pesca iniciou no Brasil 

aproximadamente entre os anos de 1940 e 1950 com arrasteiros simples e parelhas, e mais tarde, 

nos anos 1960 com a introdução de arrasteiros duplos (PERUZZO, 2006). Até o final da década 

de 1980, estas embarcações restringiam suas operações à plataforma continental e à alguns alvos 

principais como os camarões-rosa (Farfantepenaeus spp.), sete-barbas (Xyphopenaeus kroyeri) e 

peixes cianídeos como a corvina, castanha e pescada-real (GRAÇA-LOPES et al., 2002; PEREZ 

et al., 2007). 

 Ao longo de seu desenvolvimento, o aumento desordenado do número de embarcações, 

sobretudo da frota que atuava sobre o camarão-rosa, devido aos incentivos governamentais dados 

a atividade (PEREZ et al., 2001; PERUZZO, 2006) contribuiu para uma diminuição significativa 

desse recurso (D’INCAO et al., 2002). Tal fato fez com que parte da frota adotasse uma 

estratégia compensatória e se voltasse a captura e o aproveitamento comercial de outras espécies 

de peixes e invertebrados comuns nas áreas de pesca dos recursos-alvo tradicionais (PEREZ e 

PEZZUTO, 1998). 

 Ao final da década de 1990 a procura por essas espécies alternativas gerou o 

desenvolvimento da atividade em águas mais profundas, incluindo a quebra de plataforma e 

talude superior. Aliado ao programa do governo brasileiro de ampliar a exploração dos recursos 

do talude, iniciado por volta de 1998, através arrendamento de barcos estrangeiros (PEREZ e 

PEZZUTO, 2006; PEREZ et al., 2009), essa estratégia se consolidou e nos dias de hoje existem 

frotas direcionadas a esses recursos demersais (por ex. abrótea-de-fundo, peixe-sapo, merluza, 

camarões-cristalino e pitu) compostas principalmente de arrasteiros duplos (PEREZ e 

PEZZUTO, 2006; DIAS et al., 2012). 

Em geral o processo de expansão e diversificação da atividade de pesca de arrasto de 

fundo no Brasil, foi estimulado pela capacidade das redes utilizadas em produzir uma diversa e 

abundante captura não-intencional de organismos com e sem valor comercial (PAIVA-FILHO & 

SCHIMIEGELOW, 1986; KOTAS, 1998; GRAÇA-LOPES et al., 2002; KEUNECKE et al., 
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2007). Assim ao longo do tempo, espécies da “fauna acompanhante” (ou bycatch sensu 

ALVERSON et al., 1994), representaram oportunidades de incrementos na receita das operações 

de pesca distribuídas no espaço e no tempo (PEREZ et al., 2007). Entretanto, se por um lado o 

aproveitamento dessas oportunidades contribuiu para a viabilidade econômica da atividade, por 

outro, trouxe incongruências frente aos modelos tradicionais de permissionamento e gestão dos 

recursos no Brasil (BENINCÁ, 2013), além de novos riscos ambientais (ex. sobrepesca das 

novas espécies alvo). 

Mora et al. (2009) mostram que a efetividade da gestão pesqueira no Brasil em relação a 

outras no mundo é baixa, devido principalmente pela incapacidade de implementar 

regulamentações propostas pelos meios científicos. A pesca de arrasto de fundo no Brasil tem 

sido historicamente submetida a uma gestão focada nos recursos-alvo (PEREZ et al., 2001), cuja 

regulamentação, em princípio, acreditava-se que seria tecnicamente capaz de garantir a 

sustentabilidade mesmo de organismos não-alvo, pois limitaria o esforço de forma geral (através 

de limites no licenciamento de frotas), restringiria as temporadas de pesca (defeso), estabeleceria 

tamanhos mínimos de malha das redes, além de áreas de proteção e outras medidas de 

conservação (PEREZ et al., 2001).  

No entanto, estudos mostram que tal pressuposto não tem se sustentado uma vez que  

mesmo os “novos” recursos oriundos da captura multiespecífica em plataforma e talude podem  

estar sendo capturados acima de níveis sustentáveis e já ter sofrido importantes reduções de 

abundância (HAIMOVICI & KLIPPEL, 1999; D’INCAO et al., 2002; CERGOLE et al., 2005; 

ROSSI-WONGTSCHOWSKI et al., 2006; PEREZ, 2006; PEREZ et al.,2009). 

Nesse sentido, Venter et al. (2006) ressalta que a questão da sobrexplotação dos recursos 

marinhos, principalmente através da pesca de arrasto, gera impactos ambientais mais amplos do 

que aqueles que afetam diretamente a produtividade pesqueira posicionando-se entre as mais 

problemáticas questões ambientais globais. Essencialmente, essa atividade, ao gerar a 

diminuição de estoques-alvo e não-alvo da pescaria, pode levar, em médio-longo prazo e 

regionalmente, a uma redução da abundância ou mesmo o desaparecimento de algumas espécies 

mais vulneráveis, com repercussões na estrutura e funcionamento das comunidades e 

ecossistemas (HALL, 1999; DULVY et al., 2000; PAULY et al., 2005; THURSTAN et al., 

2010). 

Tal fato sugere que a forma de gerir os recursos marinhos aplicado ao arrasto de fundo no 

Brasil, pode não estar sendo ineficaz para a conservação das espécies-alvo, como abrangendo de 
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forma pouco dimensionada outras espécies componentes da captura, mas que hoje são 

responsáveis por grande parte do desempenho econômico da frota de arrasteiros (BENINCÁ, 

2013). Somam-se a estas, espécies sem atrativo econômico que podem estar sofrendo um 

impacto desconhecido, usualmente descartadas no momento da despesca, as quais dificilmente se 

obtêm informações sobre os seus níveis de explotação (HAIMOVICI & MENDONÇA, 1996; 

THURSTAN et al., 2010). Como pouco se sabe sobre os padrões populacionais dessas espécies, 

as chances de proteção das mesmas através do processo de gestão pesqueira são incertas e 

imprevisíveis. 

 Atualmente alguns países, como Austrália e Estados Unidos, têm encontrado formas de 

compensar a falta de enfoque nas parcelas não comerciais da captura incorporando no processo 

de gestão avaliações de risco associado aos efeitos das atividades pesqueiras, inclusive voltadas a 

modalidade de arrasto  (STOBUTZKI et al., 2001; HOBDAY et al., 2007; ZHOU et al. 2007; 

PATRICK et al., 2009). Neste sistema avalia-se o risco de impacto da pesca a todos estoques 

envolvidos na pescaria, bem como a eficiência de diferentes medidas de gestão voltadas a 

minimização desse risco, sobretudo em espécies altamente vulneráveis e importantes para o 

ecossistema (NEAT et al., 2010; ORSMETH e SPENCER, 2011; HOBDAY et al., 2011; 

DRANSFELD et al., 2013).  

Tal abordagem tende a ser útil em pescarias cuja variedade de espécies afetadas é grande, 

como é o caso da pesca de arrasto de fundo realizada no sul e sudeste do Brasil. A modalidade de 

arrasto, uma das menos seletivas entre as artes de pesca, captura uma ampla variedade de 

organismos bentônicos e bento-pelágicos, sendo muitos deles sem atrativo econômico 

(KEUNECKE et al., 2007). O arrasto-duplo no Sudeste do Brasil gera uma taxa de rejeição na 

ordem de 40 a 70% do peso da captura (PEREZ et al., 2001). Entre a fração desembarcada no 

estado de Santa Catarina, para as diferentes frotas de arrasto-duplo, discrimina-se cerca de 70  

espécies de peixes, crustáceos e moluscos (BENINCÁ, 2013). Esta fração, no entanto, não é 

homogênea, variando de acordo com padrões diferenciados de atuação de grupos arrasteiros 

sobre conjuntos específicos de espécies-alvo em determinadas áreas de pesca e épocas do ano 

(DIAS et al., 2012). Cada uma das “pescarias” de arrasto explora diferentes setores da 

plataforma continental e talude do sudeste e sul do Brasil e gera impactos diferenciados e pouco 

dimensionados sobre as comunidades demersais. 

Numa perspectiva futura de oganização da gestão dos recursos demersais, têm sido 

valorizadas iniciativas que (a) envolvem a setorização das áreas de pesca e a implementação de 
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um sistema de manejo integrado da exploração dos recursos dentro das chamadas “unidades de 

gestão” (PEREZ et al., 2001) e (b) a implementação de abordagens ecossistêmicas nas medidas 

de gestão, que vão além do manejo voltado à sustentabilidade das espécies-alvo (GRIFFITHS et 

al., 2007; SMITH et al., 2007).  

Essas iniciativas, por exemplo, implicam em definir limites de embarcações, do esforço e 

das capturas dentro de cada unidade de acordo com o potencial produtivo das espécies rentáveis 

e também daquelas de maior sensibilidade populacional, de forma a minimizar impactos 

ecossistêmicos (PEREZ et al., 2001; BADOCK et al., 2005). Nesse contexto, e considerando as 

grandes discrepâncias na compreensão dos atributos biológicos e populacionais das diversas 

espécies susceptíveis a pesca de arrasto, uma abordagem de risco para todos esses componentes 

da comunidade demersal pode ser de grande utilidade. 

1.1. Análise de produtividade-susceptibilidade “APS” 

A análise de “produtividade-susceptibilidade” (APS) seria uma das etapas envolvidas em 

todo processo de execução da análise de risco proposta por Hobday et al. (2007). Foi 

desenvolvida por Stobutzki et al. (2001) para avaliar os níveis de vulnerabilidade de uma grande 

quantidade de fauna acompanhante de uma pescaria de camarões no nordeste da Austrália. A 

vulnerabilidade ou o risco a um impacto negativo é qualitativamente ou semi-quantitativamente 

estimado para cada espécie componente da captura através de indicadores de “produtividade” 

(capacidade do estoque em regenerar a população quando explotada, “resiliência”) e 

“susceptibilidade” ao petrecho (probabilidade do estoque ser afetado pela pescaria) 

(STOBUTZKI et al., 2001; PATRICK et al., 2009). 

A APS é particularmente útil porque permite avaliar o quanto espécies-alvo e não-alvo, 

de diferentes pescarias, tendem a ser vulneráveis à sobrepesca, relacionando características da 

história de vida e parâmetros biológicos dos estoques com a propabilidade ou propensão do 

estoque sofrer mortalidade ou captura através de uma modalidade pesqueira (PATRICK et al., 

2009). Elencando atributos que possam indicar a vulnerabilidade de organismos à impactos 

populacionais negativos causados pelas pescarias, essa metodologia pode não remeter ao estado 

atual do estoque em termos de abundância, no entanto, revela quais seriam aqueles que através 

das suas estratégias de vida teriam maiores chances, ou não, de serem pressionados pelo nível de 

mortalidade imposto (PATRICK et al., 2010; ORSMETH e SPENCER, 2011). 



5 

 

Estoques cuja vulnerabilidade à sobrepesca é evidenciada pela APS devem ser 

priorizados no momento da gestão dos recursos, assim como é feito com as espécies-alvo, afim 

de assegurar o funcionamento sustentável do ecossistema (McCULLY et al., 2013). Neat et al. 

(2010) propõem que medidas de gestão podem ser incorporadas à técnica de APS, no qual 

mudanças no cenário atual de uma pescaria podem ser obtidos hipotetizando e testando medidas 

de manejo que melhor se encaixem para atenuar os riscos aos componentes da captura (por ex. 

áreas de exclusão e defesos). Tais medidas são incorporadas aos atributos de susceptibilidade, 

que através de cenários de manejo geram “novas” avaliações de quão susceptível os estoques são 

frente a essas modificações. 

No Brasil este tipo de avaliação foi preliminarmente utilizada por Martins (2007), no qual 

distinguiu espécies de elasmobrânquios que possivelmente apresentariam alta sensibilidade 

demográfica ao arrasto direcionado ao camarão-rosa no sudeste e sul do Brasil. Visintin (2012) 

estruturou um modelo APS aplicando-o aos peixes componentes da captura do emalhe de fundo 

dirigido ao peixe-sapo, e demonstrou o elevado risco de sobrepesca que espécies de 

elasmobrânquios (por ex. raias emplastro, cação-anjo) apresentam devido às suas características 

biológicas (baixa produtividade) e a alta susceptibilidade às redes de pesca, e também de alguns 

teleósteos que, embora biologicamente menos sensíveis (por ex. abrótea-de-fundo, peixe-sapo) 

são altamente capturados por outras modalidades e podem se apresentar vulneráveis pelas 

diferentes pressões impostas a eles. Silva-Júnior et al. (2013) aplicaram a APS com intuíto de 

avaliar a sustentabilidade de uma pesca de camarão que ocorre no Rio Grande do Norte, e 

conseguiram evidenciar que para muitos estoques a pesca é insustentável, não só pela baixa 

resiliência de alguns deles, mas também pelo fato da alta susceptibilidade, principalmente por 

serem capturados antes de atingir o tamanho de maturação. 

1.2. APS aplicada à pesca industrial de arrasto de fundo no Sudeste e Sul do Brasil  

Dias et al. (2012) distinguiram três grupos, que operaram de forma distinta em relação a 

captura de três espécies de importância econômica no talude (Abrótea-de-fundo, peixe-sapo e 

merluza), entre a frota industrial de arrasteiros duplos e simples. Esta frota atuou em toda 

extensão do Sudeste e Sul do Brasil, cujas viagens foram monitoradas entre 2010 e 2012 em 

terminais pesqueiros de Itajaí e Navegantes. Os pesquisadores evidenciaram que um grupo 

composto de arrasteiros duplos atua de forma contundente na captura dessas espécies, 

principalmente em regiões de talude tendo-as como alvo primário. Outro grupo de arrasteiros 
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duplos que opera em regiões de plataforma externa e quebra de plataforma capturando tais 

espécies em menor quantidade, sendo alvos secundários. E por fim, um grupo de arrasteiros 

duplos e simples que não têm por alvos essas espécies, atuando em regiões de plataforma 

continental, no entanto, através do elevado esforço empregado acabam por capturá-las. 

 Nesse contexto, a APS aplicada a toda pesca de arrasto-duplo, bem como, aos diferentes 

setores explorados pelas “subpescarias” (grupos) definidas acima possibilitaria (a) estimar a 

vulnerabilidade a um impacto populacional não desejado relativo às diferentes espécies que 

interagem de alguma forma com a rede de arrasto, (b) avaliar comparativamente o risco 

oferecido por cada subpescaria às espécies capturadas e (c) explorar de que forma ações de 

gestão poderiam valorizar a conservação de espécies muito vulneráveis às diferentes frotas no 

desenvolvimento de estratégias para redução desses impactos. 

 Nesse sentido, esse estudo busca responder algumas questões relevantes para uma 

melhor gestão dos recursos explorados no arrasto de fundo no sudeste e sul do Brasil. As quais  

seriam: (a) Quais espécies de peixes estariam em situação de alta vulnerabilidade à um impacto 

negativo, decorrente dos níveis de captura exercidos sobre eles, em cada uma das frotas que 

abrangem o arrasto de fundo? (b) Quais fatores seriam primordiais para esta acentuada 

vulnerabilidade, se for o caso? (c) Qual das frotas de arrasto de fundo possuem capacidade de 

causar um maior impacto na comunidade de peixes? (d) E o que pode ser feito (quais estratégias) 

para haja uma diminuição desse impacto a qualquer um dos componentes analisados? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o risco de sobrepesca a que estão submetidos peixes vulneráveis a pesca 

multiespecífica de arrasto-duplo do Sudeste e Sul do Brasil, com vistas a identificação de 

estratégias mitigadoras a serem incorporadas na gestão dessa atividade. 

2.2. Objetivos específicos 

 Estimar e analisar a vulnerabilidade das espécies de peixes desembarcadas, em relação a 

cada uma das frotas, através de uma análise de produtividade-susceptibilidade (APS). 

 Comparar e identificar quais frotas presentes no arrasto-duplo do sudeste e sul do Brasil, 

geram maior risco ou menor risco a comunidade de peixes capturados.  

 Investigar o efeito de medidas de gestão aplicáveis à pesca de arrasto que atenuem a 

interação de espécies mais vulneráveis com as diferentes frotas de arrasto-duplo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Aquisição dos dados 

A base de dados analisada incluiu 963 viagens de pesca realizadas pela frota industrial de 

arrasteiros duplos em 2010 e 2011, entre as latitudes de 23
o
S e 34

o
S e entre 8 e 670 metros de 

profundidade. Dados de captura, esforço e áreas de pesca foram obtidos durante entrevistas de 

cais realizadas diretamente com os mestres e tripulantes no momento do desembarque em 

terminais pesqueiros de Itajaí e Navegantes (Santa Catarina). A coleta de dados seguiu os 

procedimentos de rotina realizados pelo sistema de monitoramento da pesca industrial de Santa 

Catarina a cargo do Grupo de Estudos Pesqueiros (GEP) da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) (PEREZ et al., 1998). Uma análise prévia destes dados realizada por Dias et al. 

(2012) permitiu a distinção de três grupos de arrasteiros com atuação diferenciada na plataforma 

continental e talude, os quais foram analisados separadamente neste estudo. 

O grupo 1, que operou fortemente no talude capturou majoritariamente três espécies de 

talude, a abrótea-de-fundo Urophycis mystacea, a merluza Merluccius hubbsi e o peixe-sapo 

Lophius gastrophysus (DIAS et al., 2012). O grupo 2, atuou em regiões da borda da plataforma 

continental, teve capturas dominadas por um grupo de peixes e crustáceos que incluíram 

camarão-cristalino Plesionika spp., o pitu Metanephrops rubellus, o linguado-areia Paralichthys 

spp., as raias emplastro Rajidae, a castanha Umbrina canosai, a cabra Prionotus punctatus, a 

abrótea-comum Urophysis brasiliensis, a pescada maria-mole Cynoscion guatucupa e o congrio-

rosa Genypterus brasiliensis (DIAS et al., 2012). O grupo 3 que atuou sobre toda a plataforma 

continental do susdeste e sul, com foco em peixes demersais de plataforma e camarões costeiros, 

destacando a cabra, a castanha, as raias emplastro, a pescada maria-mole, os linguados, camarão-

rosa Farfantepenaeus spp. e o camarão-barba-ruça Artemesia longinaris (DIAS et al., 2012)  

O grupo 1 foi caracterizado com suas viagens de pesca realizadas predominantemente em 

regiões de talude em profundidades médias de 256 à 389 metros, entretanto, suas  321 viagens 

estiveram entre 8 e 550 metros de profundidade. O grupo 2 que operou em regiões de quebra de 

plataforma e plataforma externa (profundidades médias – 134 à 200 metros), contabilizou 172 

viagens de pesca que variaram entre profundidades de 15 à 500 metros. Por fim, 470 viagens de 

pesca caracterizaram o grupo 3, com uma estratégia centrada em regiões de plataforma 

continental (profundidades médias – 61 à 97 metros) no qual, foram contabilizadas viagens que 

variaram em profundidades de 8 à 670 metros de profundidade. 
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3.2. Espécies de peixes presentes nos desembarques da pesca de arrasto-duplo de fundo  

 

Das 53 categorias de pescado desembarcadas pela frota, o G1 desembarcou 33 delas, 

sendo 5 categorias de elasmobrânquios e 28 de teleósteos. O G2 desembarcou 38 categorias das 

quais, 5 foram elasmobrânquios e 33 teleósteos. O G3 foi o grupo que desembarcou a maior 

variedade de categorias, com 48 das 53 capturadas pela frota, sendo 7 dessas elasmobrânquios e 

41 teleósteos (Tabela 1). 

Foi elaborado um inventário com as categorias de peixes presentes nos desembarques de 

cada grupo citado no tópico acima e também um inventário sem distinção de grupos, 

considerando a frota como um todo. Na tabela 1 estão as categorias de teleósteos e 

elasmobrânquios desembarcadas no período de 2010 e 2011 e que foram selecionadas para a 

analise de risco, juntamente com a espécie, ou família/ genêro que irão representá-las nas 

análises, além das respectivas capturas para cada um dos grupos, chamados G1 (grupo 1/ talude), 

G2 (grupo 2/ quebra de plataforma) e G3 (grupo 3/ plataforma continental), e pela frota como um 

todo.  

Tabela 1- Lista com as categorias de pescado e nomes científicos dos teleósteos e elasmobrânquios selecionados 

para a análise. Acompanham os valores totais de captura desembarcada (em Kg) por cada grupo estudado e também 

os valores totais desembarcados (em Kg) pela frota como um todo. N= número de espécies, COD= código da 

espécie, G1= grupo 1 (talude), G2= grupo 2 (quebra de plataforma), G3= grupo 3 (plataforma continental). ND= não 

desembarcado pelo grupo no período de 2010 e 2011. 

N COD CATEGORIAS NOME CIENTÍFICO G1 G2 G3 FROTA 

1 Urb Abrótea Urophycis brasiliensis 1200 132555 617715 852274 

2 Urm Abrótea-de-fundo Urophycis mystacea 6938457 648390 234142 7909179 

3 Geg Bagre ARIDAE ND 315 4270 4585 

4 Lov Batata Lopholatilus villarii 126454 16696 8290 151440 

5 Mea Betara/papa-terra Menticirrhus spp. 220 7090 51700 59010 

6 Prp Cabra/cabrinha Prionotus puntactus 66025 159390 1057862 1283277 

7 Str Cangoá Stellifer rastrifer ND ND 780 780 

8 Umc Castanha Umbrina canosai 23435 149420 564255 737110 

9 Epn Cherne-verdadeiro Epinephelus niveatus ND ND 112 112 

10 Poa Cherne-poveiro Polyprion americanus ND ND 10 10 

11 Roa Cioba Lutjanus spp. ND ND 96 96 

12 Haa Cocoroca Haemulon aurolineatum ND 80 1880 1960 

13 Coo Congrio CONGRIDAE ND 500 2021 2521 

14 Geb Congrio-rosa Genypterus brasiliensis 267977 81794 134045 483816 

15 Mif Corvina Micropogonias furnieri 2520 15160 172620 190300 

16 Pos Enchova Pomatomus saltatrix ND 80 2170 2250 

17 Trl Espada Trichiurus lepturus 3070 3440 17030 23540 

18 Pol Ferrinho Polymixia lowei 237310 14255 1200 252765 

19 Ses Galo Selene spp. 6280 2000 300 8580 

20 Zec Galo-de-profundidade  Zenopsis conchifer 126985 3850 200 131035 

21 Cyj Goete Cynoscion jamaicensis 2200 5220 15115 22535 
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Algumas categorias de pescado registradas no momento do desembarque podem agrupar 

mais de uma espécie (por ex. “bagres”, “cações-anjo”, “raias”, “emplastro”, entre outras). Nesses 

casos foi escolhida uma espécie para representar toda categoria, normalmente aquela em se 

dispunha da uma maior nível de informacão biológica confiável (ver apendice 1). Foi o caso, por 

exemplo, da espécie Prionotus punctatus que foi escolhida para representar a categoria “cabra”, 

a qual também inclui a espécie P. nudigula, de grande representatividade nas áreas de talude mas  

pouco conhecida. Outro caso foi o da categoria mangangá, que abrangeu as espécies Poricthtys 

porosissimus e Scorpaena brasiliensis, onde a segunda espécie foi considerada para efeito de 

análise de atributos biológicos. As categorias “raia” e “emplastro” foram analisadas 

separadamente, porém ambas consideradas como “Família Rajidae” abrangendo cada uma um 

conjunto composto por ao menos quatro espécies (UNIVALI, 2010). Nestas categorias foram 

eleitas ao menos duas espécies ou consideradas as características biológicas comuns a família 

22 Pep Gordinho Peprilus paru ND 1970 5210 7180 

23 Ols Guaivira Oligoplites saliens ND ND 1430 1430 

24 Pap Linguado-branco Paralichthys spp. 15805 103010 787387 906202 

25 Pai Linguado-areia Paralichthys spp. 85581 180260 553938 819779 

26 Pao Linguado-vermelho Paralichthys orbignyanus ND 450 4420 4870 

27 Scb Mangangá Porichtys porosissimus 7180 14980 121850 144010 

28 Pab Maria-luiza Paralonchurus brasiliensis ND ND 30680 30680 

29 Cyg Maria-mole Cynoscion guatucupa 11650 118405 369545 499600 

30 Meh Merluza Merluccius hubbsi 2885213 330105 194080 3409398 

31 Ass Miraceu Astroscopus sexspinosus ND ND 500 500 

32 Psn Namorado Pseudopercis numida 2771 3289 5253 11313 

33 Sed Olho-de-boi Seriola dumerili 120 ND ND 120 

34 Pra Olho-de-cao Priacanthus arenatus 140 ND ND 140 

35 Pgp Pargo-rosa Pagrus pagrus 107 860 2750 3717 

36 Bac Peixe-porco Balistes capriscus 6865 30535 357332 394732 

37 Log Peixe-sapo Lophius gastrophysus 1229381 255645 340018 1825044 

38 Cya Pescada-amarela Cynoscion acoupa 1020 500 11820 12320 

39 Cyl Pescada-branca Cynoscion leiarchus ND ND 100 100 

40 Cyv Pescada-cambucu Cynoscion virescens ND ND 40 40 

41 Maa Pescada-real Macrodon atricauda ND 765 11670 12435 

42 Con Roncador Conodon nobilis ND ND 1040 1040 

43 Hel Sarrão Helicolenus lahillei 100905 25700 ND 126605 

44 Peb Tira-vira Percophis brasiliensis 10170 33245 318062 361477 

45 Mua Trilha Mullus argentinae 7495 9500 45265 62260 

46 Sqt Cação-anjo Squatina spp. ND ND 895 895 

47 Sqa Cação-bagre Squalus spp. 4080 2000 1850 7930 

48 Cal Cação-cabeça-chata Carcharhinus leucas 250 ND ND 250 

49 Sqm Cação-gato Squalus megalops 200 400 1600 2200 

50 Cab Machote Carcharhinus brevipinna ND 20 900 920 

51 Emp Emplastro RAJIDAE 104178 171050 779470 1054698 

52 Rai Raia RAJIDAE 2605 4205 31229 38039 

53 Rhh Raia-viola Rhinobatos spp. ND ND 34 34 
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Rajidae revisadas por Frisk (2010). Da mesma forma os “cações-anjo” foram classificados como 

“Genêro Squatina spp”. 

Das 53 categorias de pescado desembarcadas pela frota, o G1 desembarcou 33 delas, 

sendo 5 categorias de elasmobrânquios e 28 de teleósteos. O G2 desembarcou 38 categorias das 

quais, 5 foram elasmobrânquios e 33 teleósteos. O G3 foi o grupo que desembarcou a maior 

variedade de categorias, com 48 das 53 capturadas pela frota, sendo 7 dessas elasmobrânquios e 

41 teleósteos (Tabela 1). 

3.3. Atributos de Produtividade (p) e Susceptibilidade (s) e seus níveis de qualificação  

3.3.1. PRODUTIVIDADE (P) 

Para a seleção dos atributos de produtividade, levando em conta que esses devem indicar 

ou ao menos representar a produtividade (ou resiliência) das espécies representantes das 

categorias de pescado, foram utilizados trabalhos pretéritos como referência para a escolha dos 

mesmos. Alguns atributos ainda que adequados para a avaliação de produtividade, foram 

descartados por não serem amplamente disponíveis na literatura para as espécies em questão (ex. 

taxa intrínseca de crescimento (r), probabilidade de sobrevivência após capturado e solto, taxas 

de remoção, entre outros). Os atributos selecionados foram utilizados por Visintin (2012) para 

pesca de emalhe de talude, com excessão para fecundidade e estratégias de reprodução. A tabela 

2 mostra os sete atributos de produtividade e a descrição de seus conceitos aqui utilizados. 

Tabela 2- Os sete atributos escolhidos para representar a produtividade (p) das espécies representantes das categorias 

de pescado desembarcadas pela frota industrial de arrasteiros duplos no Sudeste e Sul do Brasil entre 2010 e 2011. 

Inclui-se uma breve descrição de cada um deles e as respectivas referências bibliográficas onde foram previamente 

utilizados em análises APS. 

PRODUTIVIDADE - “Potencial do estoque repor perdas populacionais” 

ATRIBUTOS Descrição do atributo Referência 

1. Taxa de crescimento (k) 

Reflete a que velocidade uma espécie atinge seu 

tamanho máximo. Peixes de vida longa, tendem 

a ter baixos valores de (k) em relação aos de 

vida curta (que tendem a ter alta produtividade) 

Patrick et al. (2009); 

Froese e Binohlan 

(2000) 

2. Tamanho máximo (Tmax) 
Peixes grandes tendem a ter baixa produtividade, 

ou repor mais lentamente seus estoques. 

Robert e Hawkins 

(1999) 

3. Relação entre tamanho de 

 maturação e tamanho 

máximo (Tmat/Tmax) 

Espécies que maturam com tamanho próximo ao 

seu tamanho máximo, teriam menos chances de 

reproduzir durante a vida (tendendo a serem 

menos produtivas). 

Murua et al. (2009) 

4. Longevidade (Imax)  

Está relacionada inversamente com mortalidade 

natural (M). Indivíduos longevos tendem a 

apresentar um (M) baixo e menor produtividade. 

Hoenig (1983) 
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5. Idade de maturação 

(Imat) 

Peixes com alta longevidade e baixa 

produtividade tendem a maturar tardiamente. 

Beverton (1992); 

Patrick et al. (2009) 

6. Mortalidade natural (M) 

Espécies com alta mortalidade natural, tendem a 

necessitar de mais produtividade para repor seus 

estoques. 

Patrick et al. (2009) 

7. Nível na cadeia trófica 
Organismos de nível trófico inferior tendem a 

ser mais produtivos que os de níveis superiores. 
Patrick et al. (2009) 

Os níveis de qualificação para os atributos de produtividade (p) foram definidos após 

compilação das informações sobre cada atributo para cada espécie representante das categorias. 

Quando houve falta de informação para alguma espécie em algum atributo, tentou-se inferir, 

quando possível, com informação de espécies congenéricas próximas que possam se encaixar 

dentro da mesma categoria. Sendo assim, elaborou-se um novo inventário com as 53 categorias 

selecionadas e os atributos, tentando completar o máximo de informações disponíveis na 

literatura sobre os paramêtros biológicos que foram escolhidos para representar a produtividade 

(Apêndice 1). 

Para cada atributo foram atribuídos cinco “níveis de qualificação” onde o nível com 

escore 1 correspondeu a uma categoria de baixa produtividade, escore 2 produtividade média e 

escore 3 alta produtividade. Os níveis 1,5 e 2,5 representam situações intermediárias, ou seja, 

algumas categorias receberam escores 1,5 (entre baixa e média (p)) e 2,5 (entre média e alta (p)). 

A excessão foi o atributo 7 (nível na cadeia trófica), que optou-se por utilizar apenas três níveis 

de qualificação em patamares previamente definidos, retirados de Visintin (2012).  

Para os demais atributos foram feitas distribuições de frequência acumulada e utilizados 

cinco quartis para delimitar os níveis de qualificação. Através da aplicação de Análises de 

Variância (ANOVA) e testes a posteriori de TUKEY, testou-se a homogeneidade das médias das 

informações entre cada um dos cinco níveis, de todos os seis atributos mencionados acima, de 

forma a certificar a eficiência dos níveis em caracterizar padrões biológicos claramente distintos.  

Quando houve falta de informação e nenhuma inferência pôde ser feita através de 

espécies congenéricas, a categoria recebeu escore 1 de baixa produtividade no atributo como 

abordagem precautória. Todos os atributos de produtividade (p) e seus respectivos níveis de 

qualificação estão demonstrados na tabela 3. 

Tabela 3- Os atributos de produtividade (p) e seus respectivos níveis de qualificação estimados para pontuar e 

determinar a produtividade das espécies representantes das categorias de pescado desembarcadas pela frota 

industrial de arrasteiros duplos no Sudeste e Sul do Brasil entre 2010 e 2011. (1. Tx. (k) – Taxa de crescimento; 2. 

Tmax – Tamanho máximo; 3. Tmat/ Tmax – Relação entre tamanho de maturação e tamanho máximo (Tmat/Tmax); 
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4. Imax – Longevidade; 5. Imat – Idade na maturação; 6. (M) - Mortalidade natural; 7.  Nível trófico – Nível na 

cadeia trófica) 

Atributos 
Alta (p) 

 
Média (p) 

 
Baixa (p) 

3 2,5 2 1,5 1 

1. Tx. (k) (1/ano) >0,4 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 <0,1 

2. Tmax (cm) <40 40-80 80-120 120-160 >160 

3. Tmat/Tmax (%) <35 35-45 45-55 55-65 >65 

4. Imax (anos) <8 8-16 16-24 24-32 >32 

5. Imat (anos) <2 2-5 5-8 8-11 >11 

6. (M) (1/ano) >0,6 0,6-0,45 0,45-0,3 0,3-0,15 <0,15 

7. Nível Trófico <3,5 
 

3,5-4 
 

>4 

3.3.2. SUSCEPTIBILIDADE (S) 

Os atributos de susceptibilidade (s) tentam demonstrar em que medida as operações de 

alguma atividade pesqueira afetam a mortalidade do conjunto de espécies que é capturado. Então 

informações como a distribuição e habitat dos estoques, distribuição e áreas de pesca utilizados 

pela frota, o esforço empregado e o rendimento financeiro que cada categoria gera, se tornam 

informações importantes para se chegar a uma possível medida de quão susceptível uma espécie, 

que representa uma determinada categoria de pescado, pode ser em relação ao arrasto-duplo que 

operou em toda região sudeste e sul. Na tabela 4 estão apresentados os seis atributos (s) e a 

descrição de como foram utilizados para representar a susceptibilidade dos estoques. 

Tabela 4- Os seis atributos escolhidos para representar a susceptibilidade (s) das espécies representantes das 

categorias de pescado desembarcadas pela frota industrial de arrasteiros duplos no Sudeste e Sul do Brasil entre 

2010 e 2011. Inclui-se uma breve descrição de cada um deles e as respectivas referências bibliográficas onde foram 

previamente utilizados em análises APS. 

SUSCEPTIBILIDADE - “Possibilidade do estoque ser impactado pela modalidade de arrasto-duplo 

de fundo” 

ATRIBUTOS Descrição do atributo Referência 

1. Captura por unidade 

de esforço (CPUE) em 

kg/horas de arrasto 

Em determinadas circunstâncias, a CPUE é tida como um 

índice de abundância/ densidade de indivíduos no local em 

que foi estimada. Porém, também pode indicar uma pressão 

exercida pela frota a espécies de interesse e as que dividem o 

mesmo habitat. (Para este, utiliza-se o sentido de que a 

pressão exercida através do esforço torna mais vulnerável, 

visando a diminuição de possíveis interpretações dúbias que 

cabem a esse atributo, principalmente levando em conta que 

os dados de captura utilizados aqui para o cálculo de CPUE, 

são de desembarque, não sendo considerada a parcela 

rejeitada das espécies). 

Sparre e 

Venema 

(1992); 

 Visintin 

(2012) 
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2. Proporção das horas 

arrastadas dentro da 

distribuição 

batimétrica dos 

estoques (PA) 

Se uma modalidade pesqueira atua fortemente dentro da 

distribuição de uma espécie, a probabilidade desse estoque 

ser afetado fortemente aumenta. Há uma tendência de quanto 

maior a sobreposição da atividade pesqueira sobre a 

distribuição de um estoque, maior será a sua mortalidade 

devido a taxa de explotação. Para este utilizou-se a 

distribuição batimétrica das espécies. 

Modificado de  

Zhou et al. 

(2007) 

3. Interesse comercial 

(% da renda) 

Peixes com alto valor comercial, que no geral rendem 

financeiramente mais que outros, seriam mais procurados 

pela atividade pesqueira e nesse sentido, mais susceptíveis 

que espécies com baixo valor econômico menos procuradas. 

Modificado de 

Patrick et al. 

(2009) 

4.  Grau de endemismo 

(na área de pesca) 

Uma espécie que se distribua em uma pequena área (espécies 

endêmicas) e/ou que tal área seja fortemente sobreposta pela 

área de atuação da frota, tende  apresentar uma maior 

susceptibilidade a um impacto populacional do que uma com 

ampla distribuição e/ou que sua distribuição geográfica 

pouco se sobreponha a área de atuação da frota. 

Modificado de 

Patrick et al. 

(2009) 

5. Alimentação  Os itens alimentares das espécies, assim como a dieta, são 

ótimos indicadores do quão susceptível um organismo pode 

ser a um petrecho. Pelo fato de se alimentar, ou não, na 

região em que o petrecho de pesca atua, pode se tornar mais 

ou menos susceptível. Esse atributo tem uma forte relação 

com a disponibilidade do estoque no ambiente que a rede 

opera. 

Modificado de 

Patrick et al. 

(2009) 

6. Habitat da espécie Esse atributo apresenta uma relação com a capacidade de 

encontro entre a rede e os indivíduos de uma determinada 

espécie. Nesse caso, foi avaliada a posição na coluna d’água 

do petrecho e os habitats verticais preferenciais de cada 

espécie afetado (pelágico, demersal, bentônico). 

Modificado de 

Patrick et al. 

(2009 

Para o fator susceptibilidade, foi decidido utilizar três níveis de qualificação para todos  

os seis atributos, afim de representar os diferentes impactos negativos que a frota pode exercer 

sobre as categorias desembarcadas. Quando categorias cujas espécies representantes se 

mostraram muito susceptíveis em determinado atributo (s) receberam escore 3 de alta 

susceptibilidade, enquanto categorias com susceptibilidade média receberam escore 2, e por fim, 

receberam escore 1 as que apresentaram baixa susceptibilidade em relação a cada atributo. 

As informações sobre os atributos (4) grau de endemismo do estoque, (5) alimentação e 

(6) habitat do estoque, foram captadas através de pesquisa bibliográfica, da mesma forma que os 

atributos de produtividade (p). Tais informações serviram igualmente para todos os grupos de 

arrasteiros levando em consideração que não representariam diferenças para as categorias de um 

grupo para o outro (por ex. todos os grupos atuam em toda extensão geográfica do sudeste e sul, 

assim como atuam diretamente sobre o assoalho oceânico, tendendo a exercer um impacto, nesse 

sentido, semelhante entre eles). Sendo assim, os níveis de qualificação para os três atributos 
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mencionados acima foram os mesmos para as APS realizadas em cada um dos grupos arrasteiros 

(Tabela 6). 

Os demais atributos (1, 2, 3) se mostraram importantes em diferenciar a susceptibilidade 

que determinadas categorias podem ter às diferentes pressões impostas pelos grupos arrasteiros 

analisados e pela frota como um todo. Sendo assim as informações que foram estimadas nos 

mesmos podem ser diferentes para uma mesma categoria de um grupo para o outro. As 

informações dos atributos de susceptibilidade estão expostas no apêndice 2. 

Nesse contexto, foram estimados níveis de qualificação diferentes para cada “cenário” de 

APS (G1, G2, G3, e frota) nos atributos 1 e 3, através das distribuições de frequência acumulada 

das informações (pois cada categoria de pescado apresentou uma CPUE e uma renda distinta em 

relação ao G1, G2, G3 e à frota como um todo). Enquanto para o atributo 2 os níveis não diferem 

de um grupo para outro, porém as informações estimadas diferem. A seguir explica-se 

detalhadamente como foram estimados e como foram escolhidos os níveis de qualicação para os 

atributos 1, 2 e 3, e a tabela 6 demonstra como esses serão utilizados para cada um dos cenários.   

O atributo (1) captura por unidade de esforço (CPUE) foi estimado para cada categoria de 

pescado em cada um dos cenários, através dos dados de captura desembarcada por viagem 

levantados por meio das entrevistas de cais diretamente no momento do desembarque. 

Primeiramente, multiplicou-se o número de dias de pesca pelo número de lances de pesca por 

dia, obtendo-se assim o total de lances de pesca por viagem, posteriormente, multiplicou-se esse 

valor pela média de duração dos lances (em horas de arrasto), alcançando uma estimativa do total 

de horas arrastadas por viagem. 

O valor de captura desembarcada que cada categoria de pescado apresentou foi dividido 

pelo total de horas arrastadas em cada viagem, obtendo-se uma CPUE (kg/hora) da viagem. 

Como o objetivo era saber qual categoria foi mais afetada levando em consideração a pressão 

exercida pela frota (horas arrastadas) nos dois anos (2010 e 2011) analisados, fez-se uma média 

das CPUEs estimadas por viagem nesse período (cada categoria apresentou uma CPUE média 

nos dois anos). 

 Vale lembrar que tal procedimento foi feito para as 963 viagens de pesca monitoradas da 

frota como um todo, entretanto, foram feitas também separadamente para cada um dos cenários 

levando em conta que cada grupo desembarcou parcelas diferentes das 53 categorias que a frota 

desembarcou (G1 – 321 viagens, G2 – 172 viagens e G3 – 470 viagens de pesca). Os níveis de 

qualificação para este atributo foram estimados após serem feitas distribuições de frequência 
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acumulada, no qual os níveis foram escolhidos afim de evidenciar categorias que foram 

desembarcadas com mais frequência por viagem, das que foram desembarcadas com menor 

frequência dentro do mesmo esforço empregado. Os níveis de qualificação para este atributo são 

mostrados na tabela 6. 

O atributo (2) proporção das horas arrastadas dentro da distribuição batimétrica dos 

estoques (PA) foi estimado para cada categoria de pescado em cada um dos cenários sabendo 

que cada grupo de arrasteiros apresentou profundidades diferentes de operação para as suas 

viagens. Para este atributo desenvolveu-se uma forma quantitativa de estimar a sobreposição 

entre as áreas arrastadas e as áreas de distribuição das espécies que foram escolhidas para 

representar cada categoria. Foram utilizadas as profundidades final e inicial de cada viagem e os 

limites batimétricos de ocorrência das espécies referentes à cada categoria de desembarque do 

arrasto-duplo de fundo, no qual os limites batimétricos são provenientes da literatura. Alguns 

desses limites batimétricos foram derivados do website FishBase, pelo fato de algumas espécies 

não apresentarem essa informação em literatura (Tabela 5). 

Tabela 5- As 53 categorias que compõem o desembarque da frota industrial de arrasto-duplo 

de fundo. Os respectivos limites batimétricos referentes às espécies representantes de cada 

categoria utilizados para a estimativa da (PA) – atributo 2 de susceptibilidade – e suas 

respectivas referências. Sendo epi – profundidade inicial e epf – profundidade final das 

espécies. (*)= espécies cuja distribuição não abrange toda região de estudo (SE-S). 

Espécies (categoria) Epi Epf Referências 

Abrótea 24 220 Andrade et al. (2005)  

Abrótea-de-fundo 60 700 Haimovici et al. (2008)  

Bagre 0 100 Haimovici et al.(1996) 

Batata 70 470 Magro et al.(2000)  

Betara/papa-terra 0 40 FishBase 

Cabra/cabrinha 10 260 Bernardes et al.(2005) e Fischer et al.(2011) 

Cangoá 0 40 FishBase 

Castanha 0 200 Bernardes et al.(2005)  

Cherne 30 525 Bernardes et al.(2005)  

Cherne-poveiro 100 1000 Peres e Haimovici (2003) 

Congrio 0 120 Haimovici et al.(1996)/ Mincarone e Smith (2005) 

Congrio-rosa 100 500 Haimovici et al. (2008)  

Corvina 0 100 Bernardes et al.(2005)  

Enchova 0 200 FishBase 

Espada 0 350 Haimovici et al. (2008)  

Ferrinho  50 650 Haimovici et al. (2008)  

Galo 1 54 FishBase 

Galo-de-profundidade 50 600 Bernardes et al.(2005)  

Goete 0 130 Fischer et al.(2011) 

Gordinho 15 150 Fischer et al.(2011) e FishBase 

Guaivira 0 40 FishBase 

Linguado-branco 6 200 FishBase 

Linguado-areia 50 190 FishBase 
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Linguado-vermelho 0 45 Carnikían et al. (2006) 

Maria-luiza 0 100 Branco et al.(2005) 

Maria-mole 0 194 Bernardes et al.(2005)  

Merluza 50 500 Haimovici et al. (2008)  

Miraceu 0 30 FishBase 

Namorado 100 220 Bernardes et al.(2005) 

Olho-de-boi 18 360 Harris et al. (2007) e FishBase 

Olho-de-cao 25 130 Bernardes et al.(2005) e Guzman et al. (1994) 

Pargo-rosa 9 280 Magro et al.(2000)  

Peixe-porco 0 100 Fischer et al.(2011) 

Peixe-sapo 40 620 Bernardes et al.(2005) e Haimovici et al. (2008)  

Pescada-amarela 1 35 Matos e Lucena (2006) 

Pescada-real 0 60 Fischer et al.(2011) 

Roncador 0 100 Lopes e Oliveira-Silva (1998) 

Sarrão 200 1000 Bernardes et al. (2005)  

Tira-vira 15 128 Bernardes et al.(2005)  

Trilha 10 190 Magro et al.(2000) 

Cação-anjo 4 400 Vooren e Klippel (2005) 

Cação-bagre 50 350 FishBase 

Cação-cabeça-chata 1 152 FishBase 

Cação-gato 80 300 Bernardes et al. (2005) 

Machote 0 100 FishBase 

Emplastro 10 250 Bernardes et al. (2005) e Haimovici et al.(2008) 

Raia 10 250 Bernardes et al. (2005) e Haimovici et al.(2008) 

Raia-viola 0 150 Vooren et al.(2005) 

Cioba* 40 300 FishBase 

Cocoroca* 1 70 FishBase 

Manganga* 1 100 FishBase 

Pescada-branca* 1 25 FishBase 

Pescada-amarela* 6 70 FishBase 

A proporção que cada viagem atuou dentro das profundidades que as espécies, referentes 

às categorias, se distribuem foi calculada em função do tempo de arrasto que durou cada viagem, 

sendo expressa em quantidade (𝑞𝑠) de horas arrastadas por cada viagem dentro dos limítes 

batimétricos do estoque. As variáveis pfi e pff foram definidas como as profundidades iniciais e 

finais de cada viagem respectivamente, enquanto epi e epf seriam os limites batimétricos inferior 

(mais raso) e superior (mais profundo) da distribuição das espécies. A variável thr expressa a 

quantidade total de horas arrastadas em cada viagem. Assim: 

 Se (pff) < (epi) ou (pfi) > (epf) então, nenhuma hora da viagem arrastada ocorreu 

dentro da distribuição batimétrica do estoque; 

 Se (pfi) ≥ (epi) e (pff) ≤ (epf) todas as horas arrastadas da viagem ocorreram dentro 

da distribuição batimétrica do estoque; 
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 Se (pfi) < (epi) e (pff) ≤ (epf) apenas uma parcela das horas arrastadas ocorreu dentro 

da distribuição batimétrica do estoque, essa quantidade é estimada através da 

equação:  

𝑞𝑠 =
(𝑝𝑓𝑓 − 𝑒𝑝𝑖)

(𝑝𝑓𝑓 − 𝑝𝑓𝑖)
× 𝑡ℎ𝑟 

 Se (pfi) ≥ (epi) e (pff) > (epf) apenas uma parcela das horas arrastadas ocorreu dentro 

da distribuição batimétrica do estoque, essa quantidade é estimada através da 

equação:  

𝑞𝑠 =
(𝑒𝑝𝑓 − 𝑝𝑓𝑖)

(𝑝𝑓𝑓 − 𝑝𝑓𝑖)
× 𝑡ℎ𝑟 

 Se (pfi) < (epi) e (pff) > (epf) apenas uma parcela das horas arrastadas ocorreu dentro 

da distribuição batimétrica do estoque, essa quantidade é estimada através da 

equação:  

𝑞𝑠 =
(𝑒𝑝𝑓 − 𝑒𝑝𝑖)

(𝑝𝑓𝑓 − 𝑝𝑓𝑖)
× 𝑡ℎ𝑟 

Para que tais relações expressem a realidade, dois pressupostos devem ser levados em 

conta, então assume-se que:  

(1) O padrão de distribuição das espécies deve ser homogêneneos dentro dos limites 

batimétricos no qual se encontram (não levando em consideração possíveis diferenças 

na densidade dentro desses limítes) e; 

(2) O padrão de operação de cada viagem deve ser linear e contínuo desde a 

profundidade inicial até a porfundidade final da viagem. Isto porque não se sabe a 

posição de cada lance dentro das viagens de pesca. 

Para facilitar os cálculos utilizou-se o software Matlab 8.0, no qual tais relações e 

equações foram inseridas e, iterativamente, obtiveram-se os valores da quantidade (𝑞𝑠) de horas 

que cada viagem arrastou dentro da distribuição batimétrica das espécies (G1 – 321 viagens, G2 

– 172 viagens, G3 – 470 viagens e frota – 963 viagens, explica-se que cada viagem dessas 

apresentou um (𝑞𝑠) diferente para cada espécie). Esses valores (𝑞𝑠) de cada viagem foram 

somados para a obtenção do total de horas arrastadas por grupo de arrasteiros e de toda a frota 
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dentro das distribuições de cada espécie (lembra-se que são as espécies escolhidas para 

representar cada categoria de pescado – Tabelas 1 e 5).  

O total de horas mencionadas acima para cada espécie, foi dividido pelo total de horas 

que cada grupo de arrasteiros operou nos dois anos (2010 e 2011) e transformado em 

porcentagem (PA), no qual essa foi utilizada como informação para este atributo (por ex. um 

grupo arrastou 150.000 horas durante os dois anos das quais, em média, 30% dessas horas foram 

dentro da área de distribuição de uma determinada espécie). Os níveis de qualificação para (PA) 

foram escolhidos em uma abordagem precautória, sendo assim, ao invés de três quartis iguais (0-

33%, 33-66% e 66-100%), utilizou-se níveis de 0-25% para baixa susceptibilidade, 25-50% para 

média susceptibilidade e 50-100% para indivíduos que sofrem com mais da metade do esforço 

(horas arrastadas) empregado dentro de seus limites batimétricos, estando mais susceptíveis 

(Tabela 6). 

Sabe-se que nem todas espécies que representam as categorias estão distribuídas em toda 

extensão das regiões sudeste e sul do Brasil, o que foi o caso das cinco categorias marcadas na 

tabela 5. Para estas, foi elaborado o mesmo procedimento para a estimativa da (PA). Porém seus 

valores foram divididos pela metade levando em conta que, qualitativamente, foi decidido que a 

extensão das mesmas abrange apenas a região sudeste. Ressalta-se uma maior incerteza da 

estimativa, associada a essa circunstância, à essas categorias de pescado. 

O atributo (3) interesse comercial (% da renda) foi estimado utilizando a contribuição 

percentual que cada categoria de desembarque forneceu em receita para cada um dos grupos de 

arrasteiros e também para toda a frota nos anos de 2010 e 2011. A receita total foi calculada 

multiplicando-se a biomassa total desembarcada (em kg) de cada categoria (Tabela 1) pelo valor 

médio de primeira comercialização em R$/kg. Os valores de primeira comercialização foram 

obtidos de Benincá (2012) e estes, para algumas categorias, existiam para os anos de 2008, 2009 

e 2010. No entanto, para outras apenas um ou dois anos eram apresentados, então optou-se por 

utilizar uma média dos valores existentes por categoria.  

Nesta estimativa foram incluídas categorias de crustáceos e de um molusco (camarão-

rosa, camarão-cristalino, camarão-barba-ruça, camarão-sete-barbas e calamar-argentino) que 

representaram uma parcela considerável da renda dos arrasteiros-duplo que atuaram no período 

analisado. A seguir dividiu-se a receita estimada de cada categoria pela receita total da frota e 

grupos de arrasteiros, obtendo-se a contribuição, em porcentagem, que cada categoria de pescado 

gerou nos dois anos.   
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As contribuições percentuais das categorias foram distribuídas em frequências 

acumuladas para cada grupo de arrasteiros e para toda a frota, e posteriormente estimados três 

níveis de qualificação para o G1, G2, G3 e frota como um todo (Tabela 6). O objetivo foi  

diferenciar categorias muito rentáveis para a atividade de categorias que contribuem em parcelas 

menores ou que pouco rendem aos grupos de arrasteiros. 

Tabela 6- Os seis atributos de susceptibilidade (s) e seus respectivos níveis de qualificação estimados para pontuar e 

determinar a susceptibilidade das categorias de pescado desembarcadas pela frota industrial de arrasteiros duplos no 

Sudeste e Sul do Brasil entre 2010 e 2011. 

Atributos Grupos 
Baixa (s) Média (s) Alta (s) 

1 2 3 

1.CPUE (Kg/hr) 

Frota <0,01 0,01-0,9 >0,9 

G1 <0,02 0,02-0,9 >0,9 

G2 <0,04 0,04-1 >1 

G3 <0,01 0,01-1 >1 

2.(PA) % 
G1,G2,G3 

e frota 
0-25 25-50 50-100 

3.Interesse 

comercial 

(% da renda) 

Frota <0,01 0,01-0,9 >0,9 

G1 <0,01 0,01-1 >1 

G2 <0,1 0,1-1 >1 

G3 <0,01 0,01-1 >1 

4.Grau de 

endemismo (na 

área de pesca) 

G1,G2,G3 

e frota 

Ampla distribuição (mais 

do que dois oceanos). Ex. 

Todo oceano Atlântico 

Norte e Sul, Leste e Oeste) 

e/ou essa distribuição é 

pouco afetada pela pescaria. 

Estoque que se 

distribui por toda 

costa brasileira e 

pouco é afetada 

pela pescaria. 

Distribuição 

restrita a região 

Sudeste/Sul 

(Endemismo/ 

restrito a região 

de pesca). 

5.Alimentação 
G1,G2,G3 

e frota 
Pelágicos 

Bentônicos/ 

demersais/ 

pelágicos 

Bentônicos/ 

demersais 

6.Habitat 
G1,G2,G3 

e frota 
Pelágico 

Demersal-pelágico 

e bento-pelágico 

Bentônico e 

demersal 

3.4. Estimativa da vulnerabilidade relativa das categorias de pescado desembarcadas  

 Com os níveis de qualificação definidos para cada atributo de produtividade e 

susceptibilidade (Tabelas 3 e 6, respectivamente) e compiladas as informações para cada espécie 

escolhida para representar as categorias (Apêndices 1 e 2), procedeu-se com a pontuação dos 

atributos. Vale ressaltar que para produtividade, a escala de 1 a 3 corresponde a uma 

classificação de menor para maior produtividade, respectivamente. Para susceptibilidade a escala 

de 1 a 3 indica uma classificação susceptibilidade menor para maior respectivamente. 

Após a pontuação foram calculados escores médios de (p) e (s) para cada categoria. No 

primeiro caso os escores foram os mesmos para os três grupos de arrasteiros e para toda a frota já 
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que a produtividade é um fator intrínseco de cada espécie representante das categorias. No caso 

da susceptibilidade os escores foram específicos para cada grupo. À partir das médias (p) e (s) 

das categorias, estimou-se a vulnerabilidade ou risco que cada grupo ofereceu à elas. Essa 

estimativa foi feita de duas formas: 

(1) Representação espacial: Plotaram-se as médias (p) e (s) em um gráfico bi-dimensional, 

sendo que o eixo das abcissas (x) foi representado pela média de produtividade e o eixo 

das ordenadas (y) foi representado pela média susceptibilidade de cada categoria. 

Ressalta-se que para este trabalho o eixo x foi invertido, no qual as maiores médias de (p) 

estiveram posicionadas próximo ou mais próximo do eixo y, enquanto baixas médias de 

(p) ficaram posicionadas no lado direito do gráfico. Ao passo que no eixo y, uma média 

baixa de (s) esteve posicionada próximo ao eixo x (ou parte de baixo do gráfico) e uma 

média alta de (s) na parte superior do mesmo. A ánalise da vulnerabilidade através do plot 

se deu pela posição que cada categoria apresenta no espaço bi-diemensional. Categorias 

posicionadas na parte superior direita tiveram uma maior vulnerabilidade ou risco de 

sofrerem um impacto populacional pela pescaria em foco (no caso os grupos de 

arrasteiros). Categorias de organismos que se posicionaram próximos à origem dos eixos, 

ou na parte inferior esquerda do gráfico apresentaram menor vulnerabilidade ou 

estiveram sob menor risco. Para facilitar a interpretação gráfica dos resultados de cada 

grupo, optou-se por constriuir os gráficos dentro do software Matlab 8.0, no qual foram 

inseridas isolinhas de contorno representando diferentes níveis de vulnerabilidade (v), as 

linhas têm valores de 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 cada uma e são referentes às diversas 

combinações de (p) e (s), que resultam em valores de (v) iguais. Para obtenção dessas 

isolinhas, foi inserida no programa a equação da vulnerabilidade que será explicada no 

item a seguir. A figura 1 seria um exemplo de como foi a representação gráfica de 

vulnerabilidade e como seguiu sua interpretação. 

(2) Representação numérica: A equação da vulnerabilidade estima um valor numérico para 

esse fator, auxiliando a representação gráfica no momento de se avaliar e interpretar os 

resultados. Sendo definida como: 

𝒱 =  √((𝓅) − 3)2 + ((𝓈) − 1)2 
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No qual, 𝒱 seria vulnerabilidade, (𝓅) produtividade média e (𝓈) susceptibilidade média. 

Essa equação representa a distância euclidiana dos pontos até a origem do eixos (a 

distância em linha reta do ponto até a origem). Ela é útil, pois traz valores númericos de 

vulnerabilidade para as espécies, ou no caso, para as categorias de pescado, de maneira 

que diferentes posições dos componentes da análise no gráfico possam ter valores de 

vulnerabilidade iguais. Essa equação foi inserida no programa feito para criar os gráficos 

de modo que a ferramenta contour do Matlab, calcula e plota as isolinhas de 

vulnerabilidade. 

      
Figura 1-  Exemplo de como seria a representação gráfica dos resultados de 

vulnerabilidade para as espécies. Também estão marcados os níveis que vão 

qualificar as espécies em vulnerabilidade muito alta, alta, intermediária-alta, 

intermediária, intermediária-baixa e baixa. (sp. > 2,5 = (v) muito alta; 2,5 > sp. < 2,0 

= (v) alta; 2,0 > sp. < 1,5 = (v) intermediária-alta; 1,5 > sp. < 1,0 = (v) intermediária; 

1,0 > sp. < 0,5 = intermediária-baixa; sp. < 0,5 = (v) baixa) 
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3.5. Gestão dos cenários (G1 – G2 – G3 – Frota) 

A gestão de cenários consiste na mudança hipotética da interação da pescaria com as 

espécies que representam as categorias de pescado através de alguma medida de gestão. Não se 

alteram atributos de produtividade, pois estes são de caráter único das espécies. No entanto, 

mudanças nos limites espaciais de atuação dos grupos de arrasteiros, por exemplo, poderiam 

alterar a nota de um ou mais atributos de susceptibilidade dessas espécies desembarcadas, 

modificando sua vulnerabilidade a essa pescaria, ou mesmo excluí-las por completo das capturas. 

Para este trabalho, escolheu-se o atributo (2) de susceptibilidade – (PA), que seria a 

porcentagem de arrasto dentro da distribuição batimétrica das espécies (ver tabela 4 e as 

descrições no item 3.3.2. Susceptibilidade). Este atributo pode ser modificado considerando que 

apesar dos padrões espaciais distintos de operação de cada grupo, não são efetivas medidas 

legais de restrição batimétrica, e como resultado, viagens dos grupos de arrasteiros comumente 

transcendem os referidos padrões, ocasionando sobreposição dos grupos em diversas 

profundidades.  

Assim viagens dos diferentes grupos acabaram por ter limites batimétricos semelhantes, 

mesmo que cada um deles tenha apresentando grande parte de suas viagens de pesca em 

profundidades preferenciais, como exempificado no esquema ilustrativo da figura 2. Esta 

sobreposição pode causar um impacto “somado” para espécies presentes no limite batimétrico 

utilizado pela frota, aumentando assim a porcentagem total da frota arrastando dentro de suas 

distribuições batimétricas.   

 

Figura 2- Esquema ilustrativo representando as viagens dos grupos pelas profundidades. Nota-se que o grupo 3 se 

concentra entre 60-100 metros de profundidade. O grupo 2 entre 135-200 metros de profundidade. O grupo 1 entre 

250-390 metros de profundidade. A área cinza seria as profundidades onde os grupos arrasteiros eventualmente se 

sobrepõem. 
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 Sendo assim, a partir de cenários hipotéticos de gestão onde limites batimétricos são 

estabelecidos para a atuação dos grupos de arrasteiros, modificações foram feitas no sentido de 

remanejar as viagens de cada grupo dentro de setores, em cumprimento com as referidas 

medidas, seguindo os seguintes pontos: 

 Verificou-se no cenário original que a amplitude batimétrica média das viagens dos 

grupos oscilou de 30 a 120 metros, com uma média para a frota de aproximadamente 

60 metros. 

 Criou-se dentro de cada setor, intervalos batimétricos com 50 metros de amplitude, de 

modo a assemelhar-se com a média da amplitude das viagens mencionadas acima. 

 Assumiu-se que, se limites batimétricos fossem estabelecidos como medidas de 

gestão, as viagens de cada setor, assim como observado no cenário original (Figura 

2), se concentrariam nas áreas centrais dos setores. 

 Distribuiu-se o número de viagens de cada grupo dentro dos intervalos batimétricos 

que cada setor comportou, de modo que os intervalos centrais receberam um maior 

número de viagens que os intervalos limítrofes. 

Nesse contexto, foram feitas as alterações nos limites batimétricos (profundidade inicial e final) 

de cada viagem e inseridas na rotina criada, dentro do software Matlab, para calcular e estimar 

uma “nova” (PA) para as espécies (ver item 3.3.2. Susceptibilidade). Essas modificações foram 

realocações do esforço, no qual cada grupo continua com o mesmo número de viagens e suas 

viagens continuam com as mesmas horas de arrasto. Assim a porcentagem de horas arrastadas 

foi sempre referente ao esforço empregado por cada grupo.  

Cinco cenários hipotéticos de gestão foram testados, sendo descritos a seguir. Em cada 

“cenário” o objetivo foi reunir mudanças que pudessem reduzir a susceptibilidade/ 

vulnerabilidade do maior número de espécies possível e/ou eliminar espécies afetadas pela 

pescaria.  Cada um dos grupos apresentará cinco novos valores para (PA) em relação as espécies, 

e a frota como um todo também. A seguir explicam-se os cinco cenários testados neste trabalho.  

A figura 3 está demonstrando, através de uma representação esquemática, como seriam as 

limitações batimétricas testadas nos cenários hipotéticos de gestão dos três grupos de arrasteiros, 

e também como se apresentaram no cenário de 2010-2011.  
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3.5.1. CENÁRIO 1  

 Neste primeiro cenário tentou-se enquadrar as viagens dos grupos de arrasteiros dentro 

dos limites batimétricos nos quais operaram majoritariamente no cenário de 2010-2011. Essas 

medidas também foram baseadas nas normas da instrução normativa n
o
10 de 10/06/2011. Como 

o grupo 1 operou na sua maioria em profundidades dentro do talude, resolveu-se estipular novas 

viagens restritas às isóbatas de 250 e 500 metros. Distribuiu-se as mesmas 321 viagens do G1 

dentro dessa faixa de profundidade agrupando-as em intervalos batimétricos menores: 250 - 300, 

300 - 350, 350 - 400, 400 - 450 e 450 - 500 (Tabela 7).  

Como o grupo 2 operou com a maioria de suas viagens em uma zona de transição entre o 

talude e a plataforma continental, então, resolveu-se remanejar suas viagens dentro dessa faixa 

estipulando viagens que vão dos 100 aos 250 metros de profundidade.. As 172 viagens de pesca 

foram distribuídas nos intervalos 100 - 150, 150 - 200, 200 - 250 m (Tabela 7).  

O grupo 3 arrastou primordialmente em águas abaixo dos 100 metros, abrangendo toda 

plataforma continental, sendo assim, remanejaram-se as viagens dentro desse limite. Esse grupo 

tem como alvos principais os camarões costeiros (rosa, barba-ruça e sete-barbas) e peixes 

demersais costeiros. Como o número de viagens é muito grande para um setor pequeno (0-100), 

estas foram alocadas em intervalos de amplitude batimétrica que acabam por se sobrepor, a 

saber: 0 - 50, 10 - 60, 20 - 70, 30 - 80, 40 – 90 e 50 - 100 m (Tabela 7). 

3.5.2. CENÁRIO 2 

 Da mesma forma que no primeiro cenário, nessa tentou-se ordenar as viagens dentro das 

faixas batimétricas que os grupos mais atuaram, e também assumiu-se que o grupo 1 atua no 

talude, o grupo 2 na zona de transição entre talude e plataforma continental e o grupo 3 em 

região de plataforma continental. Porém efetuaram-se mudanças no grupo 2 e 3, e o grupo 1 

permaneceu da mesma forma que no cenário 1 sendo o detalhamento igual ao item acima. 

 Neste cenário diminui-se a amplitude dos limites do grupo 2, por levar em conta seu 

número reduzido de viagens em relação ao grupo 3. A faixa de profundidade foi de 150 a 250 

metros. As 172 viagens foram agrupadas em dois intervalos batimétricos, 150 - 200 e 200 - 250 

m. Com a diminuição do grupo 2 em 50 metros, foi ampliada de 10 a 150 metros a faixa de 

atuação do grupo 3. Com essa mudança os intervalos batimétricos foram 10 - 60, 20 - 70, 30 - 

80, 50 - 100 e 100 – 150 m (Tabela 7).  
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3.5.3. CENÁRIO 3 

 Como o grupo 2 atua entre os outros dois grupos, neste cenário a decisão foi de transferir 

suas viagens para o grupo 1, no qual uma zona “sem pesca” foi criada. Essa zona vai dos 100 aos 

200 metros de profundidade, uma faixa onde se esperaria a atuação do grupo 2. Tal mudança foi 

feita para se testar a possível melhoria no cenário original da frota como um todo, através de uma 

zona de exclusão.   

 O grupo 1 nesse cenário ficou com 493 (suas 321 mais 172 do G2) viagens alocadas 

dentro de uma faixa batimétrica que vai dos 200 aos 500 metros de profundidade.  As viagens 

foram alocadas nos intervalos batimétricos 200 - 250, 250 - 300, 300 - 350, 350 - 400, 400 - 450 

e 450 - 500 m (Tabela 7). Vale ressaltar que agora, mesmo com a criação da zona de exclusão, 

esse grupo aumentou consideravelmente o seu esforço de pesca. 

 O grupo 3 nesse cenário se manteve dos 0 aos 100 metros de profundidade com 470 

viagens de pesca, porém essas viagens foram modificadas em relação ao cenário 1 no qual a 

faixa era a mesma. Os intervalos definidos foram de 0 - 50, 10 - 60, 20 - 70, 30 - 80, 40 - 90 e 50 

- 100 m (Tabela 7). 

3.5.4. CENÁRIO 4 

 Este cenário se assemelha ao anterior utilizando uma zona de exclusão de 100 metros, 

porém essa faixa está entre as isóbatas de 150 e 250 metros. Da mesma forma que o cenário 3, 

nessa o grupo 2 e suas viagens foram transferidas para o grupo 1. O grupo 1 (mais o grupo 2) 

ficou com 493 viagens de pesca, no qual foram distribuídas na faixa dos 250 aos 500 metros, nos 

intervalos 250 - 300, 300 - 350, 350 - 400, 400 - 450 e 450 - 500 m (Tabela 7).  

Para o grupo 3 foi estipulado atuar do 0 aos 150 metros de profundidade com suas 470 

viagens de pesca remanejadas dentro dos intervalos 0 - 50, 10 - 60, 20 - 70, 30 - 80, 50 - 100 e 

100 - 150 m (Tabela 7) 

3.5.5. CENÁRIO 5 

 Este cenário seria uma tentativa de alocar todos os grupos dentro das respectivas faixas 

de profundidades que mais atuaram como relatado na cenário 1, porém utilizando duas zonas de 

exclusão. Uma seria dos 100 aos 150 metros e outra dos 250 aos 300 metros de profundidade. O 

grupo 1 exerceria dos 300 aos 500 metros, no qual suas 321 viagens de pesca seriam realocadas 

dentro dos setores 300 - 350, 350 - 400, 400 - 450 e 450 - 500 m (Tabela 7). 
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O grupo 2 atuaria dos 150 aos 250 metros e suas 172 viagens de pesca seriam divididas 

em dois intervalos batimétricos, 150 - 200 e 200 - 250 m (Tabela 7). O grupo 3 ficaria com a 

faixa do 0 aos 100 metros para arrastar com suas 470 viagens de pesca, porém com um arranjo 

diferente dos cenários anteriores. Os intervalos seriam 0 - 50, 10 - 60, 20 - 70, 30 - 80 e 50 - 100 

m (Tabela 7). 

 

 

 

Tabela 7- A distribuição das viagens em cada um dos cinco cenários testados para os grupos que compreendem a 

frota industrial de arrasto-duplo de fundo. 

Ordenamento 
G1 

Viagens 
G2 

Viagens 
G3 

Viagens Frota 
Prof (i-f) Prof (i-f) Prof (i-f) 

Cenário 1 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

21 

75 

75 

75 

75 

100-150 

150-200 

200-250 

35 

85 

52 

0-50 

10-60 

20-70 

30-80 

40-90 

50-100 

70 

100 

100 

100 

50 

50 

Todas as 

viagens dos 

grupos na 

cenário 1 

Cenário 2 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

21 

75 

75 

75 

75 

150-200 

200-250 

72 

100 

10-60 

20-70 

30-80 

50-100 

100-150 

100 

100 

100 

120 

50 

Todas as 

viagens dos 

grupos na 

cenário 2 

Cenário 3 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

21 

72 

150 

100 

100 

50 

  0-50 

10-60 

20-70 

30-80 

40-90 

50-100 

100 

100 

100 

100 

50 

20 

Todas as 

viagens dos 

grupos na 

cenário 3 

Cenário 4 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

43 

100 

150 

150 

50 

  0-50 

10-60 

20-70 

30-80 

40-90 

50-100 

100-150 

100 

100 

100 

50 

50 

50 

20 

Todas as 

viagens dos 

grupos na 

cenário 4 

Cenário 5 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

75 

96 

75 

75 

150-200 

200-250 

72 

100 

0-50 

10-60 

20-70 

30-80 

50-100 

130 

130 

80 

80 

50 

Todas as 

viagens dos 

grupos na 

cenário 5 
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Figura 3- Representação esquemática da limitação batimétrica dos grupos da pesca de arrasto no Sudeste e 

Sul do Brasil. O “cenário original” representa a situação ocorrida em 2010-2011, onde os três grupos (G1, 

G2, G3) têm áreas de concentração média (áreas coloridas), porém também podem utilizar outras áreas onde 

se sobrepõem entre si (área cinza). Os cenários 1, 2, 3, 4 e 5 representam alternativas de gestão focadas na 

limitação batimétrica das operações de pesca dos três grupos. Áreas descoloridas entre aquelas 

correspondentes aos grupos correspondem a “áreas de exclusão” da pesca de arrasto. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Cenário de 2010 e 2011 

4.1.1. PRODUTIVIDADE DAS ESPÉCIES REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS 

 Todas informações coletadas sobre a produtividade das espécies escolhidas para  

representar cada categoria de pescado estão apresentadas no apêndice 1. As informações sobre o 

tamanho máximo (Tmax- atributo 2) e nível na cadeia trófica (atributo 7) foram encontradas para 

todas as 53 espécies componentes da ánalise. Enquanto para a taxa de crescimento (k) (atributo 

1), relação entre tamanho máximo e tamanho de maturação (Tmax/Tmat- atributo 3), e idade 

máxima (Imax- atributo 4) foram atributos encontrados para 46, 43 e 44 espécies 

respectivamente. Os dois atributos com menor número de informações disponíveis para as 

espécies foram idade na maturação (Imat- atributo 5) e mortalidade natural (M) (atributo 6), no 

qual 36 e 38 espécies foram pontuadas com informações próprias (Tabela 8). 29 espécies das 53 

desembarcadas pela frota apresentaram todos os sete atributos pontuados com informações 

específicas. As demais receberam pontuação precatória (nota 1 para produtividade) ou pontuação 

derivada de informações encontradas para espécies congenéricas (marcadas com asterisco na 

tabela 8). Em média para todas espécies 5,9 dos sete atributos foram pontuados com informações 

específicas. 

 O grupo 1, que desembarcou 33 categorias, o menor número de espécies da lista, 

apresentou 91% das informações em todos atributos. O grupo 2 apresentou 89% do total de 

informações requeridas para suas 39 catgorias desembarcadas. Enquanto o grupo 3, com o maior 

número de espécies da lista, 48 categorias, apresentou 85% das informações específicas. 

 Ao analisar a pontuação de produtividade, percebe-se que o cação-cabeça-chata 

Carcharhinus leucas (Cal) foi o menos produtivo do conjunto de espécies que compuseram o 

desembarque da frota (p = 1,14), seguido pelos, ainda elasmobrânquios, cação-bagre Squalus 

acanthias (Sqa) e cação-gato Squalus megalops (Sqm), ambos com p = 1,21. Os mais produtivos 

foram duas espécies de teleósteos, o betara Menticirrhus americanus (Mea) com 2,79 e a maria-

luiza Paralonchurus brasiliensis (Pab) ambos com p = 2,64. A média de produtividade para 

todas espécies desembarcadas pela frota foi de 1,85.  O alcance de pontuação para produtividade 

vai de 1- produtividade baixa à 3- produtividade alta (Tabela 8).  
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A diferença entre a produtividade média dos grupos foi muito pequena, sendo o grupo 2 o 

que apresentou o maior valor 1,89. Os grupos 1 e 3 apresentaram o mesmo valor médio de 

produtividade para seus conjuntos de espécies, sendo 1,87. 

 Analisando a pontuação de produtividade por grupos, o cação-cabeça-chata (Cal) foi a 

espécie menos produtiva do grupo 1, seguida pelo cação-bagre (Sqa) e cação-gato (Sqm), 

enquanto que os mais produtivos foram a betara (Mea) seguida pela trilha Mullus argentinae 

(Mua) com p = 2,43. No grupo 2 os menos produtivos foram o cação-bagre (Sqa) e cação-gato 

(Sqm), seguidos pelo teleósteo Conger orbignianus (Coo) com p = 1,29, entretanto os mais 

produtivos desse grupo foram a betara (Mea) e em seguida o gordinho Peprilus paru (Pap) com p 

= 2,50. Os menos produtivos do grupo 3 também foram os cações bagre e gato, seguidos pelos 

teleósteos cherne-poveiro Polyprion americanus (Poa), congrio (Coo) e o miraceu Astroscopus 

sexspinosus (Ass) todos com p = 1,29, sendo os mais produtivos novamente a betara (Mea) e a 

maria-luiza (Pab) (Tabela 8).  

Tabela 8- Pontuação dos sete atributos escolhidos para representar a produtividade (p) das espécies de teleósteos e 

elasmobrânquios (1- baixa (p), 1,5- baixa-intermediária (p), 2- média (p), 2,5- alta-intermediária (p), 3- alta (p)). 

Apresenta-se nas três primeiras colunas qual grupo cada espécie fez parte do desembarque em 2010-2011. COD= 

Código das espécies, 𝒙= Média específica de (p) e a.p= número de atributos pontuados com informação da própria 

espécie. (1 – Taxa de crescimento (k); 2 – Tamanho máximo (Tmax); 3 – Tamanho de maturação/ Tamanho máximo 

(Tmat/Tmax); 4 – Idade máxima (Imax); 5 – Idade de maturação (Imat); 6 – Mortalidade natural (M); 7 – Nível na 

cadeia trófica). Na última linha estão as médias de produtividade por grupo, média de produtividade para a frota e a 

média de atributos pontuados com informações específicas do conjunto de espécies.  

G1 G2 G3 Nome científico COD 1 2 3 4 5 6 7 �̅� a.p 
              

   Urophycis brasiliensis Urb 1 2,5 1 2 2,5 1,5 2 1,79 7 

   Urophycis mystacea Urm 1 2,5 1 2,5 2,5 1,5 1 1,71 7 

   Netuna barba Geg 1* 2 2,5 2 2 1 2 1,79 6 

   Lopholatilus villarii Lov 1 2 2,5 1 2 1 1 1,50 7 

   M. americanus Mea 2 2,5 3 3 3 3 3 2,79 7 

   Prionotus puntactus Prp 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 1,5 2 1,86 7 

   Stellifer rastrifer Str 3 3 2 3 1* 3 3 2,57 6 

   Umbrina canosai Umc 3 3 1,5 1,5 3 1,5 2 2,21 7 

   Epinephelus niveatus Epn 1 1,5 3 1 2 1,5 2 1,71 7 

   Polyprion americanus Poa 1 1 2,5 1 1,5 1 1 1,29 7 

   Lutjanus analis Roa 1,5 2 2 2,5 3 1,5 1 1,93 7 

   H. aurolineatum Haa 2 3 1* 2,5 1* 3 3 2,21 5 

   Conger orbignianus Coo 1* 2 1* 1* 1* 1* 2 1,29 2 

   G. brasiliensis Geb 1 1,5 2,5 1,5 1* 1 1 1,36 6 

   Micropogonias furnieri Mif 2 2,5 2 1 3 1,5 3 2,14 7 

   Pomatomus saltatrix Pos 2 2,5 2 3 2,5 2 1 2,14 7 

   Trichiurus lepturus Trl 2 1 3 2 3 2 1 2,00 7 

   Polymixia lowei Pol 1,5 3 1* 2 1* 1,5 3 1,86 5 
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   Selene setapinnis Ses 1,5 2,5 2 2,5 1* 2 2 1,93 6 

   Zenopsis conchifer Zec 1,5 2,5 2 2,5 1* 1,5 2 1,86 6 

   Cynoscion jamaicensis Cyj 2 2,5 2,5 3 1* 2,5 2 2,21 6 

   Peprilus paru Pep 3 3 2,5 3 3 1* 2 2,50 6 

   Oligoplites saliens Ols 1* 2,5 1* 1* 1* 1* 2 1,36 2 

   P. patagonicus Pap 2,5 2,5 2 2,5 2,5 1,5 2 2,21 7 

   Paralichthys isosceles Pai 2,5* 3 2* 2,5* 2,5* 1,5* 2 2,29 2 

   P. orbignyanus Pao 1,5 2 2* 2,5* 2,5* 1,5* 2 2,00 3 

   Scorpaena brasiliensis Scb 1,5 3 2 2 3 1 2 2,07 7 

   P. brasiliensis Pab 2,5 3 1,5 3 2,5 3 3 2,64 7 

   Cynoscion guatucupa Cyg 2 2,5 2 2 2,5 1,5 1 1,93 7 

   Merluccius hubbsi Meh 2 2,5 1,5 2,5 2,5 2 1 2,00 7 

   A .sexspinosus Ass 1* 3 1* 1* 1* 1* 1 1,29 2 

   Pseudopercis numida Psn 1 2 3 1,5 2,5 1* 3 2,00 6 

   Seriola dumerili Sed 2 1 2,5 2,5 3 3 1 2,14 7 

   Priacanthus arenatus Pra 1,5 2,5 2 2 1* 2 2 1,86 6 

   Pagrus pagrus Pgp 1 2,5 2 2 2,5 2 2 2,00 7 

   Balistes capriscus Bac 1,5 2,5 3 2,5 3 1,5 2 2,29 7 

   Lophius gastrophysus Log 1,5 2 2 2 2 1,5 1 1,71 7 

   Cynoscion acoupa Cya 2 2 2,5 1* 1* 2,5 1 1,71 5 

   Cynoscion leiarchus Cyl 2,5 2 2,5* 1* 1* 2,5* 1 1,79 3 

   Cynoscion virescens Cyv 2* 2 2,5* 1* 1* 2,5* 1 1,71 2 

   Macrodon atricauda Maa 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 2 2,00 7 

   Conodon nobilis Con 3 3 1* 1* 1* 1* 3 1,86 3 

   Helicolenus lahillei Hel 1 2,5 2,5 1 1 1 1 1,43 7 

   Percophis brasiliensis Peb 2 2,5 1,5 2 3 1* 1 1,86 6 

   Mullus argentinae Mua 2 3 2 3 3 1* 3 2,43 6 

   Squatina spp. Sqt 1,5 1,5 1 2 1,5 1,5 1 1,43 7 

   Squalus acanthias Sqa 1 1,5 2 1 1 1 1 1,21 7 

   Carcharhinus leucas Cal 1 1 1,5 1,5 1 1* 1 1,14 6 

   Squalus megalops Sqm 1 2 1 1,5 1 1 1 1,21 7 

   C. brevipinna Cab 1,5 1 2 2,5 2 1 1 1,57 7 

   RAJIDAE Emp 1 1 1 1,5 1 1 3 1,36 7 

   RAJIDAE Rai 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 3 1,57 7 

   Rhinobatos horkelli Rhh 1,5 1,5 1 1,5 2 1* 2 1,50 6 

1,87 1,89 1,87  1,85 5,9 

 

4.1.2. SUSCEPTIBILIDADE DAS ESPÉCIES AO G1, G2, G3 E TODA A FROTA 

4.1.2.1. Grupo 1 

 As informações e valores das estimativas utilizadas para compor a pontuação de 

susceptibilidade do grupo 1 estão contidas dentro do apêndice 2, sendo que todas as 33 espécies 

escolhidas apresentaram 100% das informações necessárias não havendo necessidade de 

pontuação precátoria. As espécies mais susceptíveis a serem capturadas pelo grupo 1 foram 
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teleósteos, dentre os quais a abrótea-de-fundo Urophycis mystacea (Urm) e o congrio-rosa 

Genypterus brasiliensis (Geb) obtiveram o valor máximo de (s) em uma escala que vai de 3- 

mais susceptível à 1- menos susceptível. Estas espécies foram seguidas pelo peixe-sapo Lophius 

gastrophysus (Log) e a merluza Merluccius hubbsi (Meh) ambas com s = 2,83. A espécie olho-

de-cão Priacanthus arenatus (Pra) foi a que apresentou o menor valor de susceptibilidade (s 

=1,17), seguida pelo cação-cabeça-chata (Cal) e o pargo-rosa Pagrus pagrus (Pgp) com valores 

de s = 1,33. A média de susceptibilidade para o grupo 1 ficou em 2,15 (Tabela 9). 

Tabela 9- Pontuação dos seis atributos escolhidos para representar a susceptibilidade (s) das espécies de teleóstes e 

elasmobrânquios representantes das categorias desembarcadas pelo grupo 1 em 2010-2011 (1- baixa (s), 2- média (s) 

e 3- alta (s)). COD= Código das espécies, 𝒙= média específica de (s). (1 – CPUE; 2 – PA; 3 – Interesse financeiro; 4 

– Distribuição geográfica; 5 – Alimentação; 6 – Habitat). 

Nome científico COD 1 2 3 4 5 6 �̅� 
         

Urophycis brasiliensis Urb 1 1 1 3 3 3 2,00 

Urophycis mystacea Urm 3 3 3 3 3 3 3,00 

Lopholatilus villarii Lov 3 3 2 2 3 3 2,67 

Menticirrhus americanus Mea 1 1 1 2 3 3 1,83 

Prionotus puntactus Prp 2 1 2 2 3 3 2,17 

Umbrina canosai Umc 2 1 2 3 3 3 2,33 

Genypterus brasiliensis Geb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Micropogonias furnieri Mif 1 1 2 2 3 3 2,00 

Trichiurus lepturus Trl 2 3 2 1 2 2 2,00 

Polymixia lowei Pol 3 3 2 2 2 3 2,50 

Selene setapinnis Ses 2 1 1 1 3 3 1,83 

Zenopsis conchifer Zec 3 3 2 1 2 2 2,17 

Cynoscion jamaicensis Cyj 1 1 2 2 3 3 2,00 

Paralichthys patagonicus Pap 2 1 2 3 3 3 2,33 

Paralichthys isosceles Pai 2 1 2 3 3 3 2,33 

Scorpaena brasiliensis Scb 2 1 1 2 3 2 1,83 

Cynoscion guatucupa Cyg 2 1 2 3 3 3 2,33 

Merluccius hubbsi Meh 3 3 3 3 3 2 2,83 

Pseudopercis numida Psn 2 1 2 3 3 2 2,17 

Seriola dumerili Sed 1 3 1 1 2 1 1,50 

Priacanthus arenatus Pra 1 1 1 1 2 1 1,17 

Pagrus pagrus Pgp 1 1 1 1 3 1 1,33 

Balistes capriscus Bac 2 1 2 1 3 1 1,67 

Lophius gastrophysus Log 3 3 3 2 3 3 2,83 

Cynoscion acoupa Cya 1 1 1 2 3 3 1,83 

Helicolenus lahillei Hel 3 3 2 3 2 3 2,67 

Percophis brasiliensis Peb 2 1 2 3 2 3 2,17 

Mullus argentinae Mua 2 1 2 3 3 3 2,33 

Squalus acanthias Sqa 2 3 2 1 2 2 2,00 

Carcharhinus leucas Cal 1 1 1 1 2 2 1,33 
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Squalus megalops Sqm 1 2 1 1 3 3 1,83 

RAJIDAE Emp 3 1 2 3 3 3 2,50 

RAJIDAE Rai 2 1 2 3 3 3 2,33 

        2,15 

4.1.2.2. Grupo 2 

 As informações e valores das estimativas utilizadas para compor a pontuação de 

susceptibilidade do grupo 2 estão contidas dentro do apêndice 2, sendo que todas as 38 espécies 

apresentaram 100% das informações necessárias não havendo necessidade de pontuação 

precátoria. Observa-se na tabela 10 que a susceptibilidade média para o grupo 2 foi de 2,29, e as 

espécies mais susceptíveis a esse grupo foram a abrótea Urophycis brasiliensis (Urb), abrótea-

de-fundo (Urm), a castanha Umbrina canosai (Umc), o congrio-rosa (Geb), o linguado-branco 

Paralichthys patagonicus (Pap), o linguado-areia Paralichthys isosceles (Pai), a maria-mole 

Cynoscion guatucupa (Cyg) e o emplastro (Rajidae Emp), todas elas com o valor máximo de 

susceptibilidade. Espécies que se mostraram menos susceptíveis foram a enchova Pomatomus 

saltatrix (Pos) e o machote Carcharhinus brevipinna (Cab) ambos com s = 1,50. 

Tabela 10- Pontuação dos seis atributos escolhidos para representar a susceptibilidade (s) das espécies de teleóstes e 

elasmobrânquios desembarcadas pelo grupo 2 em 2010-2011 (1- baixa (s), 2- média (s) e 3- alta (s)). COD= Código 

das espécies, 𝒙= média específica de (s). (1 – CPUE; 2 – PA; 3 – Interesse financeiro; 4 – Distribuição geográfica; 5 

– Alimentação; 6 – Habitat). 

Nome científico COD 1 2 3 4 5 6 �̅� 
         

Urophycis brasiliensis Urb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Urophycis mystacea Urm 3 3 3 3 3 3 3,00 

Netuna barba Geg 1 2 1 2 3 3 2,00 

Lopholatilus villarii Lov 2 3 2 2 3 3 2,50 

Menticirrhus americanus Mea 2 1 2 2 3 3 2,17 

Prionotus puntactus Prp 3 3 3 2 3 3 2,83 

Umbrina canosai Umc 3 3 3 3 3 3 3,00 

Haemulon aurolineatum Haa 1 1 1 2 3 2 1,67 

Conger orbinianus Coo 1 3 1 2 3 3 2,17 

Genypterus brasiliensis Geb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Micropogonias furnieri Mif 2 2 2 2 3 3 2,33 

Pomatomus saltatrix Pos 1 3 1 1 2 1 1,50 

Trichiurus lepturus Trl 2 3 1 1 2 2 1,83 

Polymixia lowei Pol 2 3 1 2 2 3 2,17 

Selene setapinnis Ses 1 1 1 1 3 3 1,67 

Zenopsis conchifer Zec 2 3 1 1 2 2 1,83 

Cynoscion jamaicensis Cyj 2 3 2 2 3 3 2,50 

Peprilus paru Pep 2 3 1 1 2 1 1,67 

Paralichthys patagonicus Pap 3 3 3 3 3 3 3,00 
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Paralichthys isosceles Pai 3 3 3 3 3 3 3,00 

Paralichthys orbignyanus Pao 1 1 1 3 3 3 2,00 

Scorpaena brasiliensis Scb 2 1 1 2 3 2 1,83 

Cynoscion guatucupa Cyg 3 3 3 3 3 3 3,00 

Merluccius hubbsi Meh 3 3 3 3 3 2 2,83 

Pseudopercis numida Psn 2 2 2 3 3 2 2,33 

Pagrus pagrus Pgp 1 3 1 1 3 1 1,67 

Balistes capriscus Bac 2 2 2 1 3 1 1,83 

Lophius gastrophysus Log 3 3 3 2 3 3 2,83 

Cynoscion acoupa Cya 1 1 1 2 3 3 1,83 

Macrodon atricauda Maa 1 2 1 2 3 3 2,00 

Helicolenus lahillei Hel 2 1 2 3 2 3 2,17 

Percophis brasiliensis Peb 2 3 2 3 2 3 2,50 

Mullus argentinae Mua 2 3 2 3 3 3 2,67 

Squalus acanthias Sqa 2 3 1 1 2 2 1,83 

Squalus megalops Sqm 1 2 1 1 3 3 1,83 

Carcharhinus brevipinna Cab 1 2 1 1 2 2 1,50 

RAJIDAE Emp 3 3 3 3 3 3 3,00 

RAJIDAE Rai 2 3 1 3 3 3 2,50 

        2,29 

4.1.2.3. Grupo 3 

 As informações e valores das estimativas utilizadas para compor a pontuação de 

susceptibilidade do grupo 3 estão contidas dentro do apêndice 2, sendo que todas as 49 espécies 

apresentaram 100% das informações necessárias não havendo necessidade de pontuação 

precátoria. A tabela 11 mostra que o grupo 3 apresenta uma média de susceptibilidade para seus 

componentes de 2,31. Sendo que a abrótea (Urb), a castanha (Umc), o linguado-branco (Pap), o 

linguado-areia (Pai), a maria-mole (Cyg) e o emplastro (Rajidae Emp) apresentaram 

susceptibilidade máxima. A espécie que obteve a menor média de susceptibilidade foi o cherne-

poveiro (Poa) com s = 1,33. Destacam-se ainda a enchova (Pos), o galo-de-profundidade 

Zenopsis conchifer (Zec), a pescada-branca Cynoscion leiarchus (Cyl) e o machote (Cab) que 

apresentaram s = 1,67. 
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Tabela 11- Pontuação dos seis atributos escolhidos para representar a susceptibilidade (s) das espécies de teleóstes e 

elasmobrânquios desembarcadas pelo grupo 3 em 2010-2011 (1- baixa (s), 2- média (s) e 3- alta (s)). COD= Código 

das espécies, 𝒙= média específica de (s). (1 – CPUE; 2 – PA; 3 – Interesse financeiro; 4 – Distribuição geográfica; 5 

– Alimentação; 6 – Habitat). 

Nome científico COD 1 2 3 4 5 6 �̅� 
         

Urophycis brasiliensis Urb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Urophycis mystacea Urm 3 2 3 3 3 3 2,83 

Netuna barba Geg 2 3 2 2 3 3 2,50 

Lopholatilus villarii Lov 2 2 2 2 3 3 2,33 

Menticirrhus americanus Mea 2 2 2 2 3 3 2,33 

Prionotus puntactus Prp 3 3 3 2 3 3 2,83 

Stellifer rastrifer Str 1 2 1 2 3 3 2,00 

Umbrina canosai Umc 3 3 3 3 3 3 3,00 

Epinephelus niveatus Epn 1 3 1 2 2 2 1,83 

Polyprion americanus Poa 1 1 1 1 2 2 1,33 

Lutjanus analis Roa 1 2 1 2 3 2 1,83 

Haemulon aurolineatum Haa 2 2 1 2 3 2 2,00 

Conger orbignianus Coo 2 3 2 2 3 3 2,50 

Genypterus brasiliensis Geb 2 1 3 3 3 3 2,50 

Micropogonias furnieri Mif 2 3 3 2 3 3 2,67 

Pomatomus saltatrix Pos 1 3 2 1 2 1 1,67 

Trichiurus lepturus Trl 2 3 2 1 2 2 2,00 

Polymixia lowei Pol 2 3 1 2 2 3 2,17 

Selene setapinnis Ses 1 2 1 1 3 3 1,83 

Zenopsis conchifer Zec 1 3 1 1 2 2 1,67 

Cynoscion jamaicensis Cyj 2 3 2 2 3 3 2,50 

Peprilus paru Pep 2 3 2 1 2 1 1,83 

Oligoplites saliens Ols 2 2 1 2 2 2 1,83 

paralichtys patagonicus Pap 3 3 3 3 3 3 3,00 

Paralichthys isosceles Pai 3 3 3 3 3 3 3,00 

Paralichthys orbignyanus Pao 2 2 2 3 3 3 2,50 

Scorpaena brasiliensis Scb 2 2 1 2 3 2 2,00 

Paralonchurus brasiliensis Pab 2 3 2 2 3 3 2,50 

Cynoscion guatucupa Cyg 3 3 3 3 3 3 3,00 

Merluccius hubbsi Meh 3 3 3 3 3 2 2,83 

Astroscopus sexspinosus Ass 1 1 1 3 3 3 2,00 

Pseudopercis numida Psn 2 1 2 3 3 2 2,17 

Pagrus pagrus Pgp 2 3 2 1 3 1 2,00 

Balistes capriscus Bac 3 3 3 1 3 1 2,33 

Lophius gastrophysus Log 3 3 3 2 3 3 2,83 

Cynoscion acoupa Cya 2 1 2 2 3 3 2,17 

Cynoscion leiarchus Cyl 1 1 1 1 3 3 1,67 

Cynoscion virescens Cyv 1 2 1 1 3 3 1,83 

Macrodon atricauda Maa 2 3 2 2 3 3 2,50 

Conodon nobilis Con 1 3 1 2 3 2 2,00 
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Percophis brasiliensis Peb 3 3 3 3 2 3 2,83 

Mullus argentinae Mua 2 3 2 3 3 3 2,67 

Squatina spp. Sqt 1 3 1 3 3 3 2,33 

Squalus acanthias Sqa 2 3 2 1 2 2 2,00 

Squalus megalops Sqm 2 2 2 1 3 3 2,17 

Carcharhinus brevipinna Cab 1 3 1 1 2 2 1,67 

RAJIDAE Emp 3 3 3 3 3 3 3,00 

RAJIDAE Rai 2 3 2 3 3 3 2,67 

Rhinobatos horkelli Rhh 1 3 1 3 3 3 2,33 

        2,31 

4.1.2.4. Toda frota de arrasto-duplo  

 As informações e valores das estimativas utilizadas para compor a pontuação de 

susceptibilidade da frota estão contidas dentro do apêndice 2, sendo que todas as 53 espécies 

escolhidas apresentaram 100% das informações necessárias não havendo necessidade de 

pontuação precátoria. Considerando-se as capturas das viagens de todas as embarcações, 

indiferentemente do grupo a que pertencem, nota-se que as espécies mais susceptíveis foram a 

abrótea (Urb), abrótea-de-fundo (Urm), a castanha (Umc), o congrio-rosa (Geb), o linguado-

branco (Pap), a maria-mole (Cyg) e o emplastro (Rajidae Emp) todos com s = 3,00. As espécies 

com menor valor em susceptibilidade foram a enchova (Pos), a guaivira Oligoplites saliens 

(Ols), o olho-de-boi Seriola dumerili (Sed) e o olho-de-cão (Pra) todos com s = 1,50. A tabela 12 

também mostra que em média a frota como um todo gera uma susceptibilidade média de 2,23 ao 

seu conjunto de espécies desembarcadas. 

Tabela 12-- Pontuação dos seis atributos escolhidos para representar a susceptibilidade (s) das espécies de teleóstes e 

elasmobrânquios desembarcadas pela frota industrial de arrasto-duplo em 2010-2011 (1- baixa (s), 2- média (s) e 3- 

alta (s)). COD= Código das espécies, 𝒙= média específica de (s). (1 – CPUE; 2 – PA; 3 – Interesse financeiro; 4 – 

Distribuição geográfica; 5 – Alimentação; 6 – Habitat). 

Nome científico COD 1 2 3 4 5 6 �̅� 
         

Urophycis brasiliensis Urb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Urophycis mystacea Urm 3 3 3 3 3 3 3,00 

Netuna barba Geg 2 3 1 2 3 3 2,33 

Lopholatilus villarii Lov 2 3 2 2 3 3 2,50 

Menticirrhus americanus Mea 2 1 2 2 3 3 2,17 

Prionotus puntactus Prp 3 3 3 2 3 3 2,83 

Stellifer rastrifer Str 1 1 1 2 3 3 1,83 

Umbrina canosai Umc 3 3 3 3 3 3 3,00 

Epinephelus niveatus Epn 1 3 1 2 2 2 1,83 

Polyprion americanus Poa 1 3 1 1 2 2 1,67 

Lutjanus analis Roa 1 2 1 2 3 2 1,83 
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Haemulon aurolineatum Haa 1 1 1 2 3 2 1,67 

Conger orbignianus Coo 1 3 2 2 3 3 2,33 

Genypterus brasiliensis Geb 3 3 3 3 3 3 3,00 

Micropogonias furnieri Mif 2 3 2 2 3 3 2,50 

Pomatomus saltatrix Pos 1 3 1 1 2 1 1,50 

Trichiurus lepturus Trl 2 3 2 1 2 2 2,00 

Polymixia lowei Pol 2 3 2 2 2 3 2,33 

Selene setapinnis Ses 2 2 1 1 3 3 2,00 

Zenopsis conchifer Zec 2 3 2 1 2 2 2,00 

Cynoscion jamaicensis Cyj 2 3 2 2 3 3 2,50 

Peprilus paru Pep 2 3 2 1 2 1 1,83 

Oligoplites saliens Ols 1 1 1 2 2 2 1,50 

Paralichthys patagonicus Pap 3 3 3 3 3 3 3,00 

Paralichthys isosceles Pai 3 2 3 3 3 3 2,83 

Paralichthys orbignyanus Pao 2 1 2 3 3 3 2,33 

Scorpaena brasiliensis Scb 2 1 1 2 3 2 1,83 

Paralonchurus brasiliensis Pab 2 3 2 2 3 3 2,50 

Cynoscion guatucupa Cyg 3 3 3 3 3 3 3,00 

Merluccius hubbsi Meh 3 3 3 3 3 2 2,83 

Astroscopus sexspinosus Ass 1 1 1 3 3 3 2,00 

Pseudopercis numida Psn 1 1 2 3 3 2 2,00 

Seriola dumerili Sed 1 3 1 1 2 1 1,50 

Priacanthus arenatus Pra 1 3 1 1 2 1 1,50 

Pagrus pagrus Pgp 1 3 1 1 3 1 1,67 

Balistes capriscus Bac 3 3 3 1 3 1 2,33 

Lophius gastrophysus Log 3 3 3 2 3 3 2,83 

Cynoscion acoupa Cya 2 1 2 2 3 3 2,17 

Cynoscion leiarchus Cyl 1 1 1 1 3 3 1,67 

Cynoscion virescens Cyv 1 1 1 1 3 3 1,67 

Macrodon atricauda Maa 2 2 2 2 3 3 2,33 

Conodon nobilis Con 1 3 1 2 3 2 2,00 

Helicolenus lahillei Hel 2 2 2 3 2 3 2,33 

Percophis brasiliensis Peb 2 3 3 3 2 3 2,67 

Mullus argentinae Mua 2 3 2 3 3 3 2,67 

Squatina spp. Sqt 1 3 1 3 3 3 2,33 

Squalus acanthias Sqa 2 3 2 1 2 2 2,00 

Carcharhinus leucas Cal 1 3 1 1 2 2 1,67 

Squalus megalops Sqm 1 2 1 1 3 3 1,83 

Carcharhinus brevipinna Cab 1 3 1 1 2 2 1,67 

RAJIDAE Emp 3 3 3 3 3 3 3,00 

RAJIDAE Rai 2 3 2 3 3 3 2,67 

Rhinobatos horkelli Rhh 1 3 1 3 3 3 2,33 

        2,23 
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4.1.3. VULNERABILIDADE RELATIVA DAS ESPÉCIES AO G1, G2, G3 E FROTA 

4.1.3.1. Grupo 1 

 O resultado da vulnerabilidade das espécies em relação ao grupo 1 está exposto na figura 

4, no qual pode-se ver a plotagem das médias de produtividade (p) e susceptibilidade (s) dos 

componentes, sendo a posição dos mesmos um indicativo do risco a que estão submetidos por 

esse grupo.  

              

Figura 4- Representação gráfica da vulnerabilidade dos teleósteos e elasmobrânquios 

desembarcados pelo grupo 1 em 2010-2011. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis.   

Foi evidenciada uma segregação dos elasmobrânquios e teleósteos no que se refere a 

produtividade. Todas espécies de elasmobrânquios ficaram posicionadas nos quadrantes da 

direita (superior e inferior) indicando a baixa produtividade de todas elas. A produtividade dos 

teleóteos variou amplamente de forma que as espécies ficaram distribuídas em todos os quatro 

quadrantes. Quando se observa o eixo da susceptibilidade, nota-se que para o grupo 1, grande 



39 

 

parte dos peixes ósseos estão posicionados entre o centro do eixo e os quadrantes superiores 

(maior susceptibilidade), enquanto que os peixes cartilaginosos se mostraram mais dispersos. 

Na representação espacial dos eixos de s e p (Figura 4) valores de vulnerabilidade 

“extrema” são posicionados no canto superior direito, a direita da isolinha avermelhada que 

representa v = 2,5. Apenas o congrio-rosa (Geb) foi posicionado nessa área sendo, portanto, 

espécie considerada com risco “muito alto” à impactos negativos devido a ação do grupo 1. Entre 

as isolinhas avermelhada (v = 2,5) e laranja (v = 2), que denota uma vulnerabilidade “alta”, 

encontraram-se 7 as espécies: abrótea-de-profundidade (Urm), o sarrão Helicolenus lahillei 

(Hel), o peixe-sapo (Log), o batata Lopholatilus villarii (Lov), a merluza (Meh) e por fim o 

emplastro (Rajidae Emp) e o cação-bagre (Sqa). 

14 espécies apresentaram uma vulnerabilidade “intermediária-alta” (entre as isolinhas 

laranja (v = 2) e verde (v = 1,5)), foram elas: o ferrinho Polymixia lowei (Pol), a maria-mole 

(Cyg), o tira-vira Percophis brasiliensis (Peb), a cabra Prionotus punctatus (Prp), o galo-de-

profundidade (Zec), a abrótea (Urb), o linguado-branco (Pap), a castanha (Umc), o namorado 

Pseudopersis numida (Psn), a pescada-amarela Cynoscion acoupa (Cya), o linguado-areia (Pai), 

as raias (Rajidae Rai), o cação-gato (Sqm) e o cação-cabeça-chata (Cal) (Figura 4). 

 No nível de vulnerabilidade “intermediária”, entre as isolinhas verde (v = 1,5) e azul-

claro (v = 1,0) encontam-se posicionados o espada Trichiurus lepturus (Trl), a trilha (Mua), o 

galo Selene setapinnis (Ses), a corvina Micropogonias furnieri (Mif), o goete Cynoscion 

jamaicensis (Cyj), o mangangá Scorpaena brasiliensis (Scb), o olho-de-cão (Pra) e o pargo-rosa 

(Pgp) (Figura 4). 

 Entre as isolinhas azul-clara (1,0) e azul-escura (0,5), estariam as espécies em nível 

“intermediário-baixo” de vulnerabilidade. Estas foram o olho-de-boi (Sed), o peixe-porco 

Balistes capriscus (Bac) e o betara (Mea). Nenhuma espécie foi posicionada na área que 

representaria um nível de vulnerabilidade “baixa” ao grupo 1 (v , 0,5) (Figura 4). 

4.1.3.2. Grupo 2  

 A vulnerabilidade das 38 espécies em relação ao grupo 2 está apresentada na figura 5. 

Observou-se uma tendência de maior “espalhamento” dos teleósteos no eixo de produtividade, 

encontrando-se espécies em número parecido dos dois lados do eixo, enquanto os 

elasmobrânquios mostraram sua esperada produtividade baixa. No eixo da susceptibilidade, 

apesar do conjunto de elasmobrânquios ser menor do que os teleósteos, ambos se comportaram 
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de maneira parecida, apresentando espécies com alta susceptibilidade, e nenhuma com 

susceptibilidade muito baixa (s < 1,5). 

Em termos de vulnerabilidade (v) ao analisar a figura 3, nota-se que o congrio-rosa (Geb) 

e o emplastro (Rajidae Emp) apresentaram-se em posição de vulnerabilidade ”extrema” (v > 

2,5). 12 espécies de teleósteos apresentaram “alta” vulnerabilidade ao grupo 2 (2,5 > v > 2,0) 

incluindo a abrótea-de-fundo (Urm), a abrótea (Urb), o peixe-sapo (Log), a maria-mole (Cyg), a 

cabra (Prp), o linguado-branco (Pap), a castanha (Umc), o batata (Lov), o linguado-areia (Pai), a 

merluza (Meh), o congrio (Coo), e as raias (Rajidae Rai) (Figura 5). 

                
Figura 5- Representação gráfica da vulnerabilidade dos teleósteos e elasmobrânquios 

desembarcados pelo grupo 2 em 2010-2011. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis.   

Dentro do nível considerado “intermediário-alto” para vulnerabilidade (2,0 > v > 1,5) 

posicionaram-se o cação-gato (Sqm), o cação-bagre (Sqa), o sarrão (Hel), o tira-vira (Peb), a 

trilha (Mua), o goete (Cyj), o namorado (Psn), o ferrinho (Pol), a corvina (Mif), o bagre Netuma 

barba (Geg), a pescada-amarela (Cya) e o machote (Cab). 
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A pescada-real Macrodon atricauda (Maa), o linguado-vermelho Paralichthys 

orbignyanus (Pao), o galo-de-profundidade (Zec), o espada (Trl), o galo (Ses), o mangangá 

(Scb), o pargo-rosa (Pgp), o peixe-porco (Bac), a betara (Mea) e a corcoroca Haemulon 

aurolineatum (Haa) foram posicionadas na área de vulnerabilidade “intermediária” (1,5 > v > 

1,0). A enchova (Pos) e o gordinho (Pep) se mostraram as menos vulneráveis ficando no nível 

“intermediário-baixo” de vulnerabilidade (1,0 > v > 0,5). Mais um vez, como no grupo 1, 

nenhuma espécie apresentou baixa vulnerabilidade (v < 0,5) (Figura 5). 

4.1.3.3. Grupo 3 

O resultado da vulnerabilidade das 49 espécies em relação ao grupo 3 está exposto na 

figura 6. Ao analisar o eixo de produtividade percebe-se que as espécies de teleósteos estão 

“espalhadas” indicando que esse grupo desembarca uma variedade de espécies com 

produtividade alta e baixa. Mais uma vez todos os elasmobrânquios estão aglomerados nos 

quadrantes do lado direito, mostrando sua baixa produtividade. Com o aumento considerável de 

espécies na analise do grupo 3, a separação dos grupos não é tão visível, entretanto o gráfico 

revela que os elasmobrânquios são em média menos produtivos que os teleósteos. No eixo de 

susceptibilidade houve uma tendência do conjunto inteiro de espécies se apresentar de um nível 

médio à alto de susceptibilidade, com diversas espécies próximas ao meio do eixo e na parte 

mais alta do gráfico. 

Apenas uma espécie, o emplastro (Rajidae Emp), ficou em uma posição de 

vulnerabilidade ”extrema” (v > 2,5) (Figura 6). Na zona de “alta” vulnerabilidade (2,5 > v > 2,0) 

foram posicionadas as espécies abrótea (Urb), abrótea-de-fundo (Urm), o peixe-sapo (Log), a 

maria-mole (Cyg), o congrio (Coo), a cabra (Prp), o tira-vira (Peb), o congrio-rosa (Geb), o 

linguado-branco (Pap), a castanha (Umc), o linguado-areia (Pai), a merluza (Meh), o batata 

(Lov), a raia (Rajidae Rai), o cação-gato (Sqm), o cação-bagre (Sqa), o cação-anjo Squatina spp. 

(Sqt) e a raia-viola Rhinobatos horkelli (Rhh). 

Na faixa de vulnerabilidade “intermediária-alta” (2,0 > v > 1,5) estão as espécies bagre 

(Geg), o miraceu (Ass), a corvina (Mif), a guaivira (Ols), pescada-real (Maa), o linguado-

vermelho (Pao), a pescada-amarela (Cya), a trilha (Mua), o cherne-poveiro (Poa), o goete 

Cynoscion jamaicensis (Cyj), o ferrinho (Pol), o namorado (Psn), a pescada-cambucu Cynoscion 

virescens (Cyv), o cherne Epinephelus niveatus (Epn), a maria-luiza (Pab), o peixe-porco (Bac), 

o roncador Conodon nobilis (Con) e o machote (Cab) (Figura 5). 



42 

 

Dentro do nível “intermediário” de vulnerabilidade (1,5 > v > 1,0) estão as espécies 

pargo-rosa (Pgp), o espada (Trl), o galo (Ses), a cioba Lutjanus analis (Roa), a pescada-branca 

(Cyl), o mangangá (Scb), o galo-de-profundidade (Zec), a corcoroca (Haa), a betara (Mea), o 

cangoá Stellifer rastrifer (Str) e a enchova (Pos). Apenas uma espécie, o gordinho (Peprilus paru 

Pep), apareceu na zona de vulnerabilidade “intermediária-baixa” (1,0 > v > 0,5) e nenhuma foi 

caracterizada como de vulnerabilidade “baixa (v < 0,5) (Figura 6). 

            
Figura 6- Representação gráfica da vulnerabilidade dos teleósteos e elasmobrânquios 

desembarcados pelo grupo 3 em 2010-2011. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis.   

4.1.3.4. Toda frota de arrasto-duplo  

 O resultado da vulnerabilidade das 53 espécies que compreendem o desembarque da frota 

industrial de arrasto-duplo (combinados os três grupos) está exposto na figura 7. Ao analisar os 

eixos de produtividade e susceptibilidade do cenário criado para toda a frota de arrasto-duplo 

percebe-se que a disposição geral das espécies é parecida com as apresentadas anteriormente nos 
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grupos onde elasmobrânquios aparecem como menos produtivos do que os teleósteos de maneira 

geral. No que se diz a susceptibilidade existe uma tendência de não haver espécies em situação 

de baixa susceptibilidade, ao contrário, um número elevado de espécies se encontram nos dois 

quadrantes superiores mostrando susceptibilidade média para alta.  

               
Figura 7- Representação gráfica da vulnerabilidade dos teleósteos e elasmobrânquios 

desembarcados pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em 2010-2011. 

Teleósteos são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis.   

As espécies mais vulneráveis (vulnerabilidade “extrema”) foram o congrio-rosa (Geb) e o 

emplastro (Rajidae Emp) (v > 2,5). Em situação de “alta” vulnerabilidade estão (2,5 > v > 2,0) 

várias espécies como a abrótea-de-fundo (Urm), a abrótea (Urb), a maria-mole (Cyg), o peixe-

sapo (Log), o congrio (Coo), a cabra (Prp), o linguado-branco (Pap), a castanha (Umc), o batata 

(Lov), a merluza (Meh), o sarrão (Hel), o tira-vira (Peb), a raia (Rajidae Rai), o cação-anjo (Sqt), 

o cação-bagre (Sqa) e raia-viola (Rhh) (Figura 7). 

As espécies posicionadas em situação de vulnarabilidade “intermediária-alta” (2,0 > v > 

1,5) foram o miraceu (Ass), o linguado-areia (Pai), o bagre (Geg), o ferrinho (Pol), a trilha 
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(Mua), a pescada-amarela (Cya), o cherne-poveiro (Poa), a guaivira (Ols), a corvina (Mif), o 

goete (Cyj), pescada-real (Maa), o linguado-vermelho (Pao), a maria-luiza (Pab), o cherne (Epn), 

o galo-de-profundidade (Zec), o roncador (Con), o peixe-porco (Bac), o cação-gato (Sqm), o 

cação-cabeça-chata (Cal), e o machote (Cab) (Figura 7). 

O galo (Ses), o espada (Trl), o namorado (Psn), a pescada-cambucu (Cyv), a pescada-

branca (Cyl), a cioba (Roa), o olho-de-cão (Pra), o mangangá (Scb), o pargo-rosa (Pgp), a betara 

(Mea) e a corcoroca (Haa) foram as espécies que se mostraram com vulnerabilidade 

“intermediária” (1,5 > v > 1,0) (Figura 7). 

A enchova (Pos), o olho-de-boi (Sed), o gordinho (Pep) e o cangoá (Str) posicionaram-se 

na zona de vulnerabilidade “intermediára-baixa” (1,0 > v > 0,5). A frota industrial de arrasto-

duplo de fundo não desembarcou em 2010-2011 nenhuma espécie com vulnerabilidade baixa (v 

> 0,5) (Figura 7). 

4.1.4. Comparação entre os grupos no cenário 2010-2011 

Conjuntamente mais da metade das espécies capturadas pela modalidade de arrasto-duplo 

no sudeste e sul do Brasil tem vulnerabilidade intermediária-alta (38,5%) ou alta (28,8%). Esta 

tendência se repete entre os grupos de arrasteiros (Figura 8), embora em G3 73,5% das espécies 

estejam nas categorias acima mencionadas, e em G1 há uma menor proporção de espécies na 

categoria “alta” (21,2%). 
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Figura 8 - Distribuição das espécies capturadas pelos grupos de arrasteiros G3, G2 e G1 

quanto a sua vulnerabilidade à pesca de arrasto duplo. 

4.2. Gestão do cenários – Cenários hipotéticos 

4.2.1. CENÁRIO 1 

4.2.1.1. Grupo 1 

Através das profundidades hipotéticas criadas para o grupo 1, foi possível recalcular as 

porcentagens de horas arrastadas dentro dos límites batimétricos das espécies (PA) que 

compuseram o desembarque deste grupo. Com novas estimativas para essa variável, novos 

escores para o atributo de número 2 foram atribuídos, e consequentemente alterando o valor da 

vulnerabilidade das espécies em questão. 

 Revela-se na tabela 13 que das 33 espécies que compuseram o desembarque do grupo 1, 

19 não seriam mais capturadas pois os novos valores de (PA) seriam iguais a 0 (casas em preto 

na tabela 13). Além dessas, outras 7 seriam beneficiadas com diminuições na porcentagem de 

horas de arrasto sobre suas distribuições, sendo que 6 delas a diminuição excederia 10%. 
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Tabela 13- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 1, para o grupo 1. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 33 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 1. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 1 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

RAJIDAE Emp 17 2,50 2,22 0 ↓   

RAJIDAE Rai 17 2,33 1,95 0 ↓   

Carcharhinus leucas Cal 10 1,33 1,89 0 ↓   

Menticirrhus americanus Mea 0,3 1,83 0,86 0 ↓   

Umbrina canosai Umc 13 2,33 1,55 0 ↓   

Micropogonias furnieri Mif 3 2,00 1,32 0 ↓   

Selene setapinnis Ses 1 1,83 1,36 0 ↓   

Cynoscion jamaicensis Cyj 7 2,00 1,27 0 ↓   

Paralichthys patagonicus Pap 13 2,33 1,55 0 ↓   

Paralichthys isosceles Pai 12 2,33 1,51 0 ↓   

Scorpaena brasiliensis Scb 1,5 1,83 1,25 0 ↓   

Cynoscion guatucupa Cyg 13 2,33 1,71 0 ↓   

Priacanthus arenatus Pra 7 1,17 1,15 0 ↓   

Balistes capriscus Bac 3 1,67 0,98 0 ↓   

Cynoscion acoupa Cya 1 1,83 1,53 0 ↓   

Percophis brasiliensis Peb 6 2,17 1,63 0 ↓   

Mullus argentinae Mua 12 2,33 1,45 0 ↓   

Urophycis brasiliensis Urb 14 2,00 1,57 0 ↓   

Pseudopercis numida Psn 12 2,17 1,54 0 ↓   

Prionotus puntactus Prp 18 2,17 1,63 1 ↓ 2,17 1,63 

Squalus megalops Sqm 27 1,83 1,97 6 ↓ 1,67 1,91 

Pagrus pagrus Pgp 22 1,33 1,05 4 ↓ 1,33 1,05 

Squalus acanthias Sqa 61 2,00 2,05 29 ↓ 1,83 1,97 

Seriola dumerili Sed 66 1,50 0,99 33 ↓ 1,33 0,92 

Trichiurus lepturus Trl 62 2,00 1,41 29 ↓ 1,83 1,30 

Lopholatilus villarii Lov 93 2,67 2,24 86 ↓ 2,67 2,24 

Urophycis mystacea Urm 99 3,00 2,38 100 ↑ 3,00 2,38 

Genypterus brasiliensis Geb 95 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

Polymixia lowei Pol 99 2,50 1,89 100 ↑ 2,50 1,89 

Zenopsis conchifer Zec 99 2,17 1,63 100 ↑ 2,17 1,63 

Merluccius hubbsi Meh 98 2,83 2,09 100 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 100 2,83 2,24 100 = 2,83 2,24 

Helicolenus lahillei Hel 87 2,67 2,29 100 ↑ 2,67 2,29 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 36 2,15 1,66  

Média (PA) do grupo na cenário 1 27  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,70 63 2,27 1,87 
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 Com o ordenamento das viagens proposto nesse cenário, 7 espécies acabaram por não se 

beneficiar no sentido de diminuição da (PA), sendo que das 6 que aumentaram a estimativa; o 

sarrão (Helicolenus lahillei Hel) obteve um aumento além de 10% e o peixe-sapo (Lophius 

gastrophysus Log) se manteve com a mesma (PA). Estas espécies são os alvos nominais da pesca 

de arrasto do talude, logo a medida de gestão centraliza o foco das operações sobre as mesmas. 

 Quando se trata de susceptibilidade, 4 espécies remanescentes diminuíram seus valores e 

por consequência diminuíram a vulnerabilidade, ressaltando o cação-gato (Squalus megalops 

Sqm), o cação-bagre (Squalus acanthias Sqa), o olho-de-boi (Seriola dumerili Sed) e o espada 

(Trichiurus lepturus Trl). Não houve aumentos nesse sentido (Tabela 13). 

 A média da (PA) para o conjunto de espécies, levando em consideração as que foram 

“eliminadas” da pescaria (0% de (PA)), caiu de 36% para 27%. Considerando apenas o conjunto 

remanescente a (PA) aumenta consideravelmente para 63%. Aumenta também a susceptibilidade 

e a vulnerabilidade média do conjunto de espécies que continuariam sendo capturadas, assim 

como, haveria uma diminuição de produtividade média (Tabela 13). 

  Na figura 9 está a representação gráfica da vulnerabilidade para o cenário 1 deste grupo. 

Observam-se as 14 espécies remanescentes, sendo dois peixes cartilaginosos e o restante peixes 

ósseos. Quando comparada com a figura 4, que representa o cenário de 2010-2011 para o grupo 

1, fica nítida a diminuição da vulnerabilidade para as 4 espécies ditas no parágrafo anterior. 

Além disso observa-se que das 19 espécies “eliminadas” do grupo, uma foi do nível alto, 10 

saíram do nível intermediário-alto, 6 do nível intermediário e por fim 2 saíram do nível 

intermediário-baixo.  
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Figura 9- Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 1 em relação ao cenário 1. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.1.2. Grupo 2 

Na tabela 14 estão os resultados obtidos para o primeiro cenário testado para o grupo 2. 

Observando que das 38 espécies que compuseram seu desembarque em 2010-2011, um conjunto 

de 11 espécies não seriam mais capturadas, levando em conta os pressupostos do cálculo da (PA) 

(casas em preto na tabela 14). Além dessas mencionadas acima, outras 11 espécies se 

beneficiaram com reduções em seu valor de (PA), sendo que apenas uma delas a redução foi 

menor do que 10%. 

O número de espécies que não foram beneficiadas com reduções foi de 16, entre as quais 

13 delas obtiveram um aumento de mais de 10% em horas arrastadas dentro de suas respectivas 

distribuições. Nenhuma delas manteve igual a estimativa de (PA). Mesmo com um número 

razoável de espécies “prejudicadas” com esse cenário, o número de benefícios foi maior (Tabela 

14). 
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Tabela 14- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 1, para o grupo 2. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 38 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 1. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 1 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Carcharhinus brevipinna Cab 49 1,50 1,51 0 ↓   

Micropogonias furnieri Mif 49 2,33 1,59 0 ↓   

Netuna barba Geg 49 2,00 1,57 0 ↓   

Paralichthys orbignyanus Pao 11 2,00 1,41 0 ↓   

Balistes capriscus Bac 49 1,83 1,10 0 ↓   

Selene setapinnis Ses 21 1,67 1,26 0 ↓   

Cynoscion acoupa Cya 4 1,83 1,53 0 ↓   

Macrodon atricauda Maa 29 2,00 1,41 0 ↓   

Menticirrhus americanus Mea 7 2,17 1,19 0 ↓   

Haemulon aurolineatum Haa 19 1,67 1,03 0 ↓   

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 0 ↓   

Conger orbignianus Coo 65 2,17 2,07 8 ↓ 1,83 1,91 

Cynoscion jamaicensis Cyj 74 2,50 1,69 12 ↓ 2,17 1,41 

Peprilus paru Pep 84 1,67 0,83 21 ↓ 1,33 0,60 

Percophis brasiliensis Peb 72 2,50 1,89 12 ↓ 2,17 1,63 

Umbrina canosai Umc 86 3,00 2,15 68 ↓ 3,00 2,15 

Pomatomus saltatrix Pos 86 1,50 0,99 68 ↓ 1,50 0,99 

Paralichthys patagonicus Pap 86 3,00 2,15 68 ↓ 3,00 2,15 

Paralichthys isosceles Pai 71 3,00 2,12 58 ↓ 3,00 2,12 

Cynoscion guatucupa Cyg 86 3,00 2,27 62 ↓ 3,00 2,27 

Mullus argentinae Mua 86 2,67 1,76 58 ↓ 2,67 1,76 

Urophycis brasiliensis Urb 86 3,00 2,34 81 ↓ 3,00 2,34 

Trichiurus lepturus Trl 96 1,83 1,30 100 ↑ 1,83 1,30 

Pagrus pagrus Pgp 90 1,67 1,20 100 ↑ 1,67 1,20 

Lophius gastrophysus Log 93 2,83 2,24 100 ↑ 2,83 2,24 

Urophycis mystacea Urm 73 3,00 2,38 100 ↑ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 62 2,50 2,12 100 ↑ 2,50 2,12 

Prionotus puntactus Prp 89 2,83 2,16 100 ↑ 2,83 2,16 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

Polymixia lowei Pol 84 2,17 1,63 100 ↑ 2,17 1,63 

Zenopsis conchifer Zec 84 1,83 1,41 100 ↑ 1,83 1,41 

Merluccius hubbsi Meh 84 2,83 2,09 100 ↑ 2,83 2,09 

Pseudopercis numida Psn 40 2,33 1,67 81 ↑ 2,50 1,80 

Helicolenus lahillei Hel 14 2,17 1,96 32 ↑ 2,33 2,06 

Squalus acanthias Sqa 80 1,83 1,97 100 ↑ 1,83 1,97 

Squalus megalops Sqm 50 1,83 1,97 100 ↑ 2,00 2,05 

RAJIDAE Emp 88 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 88 2,50 2,07 100 ↑ 2,50 2,07 
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Média (p), (PA), (s) e (v) 1,89 62 2,29 1,75  

Média (PA) do grupo na cenário 1 53  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,84 75 2,42 1,89 

 Em termos de susceptibilidade e vulnerabilidade, nota-se que das remanescentes 

beneficiadas o congrio (Conger orbignianus Coo), o goete (Cynoscion jamaicensis Cyj), o 

gordinho (Peprilus paru Pep) e a tira-vira (Percophis brasiliensis Peb) mostraram melhorias em 

sua susceptibilidade, ou seja, diminuiram os seus valores de (s) e (v) (Tabela 14). Tais melhorias 

também podem ser vistas na figura 10, no qual mostra-se a plotagem da vulnerabilidade das 

espécies que permaneceriam capturadas pelo grupo 2. 

 Entretanto houveram aumentos para o cação-gato (Squalus megalops Sqm), sarrão 

(Helicolenus lahillei Hel) e namorado (Pseudopercis numida Psn), no qual esses se tornariam 

mais susceptíveis e consequentemente mais vulneráveis ao grupo 2. O cação-gato e o sarrão 

mudaram para o nível alto de vulnerabilidade, enquanto o namorado se manteve em 

intermediário-alto (Tabela 14 e Figura 10) 

Considerando o conjunto total das espécies incluindo aquelas que não seriam mais 

capturadas, em média o grupo 2 utilizaria 53% de seu esforço, em horas, dentro das distribuições 

das espécies. No entanto considerando apenas os remanescentes, a média de (PA) aumentaria 

para 75%. Há uma diminuição pequena da produtividade média das espécies que foi de 1,89 para 

1,84. Enquanto que a susceptibilidade e vulnerabilidade do conjunto de espécies em relação aos 

remanescentes aumentariam para 2,42 e 1,89 respectivamente (Tabela 14). 

 Na comparação feita entre a figura 5 e figura 10, cenário 2010-2011 e cenário 1 para o 

grupo 2 respectivamente, nota-se que das 11 espécies que não seriam mais capturadas, 4 delas 

eram do nível intermediário-alto e 7 do nível intermediário.            
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Figura 10 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 2 em relação ao cenário 1. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.1.3. Grupo 3 

Na tabela 15 estão os novos valores cálculados para a porcentagem de horas arrastadas 

dentro da distribuição das espécies no cenário 1, em uma comparação com os valores calculados 

para 2010-2011. Observa-se que apenas 3 espécies das 49 desembarcadas pelo grupo 3 não 

seriam mais capturadas, essas estão com os valores de (PA) igual a 0, e sem valores em (s) e (v) 

(casas em preto na tabela 15). Outras 11 espécies seriam beneficiadas com reduções em suas 

estimativas de (PA), sendo que para 3 delas as reduções seriam em mais que 10%.  

Neste cenário, para esse grupo, percebeu-se que o número de reduções nas estimativas do 

(PA) foi menor do que o número de espécies que não se beneficiariam com o ordenamento 

proposto. Foram 35 espécies onde as novas estimativas não as ajudariam, sendo que para 7 delas 

a porcentagem continuaria a mesma. Para 27 espécies houve um aumento do (PA) no qual em 8 



52 

 

espécies o aumento foi mais crítico, atingindo mais do que 10% de aumento na estimativa 

(Tabela 15).  

Tabela 15- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 1, para o grupo 3. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 49 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 1. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 1 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Polyprion americanus Poa 19 1,33 1,75 0 ↓   

Genypterus brasiliensis Geb 19 2,50 2,22 0 ↓   

Pseudopercis numida Psn 19 2,17 1,54 0 ↓   

Lopholatilus villarii Lov 35 2,33 2,01 16 ↓ 2,17 1,90 

Squalus megalops Sqm 28 2,17 2,13 6 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis mystacea Urm 44 2,83 2,24 32 ↓ 2,83 2,24 

Epinephelus niveatus Epn 87 1,83 1,53 86 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 57 2,17 1,63 52 ↓ 2,17 1,63 

Zenopsis conchifer Zec 57 1,67 1,32 52 ↓ 1,67 1,32 

Paralichthys isosceles Pai 56 3,00 2,12 52 ↓ 3,00 2,12 

Merluccius hubbsi Meh 57 2,83 2,09 52 ↓ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 73 2,83 2,24 70 ↓ 2,83 2,24 

Squalus acanthias Sqa 57 2,00 2,05 52 ↓ 2,00 2,05 

Lutjanus analis Roa 36 1,83 1,36 35 ↓ 1,83 1,36 

Urophycis brasiliensis Urb 92 3,00 2,34 92 = 3,00 2,34 

Prionotus puntactus Prp 99 2,83 2,16 100 ↑ 2,83 2,16 

Peprilus paru Pep 98 1,83 0,97 98 = 1,83 0,97 

Paralichthys patagonicus Pap 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Pagrus pagrus Pgp 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion leiarchus Cyl 4 1,67 1,39 4 = 1,67 1,39 

Mullus argentinae Mua 99 2,67 1,76 100 ↑ 2,67 1,76 

Squatina spp. Sqt 100 2,33 2,06 100 = 2,33 2,06 

RAJIDAE Emp 99 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 99 2,67 2,20 100 ↑ 2,67 2,20 

Menticirrhus americanus Mea 28 2,33 1,35 30 ↑ 2,33 1,35 

Stellifer rastrifer Str 28 2,00 1,09 30 ↑ 2,00 1,09 

Selene setapinnis Ses 48 1,83 1,36 56 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 28 1,83 1,84 30 ↑ 1,83 1,84 

Paralichthys orbignyanus Pao 35 2,50 1,80 39 ↑ 2,50 1,80 

Astroscopus sexspinosus Ass 14 1,80 1,89 14 = 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 20 2,17 1,74 22 ↑ 2,17 1,74 

Percophis brasiliensis Peb 90 2,83 2,16 98 ↑ 2,83 2,16 

Netuna barba Geg 81 2,50 1,93 100 ↑ 2,50 1,93 

Umbrina canosai Umc 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Haemulon aurolineatum Haa 33 2,00 1,27 42 ↑ 2,00 1,27 
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Conger orbignianus Coo 88 2,50 2,28 100 ↑ 2,50 2,28 

Micropogonias furnieri Mif 81 2,67 1,87 100 ↑ 2,67 1,87 

Pomatomus saltatrix Pos 99 1,67 1,09 100 ↑ 1,67 1,09 

Trichiurus lepturus Trl 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion jamaicensis Cyj 93 2,50 1,69 100 ↑ 2,50 1,69 

Scorpaena brasiliensis Scb 41 2,00 1,36 50 ↑ 2,00 1,36 

Paralochurus brasiliensis Pab 81 2,50 1,54 100 ↑ 2,50 1,54 

Cynoscion guatucupa Cyg 99 3,00 2,27 100 ↑ 3,00 2,27 

Balistes capriscus Bac 81 2,33 1,51 100 ↑ 2,33 1,51 

Cynoscion virescens Cyv 33 1,83 1,53 42 ↑ 1,83 1,53 

Macrodon atricauda Maa 56 2,50 1,80 68 ↑ 2,50 1,80 

Conodon nobilis Con 81 2,00 1,52 100 ↑ 2,00 1,52 

Carcharhinus brevipinna Cab 81 1,67 1,58 100 ↑ 1,67 1,58 

Rhinobatos horkelli Rhh 99 2,33 2,01 100 = 2,33 2,01 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 64 2,302 1,78  

Média (PA) do grupo no cenário 1 66  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,89 70 2,32 1,78 

Mesmo com os aumentos relatados no parágrafo anterior, entre as 27 espécies a 

susceptibilidade e vulnerabilidade aumentou apenas para o galo (Selene setapinnis Ses). Quando 

se trata dos possíveis benefícios para (s) e (v), duas espécies apresetaram uma melhora, seriam o 

batata (Lopholatilus villarii Lov) e o cação-gato (Squalus megalops Sqm) (Tabela 15 e figura 

11). Quando se compara a figura 6, que representa a vulnerabilidade no cenário 2010-2011, com 

a figura 11 que representa a vulnerabilidade deste cenário, percebe-se que das 3 que não seriam 

mais capturadas, uma era do nível alto de vulnerabilidade e duas do nível intermediário-alto. 

A média de produtividade aumenta se comparar o conjunto de espécies remanescentes 

com o conjunto todo, vai de 1,87 a 1,89. Mesmo com a perda de 3 componentes, a média (PA) 

do conjunto todo de espécies aumentou de 64% para 66%, e se descartar os valores de (PA) das 

“eliminadas” a média (PA) dos remanescentes aumentou para 70%. A susceptibilidade e 

vulnerabilidade média do conjunto tendeu a ser igual ao do cenário 2010-2011 (Tabela 15). 
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Figura 11 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 2 em relação ao cenário 1. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.1.4. Toda a frota de arrasto-duplo 

Através das profundidades hipotéticas criadas para os grupos 1, 2 e 3 foi possível 

recalcular as porcentagens de horas arrastadas pela frota dentro dos límites batimétricos das 53 

espécies (PA) que compuseram o desembarque da frota industrial de arrasto-duplo A tabela 16 

mostra os valores estimados para a frota através das viagens ordenadas para o cenário 1. 

 Não houveram espécies “eliminadas” da pescaria levando em conta que a mesma 

continuaria atuando sobre toda extensão no qual as espécies se distribuem. Porém observa-se que 

para 33 espécies, o esforço em porcentagem de horas de arrasto (PA) diminuiu em comparação 

com o cenário de 2010-2011. E para 6 dessas mencionadas acima o (PA) diminuiu mais que 

10%. 
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Tabela 16 - Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 1, para a frota 

industrial de arrasto-duplo de fundo. Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas 

arrastadas dentro da distribuição das 53 espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as 

médias de (p), (PA), (s) e (v), para o conjunto de espécies no cenário de 2010-2011 e no cenário 1. Sendo COD- 

Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento do (PA) (quando 

vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 1 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Rhinobatos horkelli Rhh 67 2,33 2,01 53 ↓ 2,33 2,01 

Carcharhinus leucas Cal 67 1,67 1,97 53 ↓ 1,67 1,97 

Squatina spp. Sqt 95 2,33 2,06 84 ↓ 2,33 2,06 

Seriola dumerili Sed 87 1,50 0,99 76 ↓ 1,50 0,99 

Peprilus paru Pep 66 1,83 0,97 52 ↓ 1,83 0,97 

Trichiurus lepturus Trl 87 2,00 1,41 76 ↓ 2,00 1,41 

Umbrina canosai Umc 68 3,00 2,15 61 ↓ 3,00 2,15 

Percophis brasiliensis Peb 59 2,67 2,02 50 ↓ 2,50 1,89 

Mullus argentinae Mua 68 2,67 1,76 60 ↓ 2,67 1,76 

Priacanthus arenatus Pra 57 1,50 1,25 47 ↓ 1,33 1,19 

Cynoscion guatucupa Cyg 68 3,00 2,27 60 ↓ 3,00 2,27 

Pomatomus saltatrix Pos 68 1,50 0,99 61 ↓ 1,50 0,99 

Cynoscion jamaicensis Cyj 61 2,50 1,69 52 ↓ 2,50 1,69 

Paralichthys patagonicus Pap 68 3,00 2,15 61 ↓ 3,00 2,15 

Squalus acanthias Sqa 62 2,00 2,05 53 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis brasiliensis Urb 65 3,00 2,34 60 ↓ 3,00 2,34 

Paralichthys isosceles Pai 44 2,83 1,97 36 ↓ 2,83 1,97 

Squalus megalops Sqm 32 1,83 1,97 22 ↓ 1,67 1,91 

RAJIDAE Emp 70 3,00 2,59 67 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 70 2,67 2,20 67 ↓ 2,67 2,20 

Prionotus puntactus Prp 71 2,83 2,16 67 ↓ 2,83 2,16 

Lutjanus analis Roa 30 1,83 1,36 27 ↓ 1,83 1,36 

Pseudopercis numida Psn 20 2,00 1,41 14 ↓ 2,00 1,41 

Pagrus pagrus Pgp 72 1,67 1,20 68 ↓ 1,67 1,20 

Netuna barba Geg 51 2,33 1,80 49 ↓ 2,17 1,68 

Conger orbignianus Coo 57 2,33 2,17 51 ↓ 2,33 2,17 

Micropogonias furnieri Mif 51 2,50 1,73 49 ↓ 2,33 1,59 

Paralonchurus brasiliensis Pab 51 2,50 1,54 49 ↓ 2,33 1,38 

Balistes capriscus Bac 51 2,33 1,51 49 ↓ 2,17 1,37 

Conodon nobilis Con 51 2,00 1,52 49 ↓ 1,83 1,41 

Carcharhinus brevipinna Cab 51 1,67 1,58 49 ↓ 1,50 1,51 

Urophycis mystacea Urm 67 3,00 2,38 66 ↓ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 59 2,50 2,12 54 ↓ 2,50 2,12 

Epinephelus niveatus Epn 93 1,83 1,53 93 = 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 76 2,33 1,76 76 = 2,33 1,76 

Zenopsis conchifer Zec 76 2,00 1,52 76 = 2,00 1,52 

Merluccius hubbsi Meh 75 2,83 2,09 76 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 85 2,83 2,24 85 = 2,83 2,24 
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Cynoscion leiarchus Cyl 2 1,67 1,39 2 = 1,67 1,39 

Paralichthys orbignyanus Pao 20 2,33 1,67 19 ↓ 2,33 1,67 

Menticirrhus americanus Mea 15 2,17 1,19 15 = 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 15 1,83 0,94 15 = 1,83 0,94 

Haemulon aurolineatum Haa 20 1,67 1,03 21 ↑ 1,67 1,03 

Selene setapinnis Ses 28 2,00 1,47 28 = 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 15 1,50 1,72 15 = 1,50 1,72 

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 25 ↑ 1,83 1,25 

Astroscopus sexspinosus Ass 7 1,80 1,89 7 = 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 11 2,17 1,74 11 = 2,17 1,74 

Cynoscion virescens Cyv 20 1,67 1,45 21 ↑ 1,67 1,45 

Macrodon atricauda Maa 33 2,33 1,67 34 ↑ 2,33 1,67 

Polyprion americanus Poa 51 1,67 1,84 51 = 1,67 1,84 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 51 = 3,00 2,59 

Helicolenus lahillei Hel 32 2,33 2,06 39 ↑ 2,33 2,06 

Média (PA), (s) e (v)  entre os cenários 52 2,23 1,74 48 2,20 1,72 

 Houve diminuição da susceptibilidade e vulnerabilidade de 9 espécies (Tabela 16). Assim 

como pode ser observado quando se compara a figura 6, que representa a vulnerabilidade das 

espécies à frota como um todo em 2010-2011, com a figura 12 que é a representação gráfica de 

(v) neste cenário hipotético. 

 Para 6 espécies o ordenamento das viagens não foi benéfico, fazendo com que suas 

estimativas de (PA) aumentassem. No entanto, para nenhuma delas o aumento foi maior do que 

10%. Para outras 11 espécies, o valor porcentual de horas arrastadas sobre suas respectivas 

distribuições não seria alterado, mantendo-se o mesmo nos dois cenários. Para todas essas, os 

valores de susceptibilidade e vulnerabilidade se mantiveram iguais (Tabela 16). 

Ao descrever a média de (PA) para todas espécies juntas, nota-se que houve uma 

diminuição de 52% para 48%. Tanto quanto os valores da média (s) e (v) para o conjunto 

também diminuiram, apesar de pouco, de 2,23 para 2,20 e 1,74 para 1,72, respectivamente 

(Tabela 16). 

Na figura 12, em comparação feita com a figura 7, pode-se ver que a tira-vira (Percophis 

brasiliensis Peb), o bagre (Netuma barba Geg), a corvina (Micropogonias furnieri Mif), o 

miraceu (Astroscopus sexspinosus Ass), a maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis Pab), o peixe 

porco (Balistes capriscus Bac), o roncador (Conodon nobilis Con), o olho-de-cão (Priacanthus 

arenatus Pra), o cação-gato (Squalus megalops Sqm) e o machote (Carcharhinus brevipinna 

Cab) estiveram melhores posicionados no gráfico diminuindo suas respectivas vulnerabilidades à 

pesca industrial de arrasto-duplo de fundo. 
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Figura 12 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies desembarcadas 

pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em relação ao cenário 1. Teleósteos 

são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.2. CENÁRIO 2 

4.2.2.1. Grupo 1 

 Os resultados obtidos para o grupo 1 neste cenário não diferiram daqueles alcançados 

pelo cenário 1, isto porque as viagens ordenadas nesses casos apresentarem os mesmos limites 

batimétricos tanto quanto a distribuição das mesmas idênticas (Tabela 7). Devido a esta 

circunstância, para observar os resultados deste cenário ver o item dos resultados referente ao 

grupo 1 no cenário 1. 

4.2.2.2. Grupo 2 

 Na tabela 17 são mostrados os resultados referentes ao ordenamento das viagens do 

grupo 2 no cenário 2. Para um conjunto de 15 espécies, das 38 do cenário 2010-211, as reduções 
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foram notórias, o que levariam as mesmas a não serem mais capturadas por esse grupo. Tais 

espécies estão indicadas na tabela 17 com o valor de (PA) igual a 0 e as casas referentes a 

susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v) sem valores e pintadas de preto. 

Além das “eliminadas” da pescaria desse grupo, outras 7 espécies se beneficiariam do 

ordenamento proposto no cenário 2, com reduções além de 10% das horas arrastadas dentro de 

seus limítes batimétricos. As reduções também foram a nível de susceptibilidade e 

vulnerabilidade para 6 delas (Tabela 17), o que as colocariam em posição de menor risco. 

Tabela 17- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 2, para o grupo 2. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 38 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 2. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 2 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Carcharhinus brevipinna Cab 49 1,50 1,51 0 ↓   

Micropogonias furnieri Mif 49 2,33 1,59 0 ↓   

Netuna barba Geg 49 2,00 1,57 0 ↓   

Paralichthys orbignyanus Pao 11 2,00 1,41 0 ↓   

Balistes capriscus Bac 49 1,83 1,10 0 ↓   

Selene setapinnis Ses 21 1,67 1,26 0 ↓   

Cynoscion acoupa Cya 4 1,83 1,53 0 ↓   

Macrodon atricauda Maa 29 2,00 1,41 0 ↓   

Menticirrhus americanus Mea 7 2,17 1,19 0 ↓   

Haemulon aurolineatum Haa 19 1,67 1,03 0 ↓   

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 0 ↓   

Conger orbignianus Coo 65 2,17 2,07 0 ↓   

Cynoscion jamaicensis Cyj 74 2,50 1,69 0 ↓   

Peprilus paru Pep 84 1,67 0,83 0 ↓   

Percophis brasiliensis Peb 72 2,50 1,89 0 ↓   

Umbrina canosai Umc 86 3,00 2,15 42 ↓ 2,83 1,99 

Pomatomus saltatrix Pos 86 1,50 0,99 42 ↓ 1,33 0,92 

Paralichthys patagonicus Pap 86 3,00 2,15 42 ↓ 2,83 1,99 

Paralichthys isosceles Pai 71 3,00 2,12 33 ↓ 2,83 1,97 

Cynoscion guatucupa Cyg 86 3,00 2,27 37 ↓ 2,83 2,12 

Mullus argentinae Mua 86 2,67 1,76 33 ↓ 2,50 1,61 

Urophycis brasiliensis Urb 86 3,00 2,34 65 ↓ 3,00 2,34 

Trichiurus lepturus Trl 96 1,83 1,30 100 ↑ 1,83 1,30 

Pagrus pagrus Pgp 90 1,67 1,20 100 ↑ 1,67 1,20 

Lophius gastrophysus Log 93 2,83 2,24 100 ↑ 2,83 2,24 

Urophycis mystacea Urm 73 3,00 2,38 100 ↑ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 62 2,50 2,12 100 ↑ 2,50 2,12 

Prionotus puntactus Prp 89 2,83 2,16 100 ↑ 2,83 2,16 
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Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

Polymixia lowei Pol 84 2,17 1,63 100 ↑ 2,17 1,63 

Zenopsis conchifer Zec 84 1,83 1,41 100 ↑ 1,83 1,41 

Merluccius hubbsi Meh 84 2,83 2,09 100 ↑ 2,83 2,09 

Pseudopercis numida Psn 40 2,33 1,67 65 ↑ 2,50 1,80 

Helicolenus lahillei Hel 14 2,17 1,96 58 ↑ 2,50 2,17 

Squalus acanthias Sqa 80 1,83 1,97 100 ↑ 1,83 1,97 

Squalus megalops Sqm 50 1,83 1,97 100 ↑ 2,00 2,05 

RAJIDAE Emp 88 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 88 2,50 2,07 100 ↑ 2,50 2,07 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,89 62 2,29 1,75  

Média (PA) do grupo no cenário 2 48  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,82 79 2,48 1,94 

Para 16 espécies houve aumento da estimativa de (PA), sendo que para 13 delas o 

aumento foi maior do que 10%. O sarrão (Helicolenus lahilei Hel), o namorado (Pseudopercis 

numida Psn) e o cação-gato (Squalus megalops Sqm) tiveram alterações negativas e aumentaram 

seus respectivos valores de (s) e (v). Vale observar na tabela 17, que 14 das 16 espécies que não 

se beneficiaram, chegaram a um valor de 100% para estimativa de (PA), ou seja, 100% das horas 

que o grupo arrastaria seria dentro de suas distribuições. 

Se contar com todo conjunto de espécies, a média (PA) do grupo caiu de 62% para 48%. 

Enquanto a média (PA) para os remanescentes cresceu para 79%, as médias de susceptibilidade e 

vulnerabilidade também subiram para 2,48 e 1,94 respectivamente, e a produtividade média do 

conjunto que seria capturado ainda decresceu para 1,82 (Tabela 17). 

A figura 13 mostra a plotagem de vulnerabilidade das 18 espécies remanescentes ao 

grupo 2 em relação ao cenário 2. Observa-se uma mudança à respeito de espécies como a 

castanha (Umbrina canosai Umc), o linguado-areia (Paralichthys isosceles Pai), o linguado-

branco (Paralitchthys patagonicus Pap) e maria-mole (Cynoscion guatucupa Cyg), no qual 

responderam positivamente ao ordenamento diminuindo suas respectivas susceptibilidade e 

vulnerabilidade que tendem a serem altas. A enchova (Pomatomus saltatrix Pos) e a trilha 

(Mullus argentinae Mua) também diminuiram sua vulnerabilidade. Estão apresentadas também 

as 3 espécies mencionadas anteriormente no qual a vulnerabilidade aumentou. 
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Figura 13 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 2 em relação ao cenário 2. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.2.3. Grupo 3 

Os resultados do cenário 2 para o grupo 3 estão apresentados na tabela 18. As estimativas 

das porcentagens arrastadas por esse grupo sobre a distribuição das espécies (PA), segundo o 

ordenamento proposto, não levaram a nenhuma “eliminação” de espécies. E apenas 12 espécies 

das 49 do conjunto foram beneficiadas com reduções em suas estimativas de (PA) e nenhuma 

delas com redução além de 10%. 4 espécies apresentaram melhoras em seus valores de 

vulnerabilidade.  
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Tabela 18- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 2, para o grupo 3. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 49 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 2. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 2 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Polyprion americanus Poa 19 1,33 1,75 9 ↓ 1,33 1,75 

Genypterus brasiliensis Geb 19 2,50 2,22 9 ↓ 2,50 2,22 

Pseudopercis numida Psn 19 2,17 1,54 9 ↓ 2,17 1,54 

Lopholatilus villarii Lov 35 2,33 2,01 30 ↓ 2,33 2,01 

Squalus megalops Sqm 28 2,17 2,13 20 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis mystacea Urm 44 2,83 2,24 44 = 2,83 2,24 

Epinephelus niveatus Epn 87 1,83 1,53 88 ↑ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 57 2,17 1,63 62 ↑ 2,17 1,63 

Zenopsis conchifer Zec 57 1,67 1,32 62 ↑ 1,67 1,32 

Paralichthys isosceles Pai 56 3,00 2,12 62 ↑ 3,00 2,12 

Merluccius hubbsi Meh 57 2,83 2,09 62 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 73 2,83 2,24 75 ↑ 2,83 2,24 

Squalus acanthias Sqa 57 2,00 2,05 62 ↑ 2,00 2,05 

Lutjanus analis Roa 36 1,83 1,36 37 ↑ 1,83 1,36 

Urophycis brasiliensis Urb 92 3,00 2,34 93 ↑ 3,00 2,34 

Prionotus puntactus Prp 99 2,83 2,16 100 ↑ 2,83 2,16 

Peprilus paru Pep 98 1,83 0,97 98 = 1,83 0,97 

Paralichthys patagonicus Pap 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Pagrus pagrus Pgp 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion leiarchus Cyl 4 1,67 1,39 4 = 1,67 1,39 

Mullus argentinae Mua 99 2,67 1,76 100 ↑ 2,67 1,76 

Squatina spp. Sqt 100 2,33 2,06 100 = 2,33 2,06 

RAJIDAE Emp 99 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 99 2,67 2,20 100 ↑ 2,67 2,20 

Menticirrhus americanus Mea 28 2,33 1,35 25 ↓ 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 28 2,00 1,09 25 ↓ 1,83 0,94 

Selene setapinnis Ses 48 1,83 1,36 45 ↓ 1,83 1,36 

Oligoplites saliens Ols 28 1,83 1,84 25 ↓ 1,67 1,77 

Paralichthys orbignyanus Pao 35 2,50 1,80 32 ↓ 2,50 1,80 

Astroscopus sexspinosus Ass 14 1,80 1,89 12 ↓ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 20 2,17 1,74 19 ↓ 2,17 1,74 

Percophis brasiliensis Peb 90 2,83 2,16 94 ↑ 2,83 2,16 

Netuna barba Geg 81 2,50 1,93 91 ↑ 2,50 1,93 

Umbrina canosai Umc 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Haemulon aurolineatum Haa 33 2,00 1,27 35 ↑ 2,00 1,27 

Conger orbignianus Coo 88 2,50 2,28 95 ↑ 2,50 2,28 

Micropogonias furnieri Mif 81 2,67 1,87 91 ↑ 2,67 1,87 

Pomatomus saltatrix Pos 99 1,67 1,09 100 ↑ 1,67 1,09 
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Trichiurus lepturus Trl 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion jamaicensis Cyj 93 2,50 1,69 96 ↑ 2,50 1,69 

Scorpaena brasiliensis Scb 41 2,00 1,36 45 ↑ 2,00 1,36 

Paralonchurus brasiliensis Pab 81 2,50 1,54 91 ↑ 2,50 1,54 

Cynoscion guatucupa Cyg 99 3,00 2,27 100 ↑ 3,00 2,27 

Balistes capriscus Bac 81 2,33 1,51 91 ↑ 2,33 1,51 

Cynoscion virescens Cyv 33 1,83 1,53 35 ↑ 1,83 1,53 

Macrodon atricauda Maa 56 2,50 1,80 56 = 2,50 1,80 

Conodon nobilis Con 81 2,00 1,52 91 ↑ 2,00 1,52 

Carcharhinus brevipinna Cab 81 1,67 1,58 91 ↑ 1,67 1,58 

Rhinobatos horkelli Rhh 99 2,33 2,01 100 = 2,33 2,01 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 64 2,30 1,78  

Média (PA) do grupo no cenário 2 66  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,87 66 2,29 1,77 

Uma grande maioria não seria beneficiada pelo ordenamento feito pelo cenário 2. Sendo 

que um conjunto de 29 espécies apresentaram aumentos nas estimativas de porcentagem de horas 

arrastadas sobre suas distribuições, no entanto nenhum aumento foi superior a 10%. Nenhuma 

dessas tiveram aumento de (s) e (v). 8 espécies se mantiveram com o mesmo valor de (PA). 

 Quando observa-se na tabela 18 os valores para as médias do grupo, percebe-se que 

houveram alterações pequenas em níveis de susceptibilidade e vulnerabilidade, decaindo de 2,30 

e 1,78 para 2,29 e 1,77 respectivamente. Também houve um aumento na média (PA) do grupo de 

64% para 66%. 

Na figura 14 está a representação gráfica da vulnerabilidade das 49 espécies que 

compõem o grupo 3 na hipótes 2. Em comparação com a figura 6, que representa o cenário de 

2010-2011, percebe-se a diminuição da vulnerabilidade das 4 espécies mencionadas, que são o 

betara (Menticirrhus americanus Mea), a guaivira (Oligoplites saliens Ols), o cangoá (Stelifer 

rastrifer Str) e o cação-gato (Squalus megalops Sqm). 
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Figura 14 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 3 em relação ao cenário 2. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.2.4. Toda a frota de arrasto-duplo 

Os resultados sobre a estimativa do (PA) foram satisfatórios para 46 espécies capturadas 

conjuntamente por todos os arrasteiros (Tabela 19), sendo que para 14 delas as diminuições 

foram além de 10% se comparado ao cenário de 2010-2011. Foram reduzidas também a 

susceptibilidade e vulnerabilidade de 14 espécies. 

Para 11 espécies o ordenamento proposto não traria beneficios em relação a (PA) 

aumentando seus respectivos valores, sendo que para uma espécie, o sarrão (Helicolenus lahilei 

Hel) esse aumento foi maior que 10%. Para a pescada-branca (Cynoscion leiarchusi Cyl) não 

houve alteração no valor de (PA). Os valores de susceptibilidade e vulnerabilidade dessas 11 

espécies se mantiveram iguais mesmo com o aumento da (PA). 
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Tabela 19 - Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 2, para a frota 

industrial de arrasto-duplo de fundo. Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas 

arrastadas dentro da distribuição das 53 espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as 

médias de (p), (PA), (s) e (v), para o conjunto de espécies no cenário de 2010-2011 e no cenário 2. Sendo COD- 

Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento do (PA) (quando 

vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 2 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Rhinobatos horkelli Rhh 67 2,33 2,01 49 ↓ 2,17 1,90 

Carcharhinus leucas Cal 67 1,67 1,97 50 ↓ 1,50 1,92 

Squatina spp. Sqt 95 2,33 2,06 84 ↓ 2,33 2,06 

Seriola dumerili Sed 87 1,50 0,99 76 ↓ 1,50 0,99 

Peprilus paru Pep 66 1,83 0,97 48 ↓ 1,67 0,83 

Trichiurus lepturus Trl 87 2,00 1,41 76 ↓ 2,00 1,41 

Umbrina canosai Umc 68 3,00 2,15 57 ↓ 3,00 2,15 

Percophis brasiliensis Peb 59 2,67 2,02 46 ↓ 2,50 1,89 

Mullus argentinae Mua 68 2,67 1,76 55 ↓ 2,67 1,76 

Priacanthus arenatus Pra 57 1,50 1,25 44 ↓ 1,33 1,19 

Cynoscion guatucupa Cyg 68 3,00 2,27 56 ↓ 3,00 2,27 

Pomatomus saltatrix Pos 68 1,50 0,99 57 ↓ 1,50 0,99 

Cynoscion jamaicensis Cyj 61 2,50 1,69 48 ↓ 2,33 1,55 

Paralichthys patagonicus Pap 68 3,00 2,15 57 ↓ 3,00 2,15 

Squalus acanthias Sqa 62 2,00 2,05 58 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis brasiliensis Urb 65 3,00 2,34 57 ↓ 3,00 2,34 

Paralichthys isosceles Pai 44 2,83 1,97 37 ↓ 2,83 1,97 

Squalus megalops Sqm 32 1,83 1,97 29 ↓ 1,83 1,97 

RAJIDAE Emp 70 3,00 2,59 67 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 70 2,67 2,20 67 ↓ 2,67 2,20 

Prionotus puntactus Prp 71 2,83 2,16 67 ↓ 2,83 2,16 

Lutjanus analis Roa 30 1,83 1,36 28 ↓ 1,83 1,36 

Pseudopercis numida Psn 20 2,00 1,41 16 ↓ 2,00 1,41 

Pagrus pagrus Pgp 72 1,67 1,20 68 ↓ 1,67 1,20 

Netuna barba Geg 51 2,33 1,80 45 ↓ 2,17 1,68 

Conger orbignianus Coo 57 2,33 2,17 47 ↓ 2,17 2,07 

Micropogonias furnieri Mif 51 2,50 1,73 45 ↓ 2,33 1,59 

Paralonchurus brasiliensis Pab 51 2,50 1,54 45 ↓ 2,33 1,38 

Balistes capriscus Bac 51 2,33 1,51 45 ↓ 2,17 1,37 

Conodon nobilis Con 51 2,00 1,52 45 ↓ 1,83 1,41 

Carcharhinus brevipinna Cab 51 1,67 1,58 45 ↓ 1,50 1,51 

Urophycis mystacea Urm 67 3,00 2,38 72 ↑ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 59 2,50 2,12 61 ↑ 2,50 2,12 

Epinephelus niveatus Epn 93 1,83 1,53 94 ↑ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 76 2,33 1,76 81 ↑ 2,33 1,76 

Zenopsis conchifer Zec 76 2,00 1,52 81 ↑ 2,00 1,52 

Merluccius hubbsi Meh 75 2,83 2,09 81 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 85 2,83 2,24 88 ↑ 2,83 2,24 
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Cynoscion leiarchus Cyl 2 1,67 1,39 2 = 1,67 1,39 

Paralichthys orbignyanus Pao 20 2,33 1,67 16 ↓ 2,33 1,67 

Menticirrhus americanus Mea 15 2,17 1,19 12 ↓ 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 15 1,83 0,94 12 ↓ 1,83 0,94 

Haemulon aurolineatum Haa 20 1,67 1,03 17 ↓ 1,67 1,03 

Selene setapinnis Ses 28 2,00 1,47 22 ↓ 1,83 1,36 

Oligoplites saliens Ols 15 1,50 1,72 12 ↓ 1,50 1,72 

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 22 ↓ 1,83 1,25 

Astroscopus sexspinosus Ass 7 1,80 1,89 6 ↓ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 11 2,17 1,74 9 ↓ 2,17 1,74 

Cynoscion virescens Cyv 20 1,67 1,45 17 ↓ 1,67 1,45 

Macrodon atricauda Maa 33 2,33 1,67 28 ↓ 2,33 1,67 

Polyprion americanus Poa 51 1,67 1,84 55 ↑ 1,67 1,84 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 55 ↑ 3,00 2,59 

Helicolenus lahillei Hel 32 2,33 2,06 43 ↑ 2,33 2,06 

Média (PA), (s) e (v)  entre os cenários 52 2,23 1,74 47 2,18 1,71 

 As médias de (PA), (s) e (v), para o cenário 2, do conjunto de espécies que compuseram a 

frota como um todo, melhoraram em comparação com 2010-2011. Ou seja, a frota atuaria com 

47% de suas horas arrastando dentro de todas as distribuições das espécies e o conjunto de 

espécies teria um valor de susceptibilidade e vulnerabilidade de 2,18 e 1,71. 

 Na figura 15 notam-se as 14 espécies que diminuiram seus valores de vulnerabilidade a 

começar pela tira-vira (Percophis brasiliensis Peb), o congrio (Conger orbignianus Coo) e a 

raia-viola (Rhinobatos horkelli Rhh) que saíram de uma posicão de vulnerabilidade alta para 

intermediária-alta.  

O bagre (Netuma barba Geg), a corvina (Micropogonias furnieri Mif), o goete 

(Cynoscion jamaicensis Cyj), o machote (Carcharhinus brevipinna Cab), o cação-cabeça-chata 

(Carcharhinus leucas Cal) diminuiram a vulnerabilidade, mas se mantivem no nível 

intermediário-alto (Figura 15). 

 O roncador (Conodon nobilis), a maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis Pab) e o peixe-

porco (Balistes capriscus Bac) saíram do nível de intermediário-alto para intermediário. O galo 

(Selene setapinnis Ses) e o olho-de-cão (Priacanthus arenatus Pra) diminuiram a vulnerabilidade 

mas se mantiveram em nível intermediário, enquanto o gordinho (Peprilus paru Pep) ficou no 

nível intermediário-baixo mas também melhorou sua vulnerabilidade (Figura 15). 
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Figura 15 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies desembarcadas 

pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em relação ao cenário 2. Teleósteos 

são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.3. CENÁRIO 3 

4.2.3.1. Grupo 1 

Os resultados obtidos para o grupo 1 em relação ao cenário 3 estão apresentados na tabela 

20. Foi possível notar que para este ordenamento, das 33 que compuseram o desembarque, um 

conjunto de 25 espécies seriam beneficiadas com reduções em suas estimativas de (PA). 

Para 17 delas, o grupo 1 não atuaria mais sobre suas distribuições deixando de capturá- 

las (marcadas na tabela 20 com as casas referentes a susceptibilidade e vulnerabilidade em 

preto). Para outras 5 espécies a diminuição do valor de (PA) foi além de 10%. Nota-se que para 3 

espécies remanescentes os valores de (s) e (v) diminuiram. 
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Tabela 20- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 3, para o grupo 1. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 33 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 3. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 3 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

RAJIDAE Emp 17 2,50 2,22 0 ↓   

RAJIDAE Rai 17 2,33 1,95 0 ↓   

Carcharhinus leucas Cal 10 1,33 1,89 0 ↓   

Menticirrhus americanus Mea 0,3 1,83 0,86 0 ↓   

Umbrina canosai Umc 13 2,33 1,55 0 ↓   

Micropogonias furnieri Mif 3 2,00 1,32 0 ↓   

Selene setapinnis Ses 1 1,83 1,36 0 ↓   

Cynoscion jamaicensis Cyj 7 2,00 1,27 0 ↓   

Paralichthys patagonicus Pap 13 2,33 1,55 0 ↓   

Paralichthys isosceles Pai 12 2,33 1,51 0 ↓   

Scorpaena brasiliensis Scb 1,5 1,83 1,25 0 ↓   

Cynoscion guatucupa Cyg 13 2,33 1,71 0 ↓   

Priacanthus arenatus Pra 7 1,17 1,15 0 ↓   

Balistes capriscus Bac 3 1,67 0,98 0 ↓   

Cynoscion acoupa Cya 1 1,83 1,53 0 ↓   

Percophis brasiliensis Peb 6 2,17 1,63 0 ↓   

Mullus argentinae Mua 12 2,33 1,45 0 ↓   

Urophycis brasiliensis Urb 14 2,00 1,57 2 ↓ 2,00 1,57 

Pseudopercis numida Psn 12 2,17 1,54 2 ↓ 2,17 1,54 

Prionotus puntactus Prp 18 2,17 1,63 7 ↓ 2,17 1,63 

Squalus megalops Sqm 27 1,83 1,97 18 ↓ 1,67 1,91 

Pagrus pagrus Pgp 22 1,33 1,05 12 ↓ 1,33 1,05 

Squalus acanthias Sqa 61 2,00 2,05 48 ↓ 1,83 1,97 

Seriola dumerili Sed 66 1,50 0,99 52 ↓ 1,50 0,99 

Trichiurus lepturus Trl 62 2,00 1,41 48 ↓ 1,83 1,30 

Lopholatilus villarii Lov 93 2,67 2,24 94 ↑ 2,67 2,24 

Urophycis mystacea Urm 99 3,00 2,38 100 ↑ 3,00 2,38 

Genypterus brasiliensis Geb 95 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

Polymixia lowei Pol 99 2,50 1,89 100 ↑ 2,50 1,89 

Zenopsis conchifer Zec 99 2,17 1,63 100 ↑ 2,17 1,63 

Merluccius hubbsi Meh 98 2,83 2,09 100 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 100 2,83 2,24 100 = 2,83 2,24 

Helicolenus lahillei Hel 87 2,67 2,29 100 ↑ 2,67 2,29 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 36 2,15 1,66  

Média (PA) do grupo no cenário 3 30  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,73 61 2,23 1,83 
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Ao observar as médias do conjunto de espécies como um todo, percebe-se um aumento 

da susceptibilidade das espécies remanescentes, assim como da vulnerabilidade. Há um aumento 

também na (PA) média quando compara-se 2010-2011 com os remanescentes do cenário. A 

produtividade dos remanescentes se mostrou menor (Tabela 20). 

Na figura 16 está a representação gráfica da vulnerabilidade das espécies que seriam 

capturadas pelo grupo 1 na hipótese 3. Nota-se a diminuição de vulnerabilidade das 3 espécies 

citadas acima o espada (Trichiurus lepturus Trl), e os elasmobrânquios cação-gato (Squalus 

megalops Sqm) e cação-bagre (Squalus acanthias Sqa), as duas últimas deixando o nível alto 

para o intermediário-alto.  

               

Figura 16 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 1 em relação ao cenário 3. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 
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4.2.3.1. Grupo 2 

 Neste cenário o grupo 2 atuaria na mesma região que o grupo 1, no qual as viagens e suas 

horas de arrasto estariam unidas as viagens do grupo 1. Devido a este fato não há resultados no 

sentido de novas estimativas, tampouco gráfico de vulnerabilidade, para serem apresentados. 

4.2.3.2. Grupo 3 

 Os resultados das estimativas feitas para o ordenamento das viagens do grupo 3 em 

relação ao cenário 3 estão mostrados na tabela 21. Das 49 espécies que compuseram o 

desembarque deste grupo em 2010-2011, apenas 3 deixariam de ser capturadas por não haver 

sobreposição das horas arrastadas sobre suas distribuições. Entretanto além dessas, 21 espécies 

tiveram melhorias em relação a estimativa de (PA) sendo que 10 obtiveram uma diminuição 

além de 10%. Entre as 21 que melhoraram, 8 diminuiram o valor de susceptibilidade e 

vulnerabilidade. 

 Para 24 espécies, do conjunto de 49 do desembarque, houveram aumentos nas estimativas 

de (PA), sendo que para 15 delas o aumento foi superior a 10%.  Duas espécies tiveram um 

aumento de susceptibilidade e vulnerabilidade devido ao aumento de (PA). 

Tabela 21- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 3, para o grupo 3. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 49 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 3. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 3 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Polyprion americanus Poa 19 1,33 1,75 0 ↓   

Genypterus brasiliensis Geb 19 2,50 2,22 0 ↓   

Pseudopercis numida Psn 19 2,17 1,54 0 ↓   

Lopholatilus villarii Lov 35 2,33 2,01 10 ↓ 2,17 1,90 

Squalus megalops Sqm 28 2,17 2,13 3 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis mystacea Urm 44 2,83 2,24 22 ↓ 2,67 2,10 

Epinephelus niveatus Epn 87 1,83 1,53 75 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 57 2,17 1,63 38 ↓ 2,00 1,52 

Zenopsis conchifer Zec 57 1,67 1,32 38 ↓ 1,50 1,25 

Paralichthys isosceles Pai 56 3,00 2,12 38 ↓ 2,83 1,97 

Merluccius hubbsi Meh 57 2,83 2,09 38 ↓ 2,67 1,94 

Lophius gastrophysus Log 73 2,83 2,24 57 ↓ 2,83 2,24 

Squalus acanthias Sqa 57 2,00 2,05 38 ↓ 1,83 1,97 

Lutjanus analis Roa 36 1,83 1,36 29 ↓ 1,83 1,36 
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Urophycis brasiliensis Urb 92 3,00 2,34 83 ↓ 3,00 2,34 

Prionotus puntactus Prp 99 2,83 2,16 96 ↓ 2,83 2,16 

Peprilus paru Pep 98 1,83 0,97 92 ↓ 1,83 0,97 

Paralichthys patagonicus Pap 99 3,00 2,15 98 ↓ 3,00 2,15 

Pagrus pagrus Pgp 100 2,00 1,41 96 ↓ 2,00 1,41 

Cynoscion leiarchus Cyl 4 1,67 1,39 1 ↓ 1,67 1,39 

Mullus argentinae Mua 99 2,67 1,76 96 ↓ 2,67 1,76 

Squatina spp. Sqt 100 2,33 2,06 98 ↓ 2,33 2,06 

RAJIDAE Emp 99 3,00 2,59 96 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 99 2,67 2,20 96 ↓ 2,67 2,20 

Menticirrhus americanus Mea 28 2,33 1,35 43 ↑ 2,33 1,35 

Stellifer rastrifer Str 28 2,00 1,09 43 ↑ 2,00 1,09 

Selene setapinnis Ses 48 1,83 1,36 68 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 28 1,83 1,84 43 ↑ 1,83 1,84 

Paralichthys orbignyanus Pao 35 2,50 1,80 52 ↑ 2,67 1,94 

Astroscopus sexspinosus Ass 14 1,80 1,89 25 ↑ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 20 2,17 1,74 24 ↑ 2,17 1,74 

Percophis brasiliensis Peb 90 2,83 2,16 92 ↑ 2,83 2,16 

Netuna barba Geg 81 2,50 1,93 100 ↑ 2,50 1,93 

Umbrina canosai Umc 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Haemulon aurolineatum Haa 33 2,00 1,27 45 ↑ 2,00 1,27 

Conger orbignianus Coo 88 2,50 2,28 100 ↑ 2,50 2,28 

Micropogonias furnieri Mif 81 2,67 1,87 100 ↑ 2,67 1,87 

Pomatomus saltatrix Pos 99 1,67 1,09 100 ↑ 1,67 1,09 

Trichiurus lepturus Trl 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion jamaicensis Cyj 93 2,50 1,69 100 ↑ 2,50 1,69 

Scorpaena brasiliensis Scb 41 2,00 1,36 50 ↑ 2,00 1,36 

Paralonchurus brasiliensis Pab 81 2,50 1,54 100 ↑ 2,50 1,54 

Cynoscion guatucupa Cyg 99 3,00 2,27 100 ↑ 3,00 2,27 

Balistes capriscus Bac 81 2,33 1,51 100 ↑ 2,33 1,51 

Cynoscion virescens Cyv 33 1,83 1,53 44 ↑ 1,83 1,53 

Macrodon atricauda Maa 56 2,50 1,80 78 ↑ 2,50 1,80 

Conodon nobilis Con 81 2,00 1,52 100 ↑ 2,00 1,52 

Carcharhinus brevipinna Cab 81 1,67 1,58 100 ↑ 1,67 1,58 

Rhinobatos horkelli Rhh 99 2,33 2,01 100 = 2,33 2,01 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 64 2,30 1,78  

Média (PA) do grupo na cenário 3 64  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,87 68 2,30 1,76 

 Mesmo com a “eliminação” de 3 espécies a média (PA) para o grupo nesse cenário 

continuou a mesma do cenário 2010-2011. Quando comparamos aos remanescentes houve um 

aumento para 68%. A produtividade do grupo se manteve igual nos dois cenários, enquanto 

apenas a vulnerabilidade diminuiu muito pouco.  
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 Na figura 17 é apresentada a representação gráfica da vulnerabilidade das 46 espécies 

remanescentes do grupo 3 neste cenário. Quando se compara com a figura 6 (cenário 2011-2011 

para este grupo) nota-se a ausência do congrio-rosa (Genypterus brasiliensis Geb), namorado 

(Pseudopercis numida Psn) e do cherne-poveiro (Polyprion americanus Poa). 

                 

Figura 17 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 3 em relação ao cenário 3. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis.  

 Nota-se ainda na figura 17 a diminuição de vulnerabilidade da abrótea-de-fundo 

(Urophycis mystacea Urm), da merluza (Merluccius hubbsi Meh), do linguado-areia 

(Paralichthys isosceles Pai), do batata (Lopholatilus villariii Lov), do ferrinho (Polymixia loweii 

Pol), do galo-de-profundidade (Zenopsis conchifer Zec), do cação-bagre (Squalus acanthias Sqa) 

e do cação-gato (Squalus megalops Sqm). Além do aumento da vulnerabilidade do galo (Selene 

setapinnis Ses) e do linguado-vermelho (Paralichthys orbignyanus Pao).  
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4.2.3.4. Toda a frota de arrasto-duplo 

 Os resultados da gestão do cenário 3, no que se refere a toda frota industrial de arrasto-

duplo estão apresentados na tabela 22. Um grande número de espécies seria beneficiado com este 

cenário, observando que das 53 espécies que compuseram o desembarque da frota em 2010-

2011, 39 obtiveram diminuições nas estimativas de porcentagem de horas arrastadas sobre suas 

distribuições. Para 24 espécies a diminuição foi além dos 10%. Outro efeito representativo foi a 

diminuição da susceptibilidade e vulnerabilidade de 25 das 39 espécies beneficiadas. 

 Com relação aos efeitos adversos do ordenamento proposto por este cenário, pode-se ver 

que para 12 espécies houve um aumento da porcentagem de horas que a frota como um todo 

atuaria sobre suas distribuições. No entanto apenas para o sarrão (Helicolenus lahilei Hel) o 

aumento foi maior que 10%. E para 3 das 12, houveram alterações negativas (aumento) do valor 

de susceptibilidade e vulnerabilidade. Para o cherne-poveiro (Polyprion americanus Pol) e 

congrio-rosa (Genypterus brasiliensis Geb) não houve alterações no (PA). 

Tabela 22 - Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 3, para a frota 

industrial de arrasto-duplo de fundo. Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas 

arrastadas dentro da distribuição das 53 espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as 

médias de (p), (PA), (s) e (v), para o conjunto de espécies no cenário de 2010-2011 e no cenário 3. Sendo COD- 

Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento do (PA) (quando 

vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 3 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Rhinobatos horkelli Rhh 67 2,33 2,01 49 ↓ 2,17 1,90 

Carcharhinus leucas Cal 67 1,67 1,97 49 ↓ 1,50 1,92 

Squatina spp. Sqt 95 2,33 2,06 83 ↓ 2,33 2,06 

Seriola dumerili Sed 87 1,50 0,99 71 ↓ 1,50 0,99 

Peprilus paru Pep 66 1,83 0,97 45 ↓ 1,67 0,83 

Trichiurus lepturus Trl 87 2,00 1,41 74 ↓ 2,00 1,41 

Umbrina canosai Umc 68 3,00 2,15 49 ↓ 2,83 1,99 

Percophis brasiliensis Peb 59 2,67 2,02 45 ↓ 2,50 1,89 

Mullus argentinae Mua 68 2,67 1,76 47 ↓ 2,50 1,61 

Priacanthus arenatus Pra 57 1,50 1,25 40 ↓ 1,33 1,19 

Cynoscion guatucupa Cyg 68 3,00 2,27 49 ↓ 2,83 2,12 

Pomatomus saltatrix Pos 68 1,50 0,99 49 ↓ 1,33 0,92 

Cynoscion jamaicensis Cyj 61 2,50 1,69 49 ↓ 2,33 1,55 

Paralichthys patagonicus Pap 68 3,00 2,15 48 ↓ 2,83 1,99 

Squalus acanthias Sqa 62 2,00 2,05 43 ↓ 1,83 1,97 

Urophycis brasiliensis Urb 65 3,00 2,34 42 ↓ 2,83 2,20 

Paralichthys isosceles Pai 44 2,83 1,97 19 ↓ 2,67 1,81 

Squalus megalops Sqm 32 1,83 1,97 11 ↓ 1,67 1,91 
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RAJIDAE Emp 70 3,00 2,59 49 ↓ 2,83 2,46 

RAJIDAE Rai 70 2,67 2,20 49 ↓ 2,50 2,07 

Prionotus puntactus Prp 71 2,83 2,16 51 ↓ 2,83 2,16 

Lutjanus analis Roa 30 1,83 1,36 19 ↓ 1,67 1,26 

Pseudopercis numida Psn 20 2,00 1,41 1 ↓ 2,00 1,41 

Pagrus pagrus Pgp 72 1,67 1,20 54 ↓ 1,67 1,20 

Netuna barba Geg 51 2,33 1,80 49 ↓ 2,17 1,68 

Conger orbignianus Coo 57 2,33 2,17 49 ↓ 2,17 2,07 

Micropogonias furnieri Mif 51 2,50 1,73 49 ↓ 2,33 1,59 

Paralonchurus brasiliensis Pab 51 2,50 1,54 49 ↓ 2,33 1,38 

Balistes capriscus Bac 51 2,33 1,51 49 ↓ 2,17 1,37 

Conodon nobilis Con 51 2,00 1,52 49 ↓ 1,83 1,41 

Carcharhinus brevipinna Cab 51 1,67 1,58 49 ↓ 1,50 1,51 

Urophycis mystacea Urm 67 3,00 2,38 61 ↓ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 59 2,50 2,12 53 ↓ 2,50 2,12 

Epinephelus niveatus Epn 93 1,83 1,53 88 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 76 2,33 1,76 69 ↓ 2,33 1,76 

Zenopsis conchifer Zec 76 2,00 1,52 69 ↓ 2,00 1,52 

Merluccius hubbsi Meh 75 2,83 2,09 69 ↓ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 85 2,83 2,24 79 ↓ 2,83 2,24 

Cynoscion leiarchus Cyl 2 1,67 1,39 1 ↓ 1,67 1,39 

Paralichthys orbignyanus Pao 20 2,33 1,67 26 ↑ 2,50 1,80 

Menticirrhus americanus Mea 15 2,17 1,19 21 ↑ 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 15 1,83 0,94 21 ↑ 1,83 0,94 

Haemulon aurolineatum Haa 20 1,67 1,03 22 ↑ 1,67 1,03 

Selene setapinnis Ses 28 2,00 1,47 34 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 15 1,50 1,72 21 ↑ 1,67 1,77 

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 25 ↑ 1,83 1,25 

Astroscopus sexspinosus Ass 7 1,80 1,89 12 ↑ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 11 2,17 1,74 12 ↑ 2,17 1,74 

Cynoscion virescens Cyv 20 1,67 1,45 22 ↑ 1,67 1,45 

Macrodon atricauda Maa 33 2,33 1,67 39 ↑ 2,33 1,67 

Polyprion americanus Poa 51 1,67 1,84 51 = 1,67 1,84 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 51 = 3,00 2,59 

Helicolenus lahillei Hel 32 2,33 2,06 51 ↑ 2,50 2,17 

Média (PA), (s) e (v)  entre os cenários 52 2,23 1,74 44 2,16 1,69 

 Ainda na tabela 22 consegue-se notar que a média de porcentagem em horas arrastadas 

pelas viagens do ordenamento proposto sobre o conjunto inteiro de espécies diminui de 52% para 

44%. Também diminuiu a susceptibilidade e vulnerabilidade do conjunto para 2,16 e 1,69 

respectivamente. 

 Na figura 18 está a representação gráfica da vulnerabilidade das 53 espécies 

desembarcadas pela frota como um todo em relação ao ordenamento proposto pelo cenário 3. 
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Uma mudança notável seria a queda de vulnerabilidade do emplastro (Rajidae Emp) saindo do 

nível de vulnerabilidade extrema. A abrótea (Urophycis brasiliensis Urb), a raia (Rajidae Rai), 

maria-mole (Cynoscion guatucupa Cyg) e o congrio (Conger orbignianus Coo) também 

dimiuiram (v), porém se mantiveram em nível alto de vulnerabilidade (Figura 18). 

                 

Figura 18 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies desembarcadas 

pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em relação ao cenário 3. Teleósteos 

são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis. 

 A castanha (Umbrina canosai Umc), o linguado-branco (Paralichthys patagonicus Pap), 

a tira-vira (Percophis brasiliensis Peb), a raia-viola (Rhinobatos horkelli Rhh) e o cação-bagre 

(Squalus acanthias Sqa) diminuiram seus valores de (v) e desceram para o nível intermediário-

alto. Enquanto o linguado-areia (Paralichthys isosceles Pai), o goete (Cynoscion jamaicensis 

Cyj), a corvina (Micropogonias furnieri Mif), a trilha (Mullus argentinae Mua), o bagre (Netuma 

barba Geg), o cação-gato (Squalus megalops Sqm), o machote (Carcharhinus brevipinna Cab) e 
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o cação-cabeça-chata (Carcharhinus leucas Cal) diminuiram sua vulnerabilidade se mantendo no 

mesmo nível intermediário-alto no gráfico (Figura 18). 

 A maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis Pab), o peixe-porco (Balistes capriscus Bac) e 

o roncador (Conodon nobilis Con) dimiuiram para o nível intermediário. Cioba (Lutjanus analis 

Roa) e olho-de-cão (Priacanthus arenatus Pra) continuaram no nível intemediário, no entanto 

diminuiram a vulnerabilidade. E por fim o gordinho (Peprilus paru Pep) e a enchova 

(Pomatomus saltatrix Pos) se mativeram no nível intermediário-baixo mesmo diminuindo seus 

valores de (s) (Figura 18). 

 Vale ressaltar na figura 17 o sarrão (Helicolenus lahillei Hel), que aumentou o valor de 

(v) juntamente com a guaivira (Oligoplites saliens Ols) e o linguado-vermelho (Paralichthys 

orbignyanus Pao),  no entanto todos se mantendo nos mesmos níveis de vulnerabilidade do 

gráfico, se comparado ao cenário 2010-2011 (Figura 7). 

4.2.4. CENÁRIO 4 

4.2.4.1. Grupo 1 

 Apesar de nesse cenário as viagens do grupo 2 terem sido somadas às viagens do grupo 1, 

as profundidades de atuação continuaram as mesmas dos cenários 1 e 2, não havendo alterações 

que possam ser mostradas aqui. Então os resultados nesse cenário para o grupo 1 são, em valores 

de (PA), (s) e (v) tanto para cada espécie quanto para o conjunto, os mesmos dos cenários 1 e 2. 

Vale a ressalva de que neste caso os resultados númericos são os mesmos da hipótese mecionada 

acima, entretanto referentes a um número maior de viagens (G1 + G2). 

4.2.4.2. Grupo 2 

 Como explicado acima, neste cenário o grupo 2 atuaria na mesma região que o grupo 1, 

no qual as viagens e suas horas de arrasto estariam unidas as viagens do grupo 1. Devido esta 

circunstância não há resultados no sentido de novas estimativas, tampouco gráfico de 

vulnerabilidade, para serem apresentados. 

4.2.4.3. Grupo 3 

 Os resultados do ordenamento feito para as viagens do grupo 3 neste cenário estão 

apresentados na tabela 23. Os efeitos foram positivos para 24 das 49 espécies desembarcadas, 

mesmo não excluindo nenhuma espécie do conjunto. Para 13 dessas a diminuição da estimativa 
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da porcentagem de horas arrastadas pelo grupo dentro de suas distribuições (PA) foi além de 

10%. Em termos de diminuição da susceptibilidade e vulnerabilidade 7 espécies tiveram um 

resultado positivo. 

Tabela 23- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 4, para o grupo 3. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 49 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 4. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 4 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Polyprion americanus Poa 19 1,33 1,75 4 ↓ 1,33 1,75 

Genypterus brasiliensis Geb 19 2,50 2,22 4 ↓ 2,50 2,22 

Pseudopercis numida Psn 19 2,17 1,54 4 ↓ 2,17 1,54 

Lopholatilus villarii Lov 35 2,33 2,01 17 ↓ 2,17 1,90 

Squalus megalops Sqm 28 2,17 2,13 10 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis mystacea Urm 44 2,83 2,24 28 ↓ 2,83 2,24 

Epinephelus niveatus Epn 87 1,83 1,53 75 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 57 2,17 1,63 44 ↓ 2,00 1,52 

Zenopsis conchifer Zec 57 1,67 1,32 44 ↓ 1,50 1,25 

Paralichthys isosceles Pai 56 3,00 2,12 44 ↓ 2,83 1,97 

Merluccius hubbsi Meh 57 2,83 2,09 44 ↓ 2,67 1,94 

Lophius gastrophysus Log 73 2,83 2,24 61 ↓ 2,83 2,24 

Squalus acanthias Sqa 57 2,00 2,05 44 ↓ 1,83 1,97 

Lutjanus analis Roa 36 1,83 1,36 30 ↓ 1,83 1,36 

Urophycis brasiliensis Urb 92 3,00 2,34 83 ↓ 3,00 2,34 

Prionotus puntactus Prp 99 2,83 2,16 96 ↓ 2,83 2,16 

Peprilus paru Pep 98 1,83 0,97 92 ↓ 1,83 0,97 

Paralichthys patagonicus Pap 99 3,00 2,15 98 ↓ 3,00 2,15 

Pagrus pagrus Pgp 100 2,00 1,41 97 ↓ 2,00 1,41 

Cynoscion leiarchus Cyl 4 1,67 1,39 2 ↓ 1,67 1,39 

Mullus argentinae Mua 99 2,67 1,76 96 ↓ 2,67 1,76 

Squatina spp. Sqt 100 2,33 2,06 99 ↓ 2,33 2,06 

RAJIDAE Emp 99 3,00 2,59 96 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 99 2,67 2,20 96 ↓ 2,67 2,20 

Menticirrhus americanus Mea 28 2,33 1,35 39 ↑ 2,33 1,35 

Stellifer rastrifer Str 28 2,00 1,09 39 ↑ 2,00 1,09 

Selene setapinnis Ses 48 1,83 1,36 62 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 28 1,83 1,84 39 ↑ 1,83 1,84 

Paralichthys orbignyanus Pao 35 2,50 1,80 48 ↑ 2,50 1,80 

Astroscopus sexspinosus Ass 14 1,80 1,89 25 ↑ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 20 2,17 1,74 23 ↑ 2,17 1,74 

Percophis brasiliensis Peb 90 2,83 2,16 91 ↑ 2,83 2,16 

Netuna barba Geg 81 2,50 1,93 96 ↑ 2,50 1,93 
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Umbrina canosai Umc 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Haemulon aurolineatum Haa 33 2,00 1,27 41 ↑ 2,00 1,27 

Conger orbignianus Coo 88 2,50 2,28 98 ↑ 2,50 2,28 

Micropogonias furnieri Mif 81 2,67 1,87 96 ↑ 2,67 1,87 

Pomatomus saltatrix Pos 99 1,67 1,09 100 ↑ 1,67 1,09 

Trichiurus lepturus Trl 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion jamaicensis Cyj 93 2,50 1,69 99 ↑ 2,50 1,69 

Scorpaena brasiliensis Scb 41 2,00 1,36 48 ↑ 2,00 1,36 

Paralonchurus brasiliensis Pab 81 2,50 1,54 96 ↑ 2,50 1,54 

Cynoscion guatucupa Cyg 99 3,00 2,27 100 ↑ 3,00 2,27 

Balistes capriscus Bac 81 2,33 1,51 96 ↑ 2,33 1,51 

Cynoscion virescens Cyv 33 1,83 1,53 40 ↑ 1,83 1,53 

Macrodon atricauda Maa 56 2,50 1,80 72 ↑ 2,50 1,80 

Conodon nobilis Con 81 2,00 1,52 96 ↑ 2,00 1,52 

Carcharhinus brevipinna Cab 81 1,67 1,58 96 ↑ 1,67 1,58 

Rhinobatos horkelli Rhh 99 2,33 2,01 100 = 2,33 2,01 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 64 2,30 1,78  

Média (PA) do grupo na cenário 4 64  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,87 64 2,28 1,77 

 Para 25 espécies o ordenamento proposto aqui não trouxe beneficios, sendo que em 23, 

houve aumento da (PA). Para 12 dessas 23 o aumento da (PA) foi superior a 10%. Dentre todas 

essas o galo (Selene setapinnis Ses) foi a única a ter o valor de (v) aumentado. Para o espada 

(Trichiurus lepturus Trl) e a raia-viola (Rhinobatos horkelli Rhh) não houve diferenças na 

estimativa. 

 Na figura 19 está a representação gráfica da vulnerabilidade das 49 espécies que 

compõem o grupo 3 nesse cenário. Nota-se que o linguado-areia (Paralichthys isosceles Pai), a 

merluza (Merluccius hubbsi Meh), o batata (Lopholatilus villarii Lov), o cação-gato (Squalus 

megalops Sqm), o cação-bagre (Squalus acanthias Sqa), o ferrinho (Polymixia lowei Pol) e o 

galo-de-profundidade (Zenopsis conchifer Zec) foram as 7 espécies que melhoraram de 

vulnerabilidade e o galo (Selene setapinnis Ses) aumentou sua vulnerabilidade. 
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Figura 19 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 3 em relação ao cenário 4. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.4.4. Toda a frota de arrasto-duplo 

Apresentam-se na tabela 24 os resultados referentes ao ordenamento das viagens dos 

grupos 1, 2 e 3 que compõem a frota industrial de arrasto-duplo, em relação ao cenário 4. As 

estimativas da porcentagem das horas arrastadas (PA) pela frota como um todo sobre as 53 

espécies que fizeram parte do desembarque, mostram que 39 espécies teriam benefícios no 

sentido de diminuição da (PA). Sendo que em 24 espécies a diminuição seria superior a 10%. Os 

resultados em nível de susceptibilidade e vulnerabilidade mostram que 27 espécies dimiuiríam 

esses valores em relação a esse ordenamento. 
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Tabela 24 - Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 4, para a frota 

industrial de arrasto-duplo de fundo. Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas 

arrastadas dentro da distribuição das 53 espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as 

médias de (p), (PA), (s) e (v), para o conjunto de espécies no cenário de 2010-2011 e na cenário 4. Sendo COD- 

Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento do (PA) (quando 

vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 4 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Rhinobatos horkelli Rhh 67 2,33 2,01 49 ↓ 2,17 1,90 

Carcharhinus leucas Cal 67 1,67 1,97 49 ↓ 1,50 1,92 

Squatina spp. Sqt 95 2,33 2,06 78 ↓ 2,33 2,06 

Seriola dumerili Sed 87 1,50 0,99 62 ↓ 1,50 0,99 

Peprilus paru Pep 66 1,83 0,97 46 ↓ 1,67 0,83 

Trichiurus lepturus Trl 87 2,00 1,41 64 ↓ 2,00 1,41 

Umbrina canosai Umc 68 3,00 2,15 49 ↓ 2,83 1,99 

Percophis brasiliensis Peb 59 2,67 2,02 45 ↓ 2,50 1,89 

Mullus argentinae Mua 68 2,67 1,76 48 ↓ 2,50 1,61 

Priacanthus arenatus Pra 57 1,50 1,25 40 ↓ 1,33 1,19 

Cynoscion guatucupa Cyg 68 3,00 2,27 49 ↓ 2,83 2,12 

Pomatomus saltatrix Pos 68 1,50 0,99 49 ↓ 1,33 0,92 

Cynoscion jamaicensis Cyj 61 2,50 1,69 49 ↓ 2,33 1,55 

Paralichthys patagonicus Pap 68 3,00 2,15 48 ↓ 2,83 1,99 

Squalus acanthias Sqa 62 2,00 2,05 36 ↓ 1,83 1,97 

Urophycis brasiliensis Urb 65 3,00 2,34 41 ↓ 2,83 2,20 

Paralichthys isosceles Pai 44 2,83 1,97 22 ↓ 2,67 1,81 

Squalus megalops Sqm 32 1,83 1,97 9 ↓ 1,67 1,91 

RAJIDAE Emp 70 3,00 2,59 48 ↓ 2,83 2,46 

RAJIDAE Rai 70 2,67 2,20 48 ↓ 2,50 2,07 

Prionotus puntactus Prp 71 2,83 2,16 48 ↓ 2,67 2,02 

Lutjanus analis Roa 30 1,83 1,36 17 ↓ 1,67 1,26 

Pseudopercis numida Psn 20 2,00 1,41 2 ↓ 2,00 1,41 

Pagrus pagrus Pgp 72 1,67 1,20 50 ↓ 1,50 1,12 

Netuna barba Geg 51 2,33 1,80 48 ↓ 2,17 1,68 

Conger orbignianus Coo 57 2,33 2,17 48 ↓ 2,17 2,07 

Micropogonias furnieri Mif 51 2,50 1,73 48 ↓ 2,33 1,59 

Paralonchurus brasiliensis Pab 51 2,50 1,54 48 ↓ 2,33 1,38 

Balistes capriscus Bac 51 2,33 1,51 48 ↓ 2,17 1,37 

Conodon nobilis Con 51 2,00 1,52 48 ↓ 1,83 1,41 

Carcharhinus brevipinna Cab 51 1,67 1,58 48 ↓ 1,50 1,51 

Urophycis mystacea Urm 67 3,00 2,38 64 ↓ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 59 2,50 2,12 56 ↓ 2,50 2,12 

Epinephelus niveatus Epn 93 1,83 1,53 88 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 76 2,33 1,76 72 ↓ 2,33 1,76 

Zenopsis conchifer Zec 76 2,00 1,52 72 ↓ 2,00 1,52 

Merluccius hubbsi Meh 75 2,83 2,09 72 ↓ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 85 2,83 2,24 81 ↓ 2,83 2,24 
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Cynoscion leiarchus Cyl 2 1,67 1,39 1 ↓ 1,67 1,39 

Paralichthys orbignyanus Pao 20 2,33 1,67 24 ↑ 2,33 1,67 

Menticirrhus americanus Mea 15 2,17 1,19 19 ↑ 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 15 1,83 0,94 19 ↑ 1,83 0,94 

Haemulon aurolineatum Haa 20 1,67 1,03 20 = 1,67 1,03 

Selene setapinnis Ses 28 2,00 1,47 31 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 15 1,50 1,72 19 ↑ 1,50 1,72 

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 24 = 1,83 1,25 

Astroscopus sexspinosus Ass 7 1,80 1,89 12 ↑ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 11 2,17 1,74 11 = 2,17 1,74 

Cynoscion virescens Cyv 20 1,67 1,45 20 = 1,67 1,45 

Macrodon atricauda Maa 33 2,33 1,67 36 ↑ 2,33 1,67 

Polyprion americanus Poa 51 1,67 1,84 52 ↑ 1,67 1,84 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 52 ↑ 3,00 2,59 

Helicolenus lahillei Hel 32 2,33 2,06 51 ↑ 2,50 2,17 

Média (PA), (s) e (v)  entre os cenários 52 2,23 1,74 43 2,15 1,68 

 Para 14 espécies não existiria benefícios, sendo que para 10 haveriam aumentos nas 

estimativas de (PA), com o sarrão (Helicolenus lahilei Hel) aumentando mais que 10%. Para a 

cocoroca (Haemulon aurolineatum Haa), mangangá (Scorpaena brasiliensis Scb) e as pescadas 

amarela e cambucu (Cynoscion acoupa Cya e C. Virescens Cyv) não haveriam modificações. 

 As médias relativas ao conjunto de espécies, no que se refere a (PA), (s) e (v), 

diminuiram para 43%, 2,15 e 1,68 respectivamente. 

 A figura 20 apresenta a vulnerabilidade das 53 espécies componentes do desembarque da 

frota de arrasto-duplo de fundo. A descrição desse gráfico seria a mesma da hipótese 3 para a 

frota. No entanto ressaltam-se algumas diferenças que foram a diminuição da vulnerabilidade da 

cabra (Prionotus punctatus Prp) e do pargo-rosa (Pagrus pagrus Pgp). Além deste fato, nota-se 

também o não aumento de vulnerabilidade nesta hipótese da guaivira (Oligoplites saliens Ols) e 

do linguado-vermelho (Paralichthys orbygnianus Pao). 
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Figura 20 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies desembarcadas 

pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em relação ao cenário 4. Teleósteos 

são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis. 

4.2.5. CENÁRIO 5 

4.2.5.1. Grupo 1 

Os resultados para as estimativas de (PA) para o grupo 1 em relação ao ordenamento 

proposto por este cenário estão apresentados na tabela 25. Nota-se que para o grupo 1 este 

cenário traria benefícios para 26 espécies do conjunto, no qual 22 delas não teriam nenhuma hora 

arrastada dentro de suas distribuições. As outras 4 tiveram diminuições na estimativa de (PA) 

sendo que 3 delas superior a 10%. As mesmas 3 mencionadas acima diminuiram também os 

valores de susceptibilidade e vulnerabilidade. As 7 espécies restantes do conjunto de 33 não se 

beneficiaram, sendo que 6 dessas aumentaram os valores de (PA) e uma espécie não alterou sua 

estimativa.   
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Tabela 25- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 5, para o grupo 1. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 33 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes na cenário 5. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 5 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

RAJIDAE Emp 17 2,50 2,22 0 ↓   

RAJIDAE Rai 17 2,33 1,95 0 ↓   

Carcharhinus leucas Cal 10 1,33 1,89 0 ↓   

Menticirrhus americanus Mea 0,3 1,83 0,86 0 ↓   

Umbrina canosai Umc 13 2,33 1,55 0 ↓   

Micropogonias furnieri Mif 3 2,00 1,32 0 ↓   

Selene setapinnis Ses 1 1,83 1,36 0 ↓   

Cynoscion jamaicensis Cyj 7 2,00 1,27 0 ↓   

Paralichthys patagonicus Pap 13 2,33 1,55 0 ↓   

Paralichthys isosceles Pai 12 2,33 1,51 0 ↓   

Scorpaena brasiliensis Scb 1,5 1,83 1,25 0 ↓   

Cynoscion guatucupa Cyg 13 2,33 1,71 0 ↓   

Priacanthus arenatus Pra 7 1,17 1,15 0 ↓   

Balistes capriscus Bac 3 1,67 0,98 0 ↓   

Cynoscion acoupa Cya 1 1,83 1,53 0 ↓   

Percophis brasiliensis Peb 6 2,17 1,63 0 ↓   

Mullus argentinae Mua 12 2,33 1,45 0 ↓   

Urophycis brasiliensis Urb 14 2,00 1,57 0 ↓   

Pseudopercis numida Psn 12 2,17 1,54 0 ↓   

Prionotus puntactus Prp 18 2,17 1,63 0 ↓   

Squalus megalops Sqm 27 1,83 1,97 0 ↓   

Pagrus pagrus Pgp 22 1,33 1,05 0 ↓   

Squalus acanthias Sqa 61 2,00 2,05 23 ↓ 1,67 1,91 

Seriola dumerili Sed 66 1,50 0,99 29 ↓ 1,33 0,92 

Trichiurus lepturus Trl 62 2,00 1,41 23 ↓ 1,67 1,20 

Lopholatilus villarii Lov 93 2,67 2,24 86 ↓ 2,67 2,24 

Urophycis mystacea Urm 99 3,00 2,38 100 ↑ 3,00 2,38 

Genypterus brasiliensis Geb 95 3,00 2,59 100 ↑ 3,00 2,59 

Polymixia lowei Pol 99 2,50 1,89 100 ↑ 2,50 1,89 

Zenopsis conchifer Zec 99 2,17 1,63 100 ↑ 2,17 1,63 

Merluccius hubbsi Meh 98 2,83 2,09 100 ↑ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 100 2,83 2,24 100 = 2,83 2,24 

Helicolenus lahilei Hel 87 2,67 2,29 100 ↑ 2,67 2,29 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 36 2,15 1,66  

Média (PA) do grupo no cenário 5 26  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,71 78 2,39 1,94 
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O (PA) para o conjunto de espécies após o ordenamento diminui para 26%. Considerando 

apenas as espécies remanescentes houve um aumento para 78% na estimativa de (PA) e também 

os valores médios de susceptibilidade e vulnerabilidade aumentam para 2,39 e 1,94 

respectivamente. A produtividade dos remanescentes diminuiu para 1,71. 

A representação gráfica da vulnerabilidade das espécies que continuariam a serem 

capturadas pelo grupo 1 neste cenário está demonstrada na figura 21. Notam-se diferenças em 

relação aos outros cenários para este grupo, no qual o número de espécies remanescentes é 

menor, além de haver uma diminuição de vulnerabilidade do cação-bagre (Squalus acanthias 

Sqa), do espada (Trichiurus lepturus Trl) e do olho-de-boi (Seriola dumerili Sed). 

                 

Figura 21 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 1 em relação ao cenário 5. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 
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4.2.5.2. Grupo 2 

 Os resultados obtidos para o grupo 2 não diferiram daqueles encontrados para o cenário  

2, já que as viagens ordenadas em ambos tiveram os mesmos limites batimétricos tanto quanto a 

mesma distribuição (Tabela 7). Devido a este fato, para observar os resultados deste cenário ver 

o item dos resultados referentes ao grupo 2 no cenário 2. 

4.2.5.3. Grupo 3 

Os resultados para as estimativas feitas através do ordenamento proposto pelo cenário 5 

para o grupo 3 estão apresentados na tebela 26. Nota-se que do conjunto de 49 espécies, 25 nesse 

caso seriam beneficiadas com reduções em suas estimativas de porcentagem de horas arrastadas 

dentro de suas distribuições (PA), sendo que para 15 delas a diminuição foi superior a 10%. Um 

conjunto de 10 espécies obteve reduções também na susceptibilidade e vulnerabilidade. Apenas 

3 espécies não sofreriam mais capturas por esse grupo, todas de baixa produtividade. 

Tabela 26- Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 5, para o grupo 3. 

Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das 49 

espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as médias de (p), (PA), (s) e (v), para o 

conjunto de espécies no cenário de 2010-2011, tanto quanto para os remanescentes no cenário 5. Sendo (p)- 

produtividade, COD- Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento 

do (PA) (quando vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 5 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Polyprion americanus Poa 19 1,33 1,75 0 ↓   

Genypterus brasiliensis Geb 19 2,50 2,22 0 ↓   

Pseudopercis numida Psn 19 2,17 1,54 0 ↓   

Lopholatilus villarii Lov 35 2,33 2,01 9 ↓ 2,17 1,90 

Squalus megalops Sqm 28 2,17 2,13 4 ↓ 2,00 2,05 

Urophycis mystacea Urm 44 2,83 2,24 18 ↓ 2,67 2,10 

Epinephelus niveatus Epn 87 1,83 1,53 69 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 57 2,17 1,63 33 ↓ 2,00 1,52 

Zenopsis conchifer Zec 57 1,67 1,32 33 ↓ 1,50 1,25 

Paralichthys isosceles Pai 56 3,00 2,12 33 ↓ 2,83 1,97 

Merluccius hubbsi Meh 57 2,83 2,09 33 ↓ 2,67 1,94 

Lophius gastrophysus Log 73 2,83 2,24 50 ↓ 2,67 2,10 

Squalus acanthias Sqa 57 2,00 2,05 33 ↓ 1,83 1,97 

Lutjanus analis Roa 36 1,83 1,36 25 ↓ 1,67 1,26 

Urophycis brasiliensis Urb 92 3,00 2,34 78 ↓ 3,00 2,34 

Prionotus puntactus Prp 99 2,83 2,16 95 ↓ 2,83 2,16 

Peprilus paru Pep 98 1,83 0,97 89 ↓ 1,83 0,97 

Paralichthys patagonicus Pap 99 3,00 2,15 97 ↓ 3,00 2,15 

Pagrus pagrus Pgp 100 2,00 1,41 95 ↓ 2,00 1,41 
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Cynoscion leiarchus Cyl 4 1,67 1,39 1 ↓ 1,67 1,39 

Mullus argentinae Mua 99 2,67 1,76 95 ↓ 2,67 1,76 

Squatina spp. Sqt 100 2,33 2,06 98 ↓ 2,33 2,06 

RAJIDAE Emp 99 3,00 2,59 95 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 99 2,67 2,20 95 ↓ 2,67 2,20 

Menticirrhus americanus Mea 28 2,33 1,35 49 ↑ 2,33 1,35 

Stellifer rastrifer Str 28 2,00 1,09 49 ↑ 2,00 1,09 

Selene setapinnis Ses 48 1,83 1,36 73 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 28 1,83 1,84 49 ↑ 1,83 1,84 

Paralichthys orbignyanus Pao 35 2,50 1,80 58 ↑ 2,67 1,94 

Astroscopus sexspinosus Ass 14 1,80 1,89 31 ↑ 2,00 1,98 

Cynoscion acoupa Cya 20 2,17 1,74 27 ↑ 2,33 1,85 

Percophis brasiliensis Peb 90 2,83 2,16 89 ↓ 2,83 2,16 

Netuna barba Geg 81 2,50 1,93 100 ↑ 2,50 1,93 

Umbrina canosai Umc 99 3,00 2,15 100 ↑ 3,00 2,15 

Haemulon aurolineatum Haa 33 2,00 1,27 45 ↑ 2,00 1,27 

Conger orbignianus Coo 88 2,50 2,28 100 ↑ 2,50 2,28 

Micropogonias furnieri Mif 81 2,67 1,87 100 ↑ 2,67 1,87 

Pomatomus saltatrix Pos 99 1,67 1,09 100 ↑ 1,67 1,09 

Trichiurus lepturus Trl 100 2,00 1,41 100 = 2,00 1,41 

Cynoscion jamaicensis Cyj 93 2,50 1,69 100 ↑ 2,50 1,69 

Scorpaena brasiliensis Scb 41 2,00 1,36 50 ↑ 2,00 1,36 

Paralonchurus brasiliensis Pab 81 2,50 1,54 100 ↑ 2,50 1,54 

Cynoscion guatucupa Cyg 99 3,00 2,27 100 ↑ 3,00 2,27 

Balistes capriscus Bac 81 2,33 1,51 100 ↑ 2,33 1,51 

Cynoscion virescens Cyv 33 1,83 1,53 44 ↑ 1,83 1,53 

Macrodon atricauda Maa 56 2,50 1,80 82 ↑ 2,50 1,80 

Conodon nobilis Con 81 2,00 1,52 100 ↑ 2,00 1,52 

Carcharhinus brevipinna Cab 81 1,67 1,58 100 ↑ 1,67 1,58 

Rhinobatos horkelli Rhh 99 2,33 2,01 100 = 2,33 2,01 

Média (p), (PA), (s) e (v) 1,87 64 2,30 1,78  

Média (PA) do grupo no cenário 5 64  

Média (p), (PA), (s) e (v) dos remanescentes 1,89 68 2,30 1,76 

 Para 22 espécies o ordenamento proposto traria elevações em suas estimativas de (PA), 

sendo que para 15 delas o aumento seria superior a 10%. A susceptibilidade e vulnerabilidade 

aumentaram para 4 espécies do conjunto. Para duas espécies não haveria modificações. 

 A média de (PA) para o grupo, mesmo com a “eliminação” de 3 espécies, não sofreria 

alteração. Enquanto a média (PA) para os remanescentes aumentou para 68%. Os remanescentes 

se mostraram um pouco mais produtivos subindo para 1,89. A média de vulnerabilidade 

diminuiu para 1,76. 
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 Na figura 22 está a representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes 

desse grupo em relação ao cenário 5. As espécies abrótea-de-fundo (Urophycis mystacea Urm), 

peixe-sapo (Lophius gastrophysus Log), linguado-areia (Paralichthys isosceles Pai), o batata 

(Lopholatilus villarii Lov), a merluza (Merluccius hubbsi Meh), cação-bagre (Squalus acanthias 

Sqa), cação-gato (Squalus megalops Sqm), ferrinho (Polymixia lowei Pol), o galo-de-

profundidade (Zenopsis conchifer Zec) e a cioba (Lutjanus analis Roa) foram os 10 que 

diminuiram sua vulnerabilidade em relação ao cenário 2010-2011.  

 Entretanto as espécies linguado-vermelho (Paralichthys orbygnianus Pao), o miraceu 

(Astroscopus sexspinosus Ass), o galo (Selene setapinnis Ses) e pescada-amarela (Cynoscion 

acoupa Cya) tiveram a vulnerabilidade aumentada. 

                 

Figura 22 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies remanescentes do 

grupo 3 em relação ao cenário 5. Teleósteos são os losangos vermelhos e 

elasmobrânquios quadrados azuis. 
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4.2.5.4. Toda a frota de arrasto-duplo 

Os resultados referentes ao ordenamento das viagens dos grupos 1, 2 e 3 que compõem a 

frota industrial de arrasto-duplo de fundo, em relação ao cenário 5, estão apresentados na tabela 

27. Um conjunto de 39 espécies das 53 desembarcadas no cenário 2010-2011 foi beneficiado 

com reduções nas estimativas da porcentagem de horas arrastadas dentro de suas distribuições 

(PA), sendo que em 18 a diminuição foi além de 10%. Conta-se também com a diminuição de 

susceptibilidade e vulnerabilidade de 19 espécies. 

Não houve melhorias nas estimativas da (PA) para 14 espécies nesta hipótese. Dessas, 12 

espécies aumentaram sendo que para uma delas o aumento foi além de 10% e para 2 espécies 

não houveram modificaões nas estimativas. 

Tabela 27 - Resultados obtidos para a gestão do cenário de 2010-2011 em relação ao cenário 5, para a frota 

industrial de arrasto-duplo de fundo. Mostram-se os novos valores calculados para a porcentagem de horas 

arrastadas dentro da distribuição das 53 espécies (PA), susceptibilidade (s) e vulnerabilidade (v). Também estão as 

médias de (p), (PA), (s) e (v), para o conjunto de espécies no cenário de 2010-2011 e no cenário 5. Sendo COD- 

Código da espécie, (↓)- diminuição do (PA) (quando verde- além de 10% ou 0) e (↑)- aumento do (PA) (quando 

vermelha- além de 10%). 

Cenários 2010-2011 Cenário 5 

Espécies COD (PA) (s) (v) (PA) (s) (v) 

Rhinobatos horkelli Rhh 67 2,33 2,01 49 ↓ 2,17 1,90 

Carcharhinus leucas Cal 67 1,67 1,97 49 ↓ 1,50 1,92 

Squatina spp. Sqt 95 2,33 2,06 83 ↓ 2,33 2,06 

Seriola dumerili Sed 87 1,50 0,99 69 ↓ 1,50 0,99 

Peprilus paru Pep 66 1,83 0,97 44 ↓ 1,67 0,83 

Trichiurus lepturus Trl 87 2,00 1,41 74 ↓ 2,00 1,41 

Umbrina canosai Umc 68 3,00 2,15 57 ↓ 3,00 2,15 

Percophis brasiliensis Peb 59 2,67 2,02 44 ↓ 2,50 1,89 

Mullus argentinae Mua 68 2,67 1,76 53 ↓ 2,67 1,76 

Priacanthus arenatus Pra 57 1,50 1,25 38 ↓ 1,33 1,19 

Cynoscion guatucupa Cyg 68 3,00 2,27 56 ↓ 3,00 2,27 

Pomatomus saltatrix Pos 68 1,50 0,99 57 ↓ 1,50 0,99 

Cynoscion jamaicensis Cyj 61 2,50 1,69 49 ↓ 2,33 1,55 

Paralichthys patagonicus Pap 68 3,00 2,15 55 ↓ 3,00 2,15 

Squalus acanthias Sqa 62 2,00 2,05 41 ↓ 1,83 1,97 

Urophycis brasiliensis Urb 65 3,00 2,34 50 ↓ 2,83 2,20 

Paralichthys isosceles Pai 44 2,83 1,97 22 ↓ 2,67 1,81 

Squalus megalops Sqm 32 1,83 1,97 19 ↓ 1,67 1,91 

RAJIDAE Emp 70 3,00 2,59 64 ↓ 3,00 2,59 

RAJIDAE Rai 70 2,67 2,20 64 ↓ 2,67 2,20 

Prionotus puntactus Prp 71 2,83 2,16 64 ↓ 2,83 2,16 

Lutjanus analis Roa 30 1,83 1,36 21 ↓ 1,67 1,26 

Pseudopercis numida Psn 20 2,00 1,41 11 ↓ 2,00 1,41 
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Pagrus pagrus Pgp 72 1,67 1,20 65 ↓ 1,67 1,20 

Netuna barba Geg 51 2,33 1,80 49 ↓ 2,17 1,68 

Conger orbignianus Coo 57 2,33 2,17 49 ↓ 2,17 2,07 

Micropogonias furnieri Mif 51 2,50 1,73 49 ↓ 2,33 1,59 

Paralonchurus brasiliensis Pab 51 2,50 1,54 49 ↓ 2,33 1,38 

Balistes capriscus Bac 51 2,33 1,51 49 ↓ 2,17 1,37 

Conodon nobilis Con 51 2,00 1,52 49 ↓ 1,83 1,41 

Carcharhinus brevipinna Cab 51 1,67 1,58 49 ↓ 1,50 1,51 

Urophycis mystacea Urm 67 3,00 2,38 59 ↓ 3,00 2,38 

Lopholatilus villarii Lov 59 2,50 2,12 50 ↓ 2,33 2,01 

Epinephelus niveatus Epn 93 1,83 1,53 85 ↓ 1,83 1,53 

Polymixia lowei Pol 76 2,33 1,76 67 ↓ 2,33 1,76 

Zenopsis conchifer Zec 76 2,00 1,52 67 ↓ 2,00 1,52 

Merluccius hubbsi Meh 75 2,83 2,09 67 ↓ 2,83 2,09 

Lophius gastrophysus Log 85 2,83 2,24 76 ↓ 2,83 2,24 

Cynoscion leiarchus Cyl 2 1,67 1,39 0,5 ↓ 1,67 1,39 

Paralichthys orbignyanus Pao 20 2,33 1,67 29 ↑ 2,50 1,80 

Menticirrhus americanus Mea 15 2,17 1,19 24 ↑ 2,17 1,19 

Stellifer rastrifer Str 15 1,83 0,94 24 ↑ 1,83 0,94 

Haemulon aurolineatum Haa 20 1,67 1,03 22 ↑ 1,67 1,03 

Selene setapinnis Ses 28 2,00 1,47 36 ↑ 2,00 1,47 

Oligoplites saliens Ols 15 1,50 1,72 24 ↑ 1,50 1,72 

Scorpaena brasiliensis Scb 24 1,83 1,25 25 ↑ 1,83 1,25 

Astroscopus sexspinosus Ass 7 1,80 1,89 15 ↑ 1,80 1,89 

Cynoscion acoupa Cya 11 2,17 1,74 13 ↑ 2,17 1,74 

Cynoscion virescens Cyv 20 1,67 1,45 22 ↑ 1,67 1,45 

Macrodon atricauda Maa 33 2,33 1,67 41 ↑ 2,33 1,67 

Polyprion americanus Poa 51 1,67 1,84 51 = 1,67 1,84 

Genypterus brasiliensis Geb 51 3,00 2,59 51 = 3,00 2,59 

Helicolenus lahillei Hel 32 2,33 2,06 43 ↑ 2,33 2,06 

Média (PA), (s) e (v)  entre os cenários 52 2,23 1,74 46 2,17 1,70 

 Os resultados referentes as médias (PA) se comparados, mostram que há uma diminuição 

na porcentagem de horas que a frota atuaria sobre as distribuições do conjunto de espécies. 

Ressalta-se que também houve redução da susceptibilidade e vulnerabilidade média do grupo 

neste cenário (Tabela 27). 

 Na figura 23 está representada a vulnerabilidade das 53 espécies que compuseram o 

desembarque da frota como um todo. Nota-se que para este cenário a abrótea (Urophycis 

brasiliensis Urb), o batata (Lopholatilus vilarii Lov), o congrio (Conger orbignianus Coo) 

dimiuiram (v), porém se mantiveram em nível alto de vulnerabilidade. A tira-vira (Percophis 
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brasiliensis Peb), a raia-viola (Rhinobatos horkelli Rhh) e o cação-bagre (Squalus acanthias Sqa) 

diminuiram seus valores de (v) e desceram para o nível intermediário-alto.  

                

Figura 23 - Representação gráfica da vulnerabilidade das espécies desembarcadas 

pela frota industrial de arrasto-duplo de fundo em relação ao cenário 5. Teleósteos 

são os losangos vermelhos e elasmobrânquios quadrados azuis. 

 Enquanto o linguado-areia (Paralichthys isosceles Pai), o goete (Cynoscion jamaicensis 

Cyj), a corvina (Micropogonias furnieri Mif), o bagre (Netuma barba Geg), o cação-gato 

(Squalus megalops Sqm), o machote (Carcharhinus brevipinna Cab) e o cação-cabeça-chata 

(Carcharhinus leucas Cal) diminuiram sua vulnerabilidade se mantendo no mesmo nível 

intermediário-alto no gráfico (Figura 23). 

 A maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis Pab), o peixe-porco (Balistes capriscus Bac) e 

o roncador (Conodon nobilis Con) dimiuiram para o nível intermediário. Cioba (Lutjanus analis 

Roa) e olho-de-cão (Priacanthus arenatus Pra) continuaram no nível intemediário, no entanto 

diminuiram a vulnerabilidade. E por fim o gordinho (Peprilus paru Pep) que se manteve no nível 
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intermediário-baixo mesmo diminuindo seu valor de (v) (Figura 23). Apenas o linguado-

vermelho apresentou aumento de vulnerabilidade mantendo-se no nível intermediário-alto de 

vulnerabilidade. 

4.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS DE GESTÃO 

 A partir dos ordenamentos das viagens propostos pelos cenários e seus resultados, em 

termos de porcentagem de horas arrastadas dentro das distribuições das espécies e os possíveis 

benefícios trazidos à vulnerabilidade das mesmas, pôde-se fazer comparações para melhor se 

entender os resultados obtidos nesse trabalho. 

 Ao observar as figuras 24a e 25a, referentes aos grupos 1 e 2 respectivamente, nota-se 

que as curvas de frequência acumulada de vulnerabilidade em todos os cenários testados, 

melhoram a situação do conjunto de espécies. Tomando como “ponto de referência” o valor de 

vulnerabilidade mediano (v = 1,4), observa-se que no cenário original observado em 2010-11 

menos de 28% das espécies capturadas tinham vulnerabilidade inferior a esse valor 

(“intermediária”, “intermefiária-baixa” e “baixa”).  

 A partir da aplicação das medidas de gestão projetadas para os cinco cenários essa 

parcela (ao lado esquerdo da linha pontilhada) aumenta significativamente. Vale a ressalva de 

que são incluídas as espécies “eliminadas” da captura dos grupos, levando em conta que a 

intenção aqui é diminuir o risco do conjunto que fez parte do desembarque em 2010-2011. Em 

ambos os casos (Figuras 24a e 25a) o cenário que mais elevou a porcentagem de espécies com 

(v) menor que 1,4, foi o cenário 5. 

A tendência se repete no que se refere à porcentagem acumulada de espécies em relação à 

estimativa da porcentagem de horas arrastadas dentro das suas distribuições (PA). Nas figuras 

24b e 25b, fica nítida a eficácia de todos cenários em dimiuir essa porcentagem de horas 

arrastadas pelos grupos 1 e 2, dentro das distribuições dos conjuntos de espécies que cada grupo 

desembarcou em 2010-2011. Tomando como “ponto de referência” um PA de 50%, percebe-se 

que, para esses dois grupos, o cenário 5 traria um maior número de espécies  para a parcela com 

PA inferior a essa referência. 

O grupo 3 não seguiu a tendência dos outros dois grupos. Sendo que o ganho de espécies 

para o lado com vulnerabilidade menor que 1,4 não ficou evidente (Figura 26a). Mesmo assim, 

nota-se que o cenário 5, juntamente com os cenários 1 e 3, seriam os melhores para este grupo no 

que se diz respeito à redução de (v), pelo fato de suas curvas se manterem um pouco acima da 
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curva de 2010-2011. Ao observar a figura 26b, nota-se que em termos de redução do PA para 

menos de 50% as curvas se misturam, não apresentando uma melhora nótavel. No entanto, os 

valores em porcentagem de espécies com estimativa de PA menor que 50% aumentam nos 

cenários 4 e 5 em relação ao cenário 2010-2011. 

 

Figura 24 – (a) Frequência acumulada dos valores de (v) das 33 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um dos 

cenários (hipóteses) para o grupo 1. Eixo x representando a vulnerabilidade, eixo y representando a frequência 

acumulada (%); (b) Frequência acumulada dos valores de (PA) das 33 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um 

dos cenários (hipóteses) para o grupo 1. Eixo x representando os valores de (PA), eixo y representando a frequência 

acumulada (%). 

  
Figura 25 - (a) Frequência acumulada dos valores de (v) das 38 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um dos 

cenários (hipóteses) para o grupo 2. Eixo x representando a vulnerabilidade, eixo y representando a frequência 

acumulada (%);  (b) Frequência acumulada dos valores de (PA) das 38 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um 

dos cenários (hipóteses) para o grupo 2. Eixo x representando os valores de (PA), eixo y representando a frequência 

acumulada (%). 

Na figura 27a pode-se observar que para a frota como um todo, todos cenários trazem 

pouca melhoria na vulnerabilidade das espécies, isso porque as curvas das mesmas estão em 

quase todo o gráfico pouco acima da curva de 2010-2011. Houve um pequeno aumento do 

número de espécies com vulnerabilidade menor do que 1,4 em todos os casos. No entanto se 
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destacam os cenários 3 e 4 devido ao fato de demonstrarem um aumento também do número de 

espécies na faixa de vulnerabilidade de 2,0 à 2,2 em relação ao cenário de 2010-2011 

 Em termos de redução da porcentagem de horas arrastadas pela frota dentro da 

distribuição de seus componentes (PA), a figura 27b evidencia que todos cenários são eficientes 

em diminuir a PA que a frota exerce sobre um número maior de espécies. Entretanto podemos 

destacar os cenários 3 e 4 onde cerca de 73% das espécies passaram a apresentar PA inferior a 

50% , sendo que no cenário de 2010-2011 eram apenas 32%. 

 
Figura 26 - (a) Frequência acumulada dos valores de (v) das 49 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um dos 

cenários (hipóteses) para o grupo 3. Eixo x representando a vulnerabilidade, eixo y representando a frequência 

acumulada (%);  (b) Frequência acumulada dos valores de (PA) das 49 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um 

dos cenários (hipóteses) para o grupo 3. Eixo x representando os valores de (PA), eixo y representando a frequência 

acumulada (%). 

 
Figura 27 - (a) Frequência acumulada dos valores de (v) das 53 espécies no cenário 2010-2011 e em cada um dos 

cenários (hipóteses) para a frota industrial de arrasto-duplo de fundo. Eixo x representando a vulnerabilidade, eixo y 

representando a frequência acumulada (%);  (b) Frequência acumulada dos valores de (PA) das 53 espécies no 

cenário 2010-2011 e em cada um dos cenários (hipóteses) para a frota industrial de arrasto-duplo de fundo. Eixo x 

representando os valores de (PA), eixo y representando a frequência acumulada (%). 
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 As figuras 28 a e b, mostram que para a maioria das espécies, no caso, o grupo 1 e grupo 

2 respectivamente, são beneficiadas com reduções de PA acima dos 10% em todas os cinco 

cenários. Proporcionalmente, o grupo 1 é o que mais beneficia-se de todas os cenários, sendo que 

22 espécies das 33 componentes apresentam melhoras além de 10% na estimativa de (PA). para 

o grupo 2, são 21 espécies para o conjunto de 38.  

 Na figura 28c nota-se que para o grupo 3 a maioria das espécies, 34 do conjunto de 49,  

não são beneficiadas com mais que 10% de redução de (PA) em nenhuma dos cenários testados. 

O maior número de benefícios acontece em três cenários, no qual 10 espécies sofrem reduções 

em suas estimativas de (PA), e também em três cenários 7 espécies são beneficiadas com 

reduções acima de 10%. 

 

 
Figura 28 – Relação entre o número de cenários e o número de espécies beneficiadas com reduções na estimativa de 

(PA). O eixo x é representado pelo número de espécies. O eixo y é representado pelo número de cenários.         (a) 

Grupo 1; (b) Grupo 2; (c) Grupo 3 e (d) toda a frota.  

 Considerando a frota como um todo, nota-se que os cinco cenários propostos causaram 

dimuniuições nas estimativas de PA para 31 espécies, no entanto, apenas para 6 espécies seria 

acima de 10%. Quatro cenários trariam para 8 espécies benefícios com reduções da PA acima de 
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10% sendo o maior número de reduções acima de 10% em relação ao número de cenários 

testados (Figura 28d). 

 A figura 29a apresenta o percentual de mudança no número de espécies que 

apresentariam v < 1,4, segundo os resultados obtidos em cada cenário de gestão testado, em 

comparação ao cenário original. Para o grupo 1 o cenário 5 traria o maior ganho, sendo ele de 

166% um pouco acima dos cenários 1, 2 e 4.  

 Considerando que o grupo 2, estaria mesclado ao grupo 1 nos cenários 3 e 4, todas 

espécies capturadas neste grupo passariam a ter vulnerabilidade igual a 0. Os cenários 2 e 5 

causariam um ganho de 100% em relação à 2010-2011 (Figura 29a). 

O grupo 3 sofreria poucos ganhos, sendo que os cenários 1, 2 e 5 trariam um pequeno 

aumento de 20% no número de espécies que apresentam-se com (v) menor que 1,4 em relação a 

2010-2011. No caso do cenário 4 essa porcentagem é negativa, havendo uma perda de 10% 

(Figura 29a). 

 O padrão é um pouco diferente para o grupo 1 quando se observa a porcentagem de 

ganho em espécies com estimativa de PA menor que 50% (Figura 29b). Nota-se que o cenário 3 

teriam um ganho de 18% sendo a maior entre as outras.   

Para o grupo 2, o padrão segue parecido com a figura 29a, no qual os cenários 3 e 4 

apresentariam todas espécies do conjunto com 0%. Enquanto para os cenários 2 e 5 o ganho seria 

de 61% cada em relação a 2010-2011 (Figura 29b). 

 

Figura 29 – (a) Porcentagem de ganho de espécies com vulnerabilidade menor 1,4 em cada um dos cenários em 

comparacão à 2010-2011. (b) Porcentagem de ganho de espécies com estimativa de (PA) menor que 50% em cada 

uma das hipóteses em comparação à 2010-2011. 
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Ainda na figura 29b, os maiores ganhos obtidos pelo grupo 3 foram nos cenários 4 e 5. 

No qual haveria um aumento de 22% no número de espécies com estimativa de PA menor que 

50%. No cenário 1 há uma perda de pouco mais que 5%. 

 Para a frota, notam-se aumentos relevantes na porcentagem de ganho nas cenários 3 e 4. 

Sendo que o número de espécies com a estimativa de PA menor que 50% aumentaria 123% e 

129% em relação a 2010-2011, respectivamente (Figura 29b). 

 Com relação ao número de espécies que diminuiram o valor de vulnerabilidade para o 

grupo 1 observa-se que todas os cenários geraram reduções oscilando entre 20 e 25 espécies. O 

cenário 5 traria um resultado ligeiramente melhor onde 25 espécies seriam beneficiadas. O pior 

cenário seria a 3 com redução de (v) para 20 espécies das 33 que compõem o conjunto. No grupo 

1 nenhum cenário traria aumento de vulnerabilidade para quaisquer espécies (Figura 30a). 

    

   
Figura 30 – Gráficos de coluna representando a contribuição do número de espécies que aumentaram 

(vermelho), reduziram (azul) ou não sofreram nenhuma alteração (verde) no valor de vulneravilidade (v) em 

cada um dos cenários para cada um dos grupos. (a) Grupo 1; (b) Grupo 2; (c) Grupo 3 e (d) Frota. 

  Para o grupo 2 (Figura 30b) os cenários 2 e 5 trariam reduções de (v) a 21 espécies e 

aumentos para outras 3. Os cenários 3 e 4 não foram apresentados levando em conta que o grupo 

2 não atuaria nestas, sendo considerado o conjunto de espécies sem vulnerabilidade. 
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 O grupo 3 foi o que apresentou entre todos os cenários os menores números de reduções 

nas estimativas de vulnerabilidade entre os grupos. Sendo que o cenário 5 obteve o maior 

número de reduções em relação ao cenário de 2010-2011 com 13 espécies melhorando suas 

vulnerabilidades. Entretanto, no mesmo cenário é o caso onde o maior número de espécies 

acabam por aumentar o valor de (v) entre a outras. O cenário que menos beneficiaria as espécies 

para o grupo 3 seria o cenário 2, com apenas 4 reduções de vulnerabilidade (Figura 30c). 

 O maior número de benefícios em termos de redução de vulnerabilidade para toda a frota, 

seriam nos cenários 3 e 4 (Figura 30d) com 25 e 27 espécies cada. Nota-se que para o cenário 3 

duas espécies aumentariam o valor de (v) enquanto para o cenário 4 apenas uma. 

 Por fim apresenta-se na figura 31 a porcentagem de espécies “eliminadas” ou que não 

fariam mais parte da captura dos grupos segundo cada cenário testado, além de apresentar a 

produtividade média dessas espécies eliminadas. Ao comparar os cenários nota-se que o 3 e o 5 

seriam os que mais conseguiriam eliminar espécies das capturas dos três grupos, obtendo as 

maiores porcentagens de retirada de espécies. Entretanto, as espécies eliminadas na maiorias dos 

cenários têm produtividade média, com excessão do Grupo 3 onde as mesmas têm produtividade 

baixa. 

                                     
Figura 31 – Porcentagem de espécies “eliminadas” por grupo em 

cada um dos cenários testados. Os valores acima de cada coluna 

indicam a produtividade (p) média do conjunto de espécies 

“eliminadas”. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Diagnóstico do impacto exercido pela pesca de arrasto sobre espécies de peixes no SE e 

S do Brasil 

 A técnica de avaliação da vulnerabilidade auxilia na determinação de espécies, entre um 

conjunto capturado por um petrecho pouco seletivo, que necessitariam prioritariamente de ações 

para diminuir o risco que sofrem devido a ação da atividade pesqueira. Dias et al. (2012) 

distinguiram grupos de arrasteiros que atuam majoritariamente em regiões distintas, porém, com 

uma considerável sobreposição espacial o que faz com que capturem diferentes proporções de 

um grande número de espécies em comum. 

 Neste trabalho, através dos resultados obtidos para os grupos que atuam principalmente 

em regiões de plataforma (< 100 m/ Grupo 3), na quebra de plataforma (entre aproximadamente 

130 a 200 m/ Grupo 2) e no talude superior (faixa aproximada dos 250 aos 400 m/ Grupo 1), 

pôde-se notar que cerca de um terço (34%) das espécies desembarcadas apresentam níveis de 

vulnerabilidade alta ou extrema. Essa parcela é menor no grupo do talude (24,2%) e maior nos 

grupos de quebra de plataforma (36,8%) e plataforma (38,8%). De uma forma geral, no entanto, 

entre 20 e 27% das espécies apresentaram níveis de vulnerabilidade abaixo do valor referencial 

(mediano) de 1,4. Isso implica dizer, que um conjunto majoritário de espécies desembarcadas 

pelos arrasteiros duplos em Santa Catarina são altamente vulneráveis, onde incluem-se as 

espécies-alvo e também uma considerável parcela de espécies importantes economicamente 

(BENINCÁ, 2013).  

 Em geral os três grupos têm como mais vulneráveis diversas espécies em comum. A 

avaliação da APS feita para o cenário de 2010-2011 permitiu elencar 18 espécies que se 

encontram, de acordo com o método, em vulnerabilidade elevada (Tabela 28) (v > 2,0).  Destas, 

são elasmobrânquios: os complexos de espécies da família Rajidae agrupadas nas categorias 

“emplastro” e “raia”, o cação-bagre, o cação-anjo e a raia-viola. Das espécies que figuram entre 

as mais vulneráveis nos três grupos de arrasteiros destacam-se: o congrio-rosa, o emplastro, a 

abrótea-de-fundo e o peixe-sapo. A primeira lidera a lista as espécies de maior vulnerabilidade 

nos grupos 1 e 2 e aparece com “vulnerabilidade extrema”, já que apresenta produtividade baixa 

(p = 1,36) e suscetibilidade máxima (s = 3). O emplastro também é destaque entre as espécies 

vulneráveis dos grupos 2 e 3 (Tabela 28).  
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 O grupo que pesca no talude inclui um número menor de espécies de alta vulnerabilidade 

(8) quando comparado aos demais grupos, porém, entre estas, incluem-se as três principais 

espécies-alvo: a abrótea-de-fundo, o peixe-sapo e a merluza. Como era de se esperar, 

considerando que são alvos da pescaria, todas têm suscetibilidade alta para o arrasto duplo (s > 

2,83), e produtividade mediana à baixa (abrótea-de-fundo e peixe-sapo p = 1,71; merluza p = 

2,0). Os grupos 2 e 3 apresentaram 14 e 19 espécies de alta vulnerabilidade entre o conjunto de 

espécies desembarcadas, respectivamente, 13 delas em comum. O congrio-rosa, o emplastro e as 

raias são alvos conhecidos do Grupo 2 que figuram entre as espécies mais vulneráveis. Ambos os 

grupos incluem nessa lista, espécies de talude que estendem sua distribuição até a borda da 

plataforma e plataforma externa como o peixe-sapo, a abrótea-de-fundo (Tabela 28). 

Tabela 28- Espécies de vulnerabilidade alta e extrema (v > 2,0), nos desembarques de 

arrasteiros duplos em Santa Catarina. Os números representam a posição em ordem 

crescente de espécies vulneráveis à toda frota e em cada grupo de arrasteiros, onde o 

número 1 corresponde à mais vulnerável. Números com (*) indicam espécies-alvo 

conhecidas de cada grupo.   

Frota   G1 G2 G3 

1 Congrio-Rosa Genypterus brasiliensis 1 1* 6 

1 Emplastro Rajidae 5 1* 1 

2 Abrótea-de-fundo Urophycis mystacea 2* 2 5 

3 Abrótea Urophycis brasiliensis  3 2 

4 Maria-mole Cynoscion guatucupa  4 4* 

5 Peixe-sapo Lophyus gastrophysus 4* 5 5 

6 Raia Rajidae  10 7 

7 Congrio Conger orbygnianus  10 3 

8 Cabra Prianotus punctatus  6 8* 

9 Castanha Umbrina canosai  7 9* 

9 Linguado-branco Paralichtys patagonicus  7 9* 

10 Batata Lopholatilus vilarii 4 8 15 

11 Merluza Merluccius hubbsi 6* 9 12 

12 Cação-anjo Squatina spp.   13 

12 Sarrão Helicolenus lahilei 3   

13 Cação-bagre Squalus acanthias 7  14 

14 Tira-vira Percophis brasiliensis   8 

15 Raia-viola Rhinobatos horkelli   15 

  Notavelmente espécies que são importantes para a pesca de talude estão sendo 

pressionadas por pescarias tidas como mais costeiras. Isso não é novidade, tendo sido ja 

evidenciada a multiespecificidade da frota de arrasto-duplo de fundo, que pode incluir recursos 

tanto de quebra de plataforma quanto de talude em suas capturas, devido ao seu elevado valor 

econômico e ao baixo rendimento dos recursos demersais de plataforma (camarões e peixes) 
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(PEREZ et al., 2001; D’INCAO et al., 2002). Esta prática, pode ou não ser compatível com os 

limites estabelecidos pelo permissionamento das embarcações de arrasto-duplo, o que parece 

influenciar pouco no comportamento das frotas (PEREZ et al., 2001; BENINCÁ, 2013). 

 As raias emplastro e as raias são categorias de desembarque no qual encontram-se 

principalmente espécies da família Rajidae. Pode-se citar como espécies comumente 

desembarcadas dentro desses grupos Atlantoraja castelnaui, A. cyclofhora, A. platana por serem 

mais abundantes nas capturas da região (MAZZOLENI e SCHWINGEL, 1999). McEachran e 

Carvalho (2002) e Frisk (2010) relatam que espécies de raias se encaixam em um grupo pouco 

produtivo entre espécies de peixes, devido a fatores como maturação tardia, baixa mortalidade 

natural, e crescimento lento. E ainda vêm sofrendo um direcionamento e maior aproveitamento 

de sua captura pelos arrasteiros (PEREZ et al., 2001; PEREZ e PEZZUTO, 2006; PEREZ et al., 

2009) devido ao mercado cada vez mais interessado em sua carne (MAZZOLENI e 

SCHWINGEL, 1999; DULVY e REYNOLDS, 2002). Vale a ressalva de que para a pesca de 

emalhe-de-fundo, realizada em águas mais profundas tais espécies de raias podem apresentar alta 

vulnerabilidade também (PEREZ e WAHRLICH, 2005; VISINTIN, 2012). A A. castelnaui está, 

segundo critérios da IUCN, “em perigo” onde apresenta um risco muito alto de extinção 

(HOZBOR et al., 2004), enquanto A. cyclophora e A. platana estão ao menos “vulneráveis” à 

extinção (MASSA et al., 2006 e SAN MARTÍN et al., 2007). A “nova” lista de espécies 

ameaçadas de extinção do Brasil (portaria n
o
445 de 12/2014), incluiu como em perigo de 

extinção a espécie A. castelnaui, sendo esta proibida a captura. Neste trabalho, ambos grupos 

denominados emplastro e raia estão vulneráveis a pesca industrial de arrasto-duplo de fundo que 

atua em todo sudeste e sul do Brasil, com destaque para emplastro que se apresenta muito 

vulnerável, devido a ser o grupo que a captura por esforço mais rende entre os dois. Haimovici et 

al. (2008) destacam a importância da identificação e separação dessas espécies no momento do 

desembarque para que se possam avaliar os níveis de abundância, status de conservação e 

avaliações de pontencial pesqueiro para cada uma delas. Dulvy et al. (2000) ressalta ainda que 

agrupar elasmobrânquios, principalmente raias de diferentes espécies nas estatísticas pesqueiras 

é algo visto em diversos países, e que tal fato “mascara” possíveis problemas de conservação de 

espécies levando algumas à beira da extinção.  

 Apesar da raia-viola não ser desembarcada por nenhum dos grupos, exceto o 3 e em 

pequena quantidade, ela se mostra para este trabalho com vulnerabilidade alta à frota como um 

todo. Isso porque sua extensão batimétrica pode ir além dos 150 metros de profundidade  
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(VOOREN et al., 2005), região que tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 frequentaram em suas 

viagens. O cálculo de porcentagem de horas arrastadas dentro da distribuição das espécies (PA) 

para a frota é feito utilizando todos grupos juntos, no qual esta espécie recebeu uma porcentagm 

alta do esforço (em horas) de todos eles (em torno de 67%). Apesar de não ser tradicionalmente 

capturada pela frota de arrasteiros duplos (VOOREN et al., 2005), Martins e Schwingel (2003) 

observaram que a partir dos anos 2000, a frota de arrasteiros duplos e simples de Itajaí, que 

operaram em áreas entre 100 e 200 metros de profundidade, obtiveram altas capturas desta 

espécie. A raia-viola é integrante das espécies “criticamente em perigo” da IUCN desde os anos 

2000, por apresentar um risco extremamente alto de extinção em vida selvagem (LESSA e 

VOOREN, 2000). Além de fazer parte da Instrução Normativa de espécies ameaçadas de 

extinção que estava em vigor no Brasil (IN n
o
5 05/2004) e que proíbe sua captura em águas 

brasileiras. Tal circunstância pode explicar o motivo desta frota de arrasto-duplo analisada aqui 

desembarcar uma pequena quantia deste organismo. No entanto, o fato de haver captura e uma 

sobreposição alta entre o esforço e a sua distribuição podem torná-la uma espécie com 

vulnerabilidade alta. A raia-viola faz parte da “nova” lista publicada pela portaria n
o
445 de 

12/2014 que continua proibindo sua captura. 

 Os cações-anjo são um grupo desembarcado no qual são compreendidas espécies do 

gênero Squatina. Na região sudeste e sul existem três espécies endêmicas que são capturadas 

com frequência Squatina occulta, S. guggenheim e S. argentina, entretanto, não discriminadas no 

momento do desembarque (VOOREN e KLIPPEL, 2005). Esses autores ainda relatam que os 

altos esforços empregados a este grupo de espécies, têm causado diminuições significativas em 

seus rendimentos ao longo dos anos, não só pelo arrasto de fundo, como também pela pesca de 

emalhe dirigida ao peixe-sapo (PEREZ e WAHRLICH, 2005, HAIMOVICI et al., 2008). Além 

desse fator, outro que contribui para que S. argentina e S. guggenhein estejam na lista da IUCN 

de espécies ameaçadas de extinção como “em perigo”, está ligado a questão de serem 

elasmobrânquios de baixa produtividade com crescimento lento e maturação tardia (VOOREN e 

CHIARAMONTE, 2006; CHIARAMONTE e VOOREN, 2007). Vooren e Klippel (2005) 

relatam que o ciclo reprodutivo desses organismos dura em média três anos e que fêmeas 

reproduzem no máximo quatro vezes em sua vida, essa pequena taxa de reprodução seria o 

suficiente para sustentar sua baixa mortalidade natural. S. guggenhein e S. occulta integram a 

lista de espécies ameaçadas de extinção da IN n
o
5 05/2004 e as duas anteriores mais S. argentina 

foram inclusas na portaria n
o
445 de 12/2014 e não podem ser capturadas. Neste trabalho, da frota 
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que atuou em 2010-2011 apenas o grupo 3 desembarcou o cação-anjo, e comparadamente à 

outras espécies, em pequena quantidade. No entanto, quando somado o esforço de pesca dos três 

grupos, observa-se que 95% deste (em horas) ocorre sobre a possível distribuição dessa espécie, 

tornando-a um organismo muito susceptível e provavelmente descartado a bordo.  

 O cação-bagre também se caracteriza por ser o nome dado a um conjunto de espécies que 

pode ser representado por Squalus acanthias, S. megalops, S. mitsukurii, Cirrhigaleus asper na 

região aqui estudada (MAZZOLENI e SCHWINGEL, 2003; HAIMOVICI et al., 2008). Fato 

este que dificulta avaliações especificas como já explicado para outros condrictes acima 

(DULVY et al., 2000). Neste trabalho, para os cações-bagre, escolheu-se S. acanthias levando 

em conta sua maior disponibilidade de informações biológicas. De acordo com os resultados este 

mostra-se  com susceptibilidade média ((s) = 2,0) à atuação da frota, no entanto, sua 

produtividade como a de outros elasmobrânquios se mostrou uma das mais baixas entre o 

conjunto de espécies ((p) = 1,21).  Por ser um organismo de hábitos demersais, e se alimentar 

principalmente de organismos como merluza e calamar-argentino (Illex argentinus) (PAESCH, 

2000), que são recursos capturados com frequência pela frota de arrasto-duplo, torna-se 

vulnerável. A espécie S. acanthias é mais uma do conjunto entre elasmobrânquios 

desembarcados aqui que integram a lista de espécies, segundo critérios da IUCN, vulneráveis 

com “alto risco” de extinção. Também foi inclusa na portaria n
o
45 de 12/2014 como críticamente 

vulnerável a extinção no Brasil e não pode mais ser capturada em águas brasileiras. Sua 

biomassa em diversas partes do globo como no noroeste do Atlântico (EUA e Cánada), nordeste 

do Atlântico (Europa), Mar Mediterrâneo, Mar negro e regiões do Pacífico (Japão) mostram 

declínios que podem chegar a casa dos 95%. Para a região sudoeste do Atlântico, no entanto, a 

falta de regulamentação específica para este organismo e o mercado europeu que registra 

importação deste recurso advindas dessa região, já reportam declínios dessa população 

(FORDHAM et al., 2006).  

 Estes elasmobrânquios comentados acima estão entre o grupo de peixes mais vulneráveis 

à pesca industrial de arrasto-duplo de fundo, segundo critérios adotados neste trabalho. Os 

mesmos não têm sido alvos nominais dessa pescaria, porém, são componentes comuns da 

diversificada fauna acompanhante (ou bycatch, sensu Alverson et al. (1994)) produzida pela 

mesma. Isto porque habitam o mesmo ambiente das espécies-alvo e são vulneráveis sendo 

selecionados pelas redes empregadas. Parte desta fauna, incluindo alguns elasmobrânquios, por 

sua vez acaba sendo aproveitada (captura incidental ou incidental catch/ byproduct sensu 



102 

 

Alverson et al. (1994)), e outra parte dessa, acaba por ser rejeitada no momento da despesca. Isto 

implica dizer que a mortalidade destes organismos pela pesca de arrasto-duplo deve ser maior do 

que a estimada à partir de registros nos desembarques. Quando Visintin (2012) avaliou a 

vulnerabilidade de peixes capturados pela pesca de emalhe de talude, utilizou informações 

advindas da avaliação completa da fauna que foi capturada naqueles anos, incluindo espécies 

rejeitadas por completo (PEREZ e WAHRLICH, 2005). Seria de grande importância que 

espécies totalmente rejeitadas fossem incorporadas nas avaliações, como o presente trabalho, 

feitas sobre a atividade de arrasto (HAIMOVICI e MACEIRA, 1981). Entretanto, o presente 

trabalho não foi desenvolvido com informações advindas de observadores de bordo, não 

comprendendo tal parcela da captura que é rejeitada. Por isso o trabalho de observadores de 

bordo têm um valor inestimável, permitindo através dos levantamentos detalhados sobre a 

captura, feitos no momento da despesca, uma posterior avaliação e maior conhecimento destes 

componentes (PEREZ et al., 2009), que muitas vezes podem apresentar uma vulnerabilidade 

maior que os próprios alvos das pescarias (STOBUTZKI et al., 2001; GRIFFITHS et al., 2007; 

GALLAGHER et al., 2012). 

 A espécie de peixe ósseo mais vulnerável, segundo critérios adotados para este trabalho, 

foi o congrio-rosa (v > 2,5) devido a sua alta susceptibilidade, e baixa produtividade. Entre as 

espécies com nível alto de informação disponível para os atributos de produtividade, esta foi a 

que obteve a menor média (p) entre os teleósteos (p = 1,36), fator responsável por colocá-la em 

vulnerabilidade muito alta (levando em conta que não só ela apresenta (s) máximo). Eleutério 

(2008) quando estudou a biologia e algumas relações da espécie com atividades pesqueiras, 

como o arrasto, explicou que o congrio-rosa devido aos seus parâmetros biológicos é uma 

espécie sensível à explotação intensa (alta longevidade). Além de sugerir que a atividade de 

arrasto, principalmente costeira, atua em faixas de comprimento nas quais os indivíduos em sua 

maioria são juvenis (HAIMOVICI et al., 2008). Ao observar o montante desembarcado pela 

parcela da frota que atuou em áreas mais costeiras (Grupo 3), foram aproximadamente 134 

toneladas desse recurso das 483 toneladas que a frota de arrasto-duplo desembarcou em 2010-

2011, mesmo com uma (PA) de 19%, o que é baixo. Tal fato sugere uma maior preocupação com 

esta espécie cuja resiliência parece baixa e diversos trabalhos apenas citam G. brasiliensis como 

fauna acompanhante de diversas pescarias ou comentam sobre sua distribuição e quantidade de 

captura, tanto para plataforma continental (HAIMOVICI e MENDONÇA, 1996;  HAIMOVICI 

et al., 1996; HAIMOVICI e KLIPPEL, 1999), quanto para quebra de plataforma e talude 
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(HAIMOVICI et al., 1994; HAIMOVICI, 1997; PEREZ et al., 2001; PEREZ et al., 2003; 

PEREZ e WAHRLICH, 2005; PEREZ e PEZZUTO, 2006; HAIMOVICI et al., 2006; 

SEVERINO-RODRIGUES et al., 2007; HAIMOVICI et al., 2008; PEREZ et al., 2009), 

sabendo-se pouco sobre o potencial pesqueiro da mesma. 

 Outras espécies de teleóstes que se mostram vulneráveis à frota industrial de arrasto-

duplo de fundo são abrótea-de-fundo, merluza, peixe-sapo (menos que o congrio-rosa, devido a 

maiores produtividades) e o batata. As primeiras são mencionadas em Dias et al. (2012) como as 

três principais espécies de interesse da pesca de arrasto de talude (Grupo 1), assim como em 

Perez et al. (2001); Perez et al. (2003); Perez (2006) e Perez et al. (2009). No entanto, ao 

observar a captura desemabrcada das mesmas nos outros grupos (2 e 3), que não necessariamente 

foram grupos que atuaram majoritariamente na região acima dos 250 metros de profundidade, 

mostram-se em termos econômicos e de quantidade de captura que são ao menos importantes 

recursos para esses grupos (abrótea-de-fundo para G2 aprox. 18% para G3 aprox. 2,5%; peixe-

sapo para G2 aprox. 8,5% para G3 aprox. 4,2% e merluza para G2 aprox. 6% para G3 aprox. 

1,3%  de contribuição na renda total em 2010-2011). Além desses fatores que tornam essas 

espécies muito susceptíveis, os altos valores de (PA) estimados para elas favorecem ainda mais 

suas posições em níveis não desejados, propiciando uma maior probabilidade de captura pelos 

três grupos. Sendo que em águas mais rasas a vulnerabilidade ocorre para indivíduos menores 

muitas vezes ainda juvenis (HAIMOVICI et al. 2008). Essas espécies, dentro do conjunto inteiro 

analisado, apresentam produtividade mediana à baixa, não figurando entre as menores 

produtividades. No entanto, Perez (2006) quando realizou estimativas dos potenciais de 

rendimento através dos paramêtros biológicos dessas, observou que para abrótea-de-fundo e 

merluza não poderiam passar de 10% da biomassa total, e para o peixe-sapo 6%. No entanto 

Haimovici et al. (2006) argumentam que para abrótea-de-fundo em 2002, foram estimadas 

capturas de 5.500 toneladas, representando entre 32% e 70% de sua biomassa estimada para o 

ano. No ano de 2011 apenas o arrasto-duplo, desembarcou quase 3.900 toneladas desse recurso 

em Santa Catarina (UNIVALI/CTTMar, 2013), o que não difere muito da quantia do ano 2002, 

sendo esse valor possivelmente maior que os 10% relatados de potencial de rendimento para 

espécie. Para merluza e peixe-sapo, quase 2.000 e 1.000 toneladas foram desembarcadas em 

2011 pelo arrasto-duplo, respectivamente (UNIVALI/CTTMar, 2013). Para ambas espécies, 

ainda levando em consideração que são desembarcadas por outras modalidades de pesca, tais 

valores sugerem que a atuação sobre tais espécies estejam acima dos limites propostos por 
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estudos mais recentes (PEREZ, 2006; PEREZ et al., 2009). O batata foi incluído na portaria 

n
o
445 de 12/2014 como vulnerável, e não pode mais ser capturado em águas brasileiras. Tal 

circunstância pode ser devido a indicadores como a redução de biomassa em aproximadamente 

50% até 1999 (ÁVILA-DA-SILVA, 2002). Ocasionando em quedas de rendimentos na 

modalidade que, até então, o tinha como alvo de pesca (espinhel-de-fundo). Mencionando 

também a ascensão do arrasto de fundo para águas mais profundas por volta dos anos 2000, que 

trouxe uma pressão ainda maior a este recurso, principalmente por retirar indivíduos juvenis da 

espécie (ÁVILA-DA-SILVA E HAIMOVICI, 2005). Vale ressaltar que os paramêtros biológicos 

(alta longevidade e baixo (M)) do batata indicam ser uma espécie de pouca produtividade 

colocando-o em situação de pior vulnerabilidade. 

 Abrótea, maria-mole, cabra, castanha e linguado-branco são espécies de distribuição 

batimétrica similar (geralmente menor que 250 metros), o que resultou numa distribuição 

homogênea do esforço dos três grupos sobre elas. Essas espécies apresentam vulnerabilidade alta 

para o grupo 1. No entanto, apresentam alta suscetibilidade aos grupos 2 e 3 devido as mesmas 

representarem uma alta contribuição tanto na renda de 2010-2011, quanto no volume 

desembarcado. Além disso as estimativas de (PA) dessas especies estiveram acima dos 80% e 

90% no grupo 2 e grupo 3, respectivamente. Ou seja, eventuais efeitos populacionais positivos 

oriundos do fato de não estarem entre as mais vulneráveis ao G1, foram “compensados” pela alta 

vulnerabilidade apresentada pelas mesmas aos outros grupos. Isto acarretou na alta 

vulnerabilidade à frota como um todo.  

 O linguado-branco entre os anos de 1990-2000 apresentou uma queda de biomassa para 

menos de 15% da biomassa virginal do estoque desde que se tornou alvo de pesca pelos 

arrasteiros duplos em meados de 1990 (HAIMOVICI e ARAÚJO, 2005). Como a espécie figura 

entre as mais capturadas pela frota nos anos de 2010-2011, e devido a fatores considerados aqui, 

é sugerida uma maior atenção em termos de conservação desta espécie. A cabra, anteriormente 

rejeitada pelas frotas arrasteiras do sudeste e sul (antes de 1980) (HAIMOVICI e MENDONÇA, 

1996), se tornou parte importante dos desemabarques após o declínio de diversos outros recursos 

tradicionais. Informações biológicas para esta espécie são disponíveis, no entanto, há uma certa 

carência no sentido de se conhecer o potencial pesqueiro que apresenta. Andrade et al. (2005) 

sugeriram diminuições de pelo menos 15% no esforço para se atingir uma taxa de mortalidade 

por pesca desejável para o recurso. A frota de arrasto-duplo aqui estudada, impõe 71% das horas 

arrastadas dentro da distribuição da cabra além de ocupar o 6
o
 lugar em contribuição financeira, 
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tais indícios tornam-na mais vulnerável a um prejuízo populacional. A castanha apresenta uma 

produtividade relativamente maior que outras espécies em vulnerabilidade acima de 2,0 (alta), 

segundo críterios desse trabalho. No entanto, Haimovici (1997) e Haimovici et al. (2006) já 

alertaram que sua intensa explotação vêm levando o recurso a diminuições de biomassa não 

desejáveis. Com um desembarque em 2011 acima das 6.000 toneladas, dos quais 

aproximadamente 400 toneladas advindas do arrasto-duplo, nota-se que além de alta 

vulnerabilidade à esta modalidade de pesca, a castanha sofre uma pressão com maior intensidade 

pelas parelhas e arrasto simples.  

 As espécies mencionadas no parágrafo acima, como citado para algumas delas, tornam-se 

muito vulneráveis ao grupo 3 e também ao 2. Seria de se esperar que o grupo que atua 

principalmente em regiões de plataforma (G3) oferecesse tal vulnerabilidade à esses 

componentes. No entanto o grupo 2 que atua em uma região de transição, oferece tanto para 

recursos de plataforma, quanto para recursos talude, um alto risco também. Indicando uma 

possível pressão adicional ao conjunto de recursos, mesmo com números de viagens reduzidos 

em relação aos outros dois grupos.  

 O caso do congrio seria considerado uma circunstância à parte. No qual, a atenção 

primordial deve ser no sentido de maiores estudos sobre sua biologia, devido ao baixo nível de 

informações dísponiveis na literatura sobre sua produtividade. A alta vulnerabilidade aqui 

apresentada seria uma avaliação precautória, levando em conta a falta de dados relevantes sobre 

a espécie. Trabalhos científicos apenas citam esta espécie no que diz respeito a sua ocorrência 

em águas brasileiras, principalmente sobre a plataforma continental (HAIMOVICI, 1997), e 

baixa ocorrência na quebra de plataforma (HAIMOVICI et al., 1994). Também é citado como 

descarte da frota de arrasto de fundo (HAIMOVICI et al., 1996) e fauna acompanhante da pesca 

do camarão-sete-barbas (Sedrez et al., 2013). Em termos de sua biologia, apenas aspectos sobre 

sua reprodução (tendência de semelparidade) (FIGUEIROA et al., 2010) e sua diferenciação à 

outra espécie de congrio encontrada na costa brasileira (MINCARONE e SMITH, 2005). Sugere-

se que estudos sejam feitos para conhecer melhor o impacto do arrasto de fundo sobre este pois, 

segundo críterios de susceptibilidade avaliados aqui, tal recurso pode ser susceptível ((s) = 2,5) 

ao arrasto-duplo, principalmente em águas mais rasas (G3).  

Outras espécies que apresentaram pouca imformação disponível sobre aspectos 

biológicos necessários para uma avaliação confiável sobre sua produividade seriam a guaivira, 

linguado-areia, linguado-vermelho, miraceu, roncador, pescada-branca e pescada-cambucu. Os 
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linguados citados acima receberam por precausão dados referentes à espécie congenérica 

linguado-branco, que apresentou um nível maior de informações disponíveis. O mesmo acontece 

com as pescadas mencionadas, sendo prenchidas as lacunas sobre suas produtividades com 

informações da pescada-amarela que apresentou um nível maior de informações. No entanto, 

para guaivira, miraceu e roncador, a avaliação é precautória, levando em conta que, para as 

lacunas apresentadas por eles em atributos (p), foram inferidas notas de baixa produtividade 

provavelmente subestimando as suas médias. Para todas espécies desse parágrafo, recomenda-se 

uma maior atenção e estudos sobre a biologia das mesmas. A avaliação precautória desses 

organismos vai ao encontro ao determinado pela FAO (2005), no qual a falta de informações ou 

conhecimento científico não pode ser usada como pretexto para não se fazer avaliações e 

medidas de conservação para espécies. 

Nos níveis de vulnerabilidade inferiores a alto, ressaltam-se espécies como a corvina, que 

segundo Haimovici e Ignácio (2005) vêm sofrendo reduções de biomassa cada vez acentuadas, 

mesmo sendo um recurso resiliente (CARNEIRO et al., 2005). Seus principais desembarques em 

2011 foram derivados do emalhe de fundo, sendo que o arrasto-duplo teve uma participação 

pequena das 16.400 toneladas (UNIVALI/CTTMar, 2013), sugerindo uma vulnerabilidade alta 

em outras modalidades de pesca também.  

 Espécies como o cherne-poveiro, cherne, olho-de-cão e olho-de-boi não são 

tradicionalmente capturadas por modalidades de arrasto de fundo devido a estes recursos 

ocuparem principalmente regiões rochosas e coralinas (MAGRO et al., 2000; XIMENES-

CARVALHO et al., 2009; HARRIS et al., 2007), onde é impossibilitada a ação de arrasteiros. 

Essa circunstância os tornam menos susceptíveis ao arrasto-duplo. No entanto, Severino-

Rodrigues et al. (2007) relatam que na pesca de arrasto direcionada ao lagostim (Metanephrops 

rubellus), tais recursos são pescados através de linhas e anzóis iscados, se tornando uma prática 

rotineira e muitas vezes produtiva nas viagens de pesca. A produtividade baixa de organismos 

como o cherne-poveiro e o cherne, e também o alto esforço empregado em diversas outras 

modalidades de pesca, tem levado a cada vez mais restrições de suas capturas (HAIMOVICI e 

PERES, 2005). A população brasileira do cherne-poveiro foi incluída na lista vermelha da IUCN 

como “criticamente ameaçada” de extinção devido a diversos indicadores de que a sobrepesca e 

um possível colapso eram evidentes (HAIMOVICI e PERES, 2005; CORNISH e PERES, 2003). 

Desde 2005, existe uma moratória proibindo sua captura em águas brasileiras. Além da inclusão 

na IN n
o
5 05/2004 e mais recentemente na portaria n

o
445 de 12/2014, que também restringem 
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sua captura. O cherne também faz parte das duas regulamentações mencionadas anteriormente, 

que restrigem a captura deste recurso. Se mostrando um recurso pouco abundante e pouco 

produtivo, assim como o cherne-poveiro, faz parte da lista vermelha da IUCN como “vulnerável” 

a extinção (THIERRY et al., 2008). 

 O presente trabalho, dentro das atribuições referidas à metodologia aplicada, indicou 

espécies que necessitam de ações prioritárias para assegurar não só a conservação das mesmas, 

mas também assegurar um futuro para a pescaria de arrasto-duplo que atua na região, levando em 

conta que muitas espécies costeiras há algum tempo não rendem em termos de biomassa 

capturada e econômicos (PEREZ et al., 2001; PEREZ et al., 2009). A procura e intensificação 

dos esforços das últimas décadas para novas áreas de pesca em regiões mais profundas no qual a 

biota tende a ser menos produtiva, também não assegura rendimentos altos para longos períodos 

(MORATO et al., 2006).  

 O presente estudo demonstra que recursos de plataforma continental, quebra de 

plataforma e talude acumulam os impactos da mortalidade estabelecida pela vulnerabilidade 

tanto aos grupos de embarcações que concentram seus esforços em suas regiões de distribuição, 

quanto aos demais grupos que distribuem seu esforço amplamente nas áreas de pesca da região 

sudeste e sul. Entende-se assim que minimizar os níveis de sobreposição dos referidos grupos 

poderia melhorar as formas de gerir tais recursos, tanto os que já se apresentam plenamente 

explotatos e sobrexplotados, como aqueles tidos como “novos” e que ainda possuem potencial 

para explotação. 

5.2. Gestão de cenários 

 Quando Perez et al. (2001) propuseram um cenário de manejo por áreas de pesca, foram 

ao encontro do proposto pelo manejo espacial das pescarias, no qual, se gerencia as diferentes 

atividades pesqueiras levando em conta o caráter multiespecífico das mesmas em combinação 

com os conhecimentos adquiridos sobre os diferentes ecossistemas que compreendem uma 

jurisdição de pesca. Diferentes potenciais pesqueiros devem ser atribuídos às diferentes áreas, no 

qual, o ordenamento e legislação pertinente as regiões devem atender os distintos objetivos 

propostos para cada região (BADOCK et al., 2005)  

 Neste trabalho, optou-se por utilizar diferentes estratos batimétricos para uma possível 

gestão do cenário visualizado em 2010-2011. Essas áreas foram escolhidas através dos padrões 

de distribuição espacial de grupos de arrasteiros diferenciáveis a partir do conjunto de espécies 
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desembarcadas (DIAS et al, 2012). Legalmente existem limites batimétricos para operações da 

pesca de arrasto na plataforma e talude do Sudeste e Sul do Brasil, no entanto, como tal 

regulamentação tem se mostrado pouco efetiva, buscou-se confrontar a situação atual 

diagnosticada acima, com cenários hipotéticos onde: (a) os três grupos de arrasteiros co-

existissem formalmente como pescarias manejadas separadamente e operando em estratos 

batimétricos bem definidos (ou seja sem áreas de sobreposição), (b) dois grupos apenas co-

existissem formalmente sendo que as áreas de quebra da plataforma e talude formariam uma 

única área de operação de arrasteiros dos grupos 1 e 2, (c) as áreas de operação das pescarias 

fossem separadas por uma área de exclusão da pesca entre elas.  

 O estabelecimento destes cenários essencialmente implicou na realocação das viagens de 

cada um dos grupos o que, por sua vez, modificou a porcentagem de horas que as embarcações 

de cada grupo arrastou na distribuição das espécies (PA) que é um dos atributos que definem a 

suscetibilidade das espécies a pesca de arrasto. Os benefícios de uma diminuição das estimativas 

de (PA) através da realocação das viagens de grupos de arrasteiros e uma maior organização 

espacial das mesmas, envolvem uma diminuição das capturas de espécies indesejadas e 

potenciais aumentos da captura de espécies que se deseja em cada setor. Isso porque retiram-se 

viagens fora da região onde não há o recurso que se quer capturar, ou muitas vezes o recurso está 

mas não é a parcela da população que se quer capturar (ex. juvenis de peixe-sapo e merluza 

ocorrem principalmente em regiões de quebra de plataforma (HAIMOVICI et al., 2008), sendo 

uma parcela que não se quer capturar). Além deste efeito, diminui-se a pressão imposta dessas 

viagens à outras espécies que habitam regiões fora do setor, diminuindo também a estimativa de 

(PA) para frota como um todo sobre estes recursos. 

 Uma análise ampla considerando toda a frota de arrasteiros permite avaliar que qualquer 

setorização da pesca introduzida pelos cenários formulados traria um benefício pouco perceptível 

no que se refere a diminuição de vulnerabilidade das espécies desembarcadas para menos de 1,4 

(v - mediana) (Figura 27a), porém ocorreram diminuições em (v) para considerável parte das 

espécies (Figura 30d) em todos os cenários com destaque para 3 e 4. Na sobreposição das 

operações de pesca com a área de distribuição dos estoques, houve franca diminuição de um 

conjunto significativo de espécies (especialmente os cenários 3 e 4, Figura 27b). Isso sugere que 

esta setorização seria bem sucedida na redução da mortalidade destas espécies uma vez que, ao 

eliminar-se a sobreposição de frotas, as mesmas estariam sujeitas a um esforço pesqueiro menor. 
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Corrobora portanto as vantagens da setorização da pesca demersal no Sudeste e Sul do Brasil 

propostas por Perez et al. (2001) e, principalmente, aos resultados de Perez et al. (2009). 

 Quando se avalia os resultados por setor batimétrico, ficou evidente que os setores da 

borda da plataforma e talude concentrariam os principais benefícios da setorização traduzidos em 

redução de espécies capturadas e aumento significativo de espécies com vulnerabilidade abaixo 

da média e com área de distribuição afetada pela pesca de arrasto. Merecem destaque os cenários  

2 e 5 que para o grupo 1, por exemplo, que ao limitar a atuação dos arrasteiros a profundidades 

maiores de 250 – 300 m reduzem 56,6% e 66,7% o número de espécies capturadas, 

respectivamente. Estas espécies são principalmente distribuídas em plataforma e na quebra de 

plataforma sendo particularmente importante a eliminação do emplastro e da cação-bagre, ambas 

espécies de elevada vulnerabilidade. As medidas, no entanto, são ineficazes para o extremamente 

vulnerável congrio-rosa, mas mantém elevada a vulnerabilidade das espécies-alvo do talude: 

abrótea-de-fundo, peixe-sapo e merluza. 

  O grupo 2, centrado na quebra da plataforma, tem sua área comprimida nos dois cenários  

acima, o que reduz cerca de 40% o número de espécies capturadas. Entre estas, figura o congrio 

como uma espécie altamente vulnerável no cenário original. As outras espécies nessa condição, 

no entanto, são mantidas assim como os principais alvos: o emplastro, o congrio-rosa e os 

linguados. Estas são fortemente reduzidas no evento dos cenários 3 e 4 onde as viagens foram 

alocadas em profundidades maiores que 200 – 250 m, juntamente com a área ocupada pelo grupo 

1. Nestes cenários, as regiões de quebra de plataforma (100 aos 200m e 150 aos 250m) não 

poderiam receber nenhuma atividade de arrasto-duplo (realocando as vigens do grupo 2). O 

efeito foi positivo, sendo que a porcentagem de espécies que teriam menos que 50% das horas 

arrastadas por toda frota dentro de suas distribuições, obteve um ganho de 123,5% e 129,4% para 

os cenários 3 e 4, respectivamente. No entanto, Dinmore et al. (2003) descrevem alguns 

problemas relacionados às áreas de exclusão sem medidas de limitação de esforço. Como por 

exemplo, a transferência de esforço que é imposto às parcelas das populações e espécies fora das 

zonas de exclusão, devido as embarcações passarem a operar em outras áreas que já sofrem com 

atividade pesqueira ou áreas nunca antes pescadas. Neste caso, nota-se que haveria um aumento 

de viagens no setor do grupo 1, nas circunstâncias dos cenários 3 e 4. Essa realocação de viagens 

deve ser precedida por uma limitação de esforço (otimização da distribuição dos esforços) 

(PEREZ et al., 2001) levando em conta a baixa produtividade dos recursos de talude (MORATO 

et al., 2006; PEREZ et al., 2009). 
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 A setorização provocou poucas mudanças nas áreas de pesca da plataforma continental, 

possivelmente por que estas embarcações (Grupo 3) exploram uma grande área e atuam com 

menor frequência nas áreas mais profundas. Dois terços das espécies não foram beneficiados por 

nenhum cenário de gestão e poucas espécies foram eliminadas das capturas desembarcadas, 

embora estas tenham sido as de menor produtividade e grande vulnerabilidade, incluindo o 

cherne-poveiro, o congrio-rosa e namorado. 

 As raias-viola e cações-anjo são espécies vulneráveis à atuação das redes de arrasto de 

fundo devido aos seus hábitos relacionados ao fundo oceânico, além de apresentarem pouca 

mobilidade (VOOREN et al., 2005; VOOREN e KLIPPEL, 2005). Como já mencionado, são 

espécies protegidas pela regulamentação brasileira e integram a lista vermelha de espécies 

ameaçadas da IUCN. Uma diminuição na sobreposição de horas que irão incidir sobre suas 

distribuições seriam de grande utilidade para uma tentativa de diminuir capturas incidentais, 

mesmo não levando em conta a densidade desses organismos. Tal fato ocorreria em todos 

cenários testados nesse trabalho. Mostrando que, como foi feito no cenário 1, seguindo o modelo 

de permissionamento já existente no Brasil, poderia-se alcançar melhores resultados, não só para 

estas, mas como para diversas outras espécies mencionadas nos resultados do cenário 1. No 

entanto, sabe-se que a algum tempo o modelo de permissionamento não vêm sendo seguido 

(PEREZ et al., 2001) e apresenta falhas, como por exemplo, a captura incidental de espécies 

previstas e listadas nos permissionamentos não aparecerem na realidade, e também espécies que 

não aparecem como previsíveis, na realidade são importantes recursos (BENINCÁ, 2013).  

 É interessante notar que mesmo grandes variações nas estimativas de (PA), não 

necessariamente irão remeter a grandes mudanças nos valores de vulnerabilidade dos estoques. 

Assim como observado por Orsmeth e Spencer (2011) que testaram a mudança de atributos de 

susceptibilidade e seu efeito sobre a vulnerabilidade, essa variação de atributos (s) precisaria ser 

muito grande para produzir grandes efeitos em (v). Ou seja, isso ocorre tanto quando se quer 

comparar a vulnerabilidade de estoques em relação à diferentes “subpescarias” (sua 

susceptibilidade deve variar em um número considerável de atributos, para ser notada uma 

diferença significativa de vulnerabilidade entre essas subpescarias), ou até mesmo quando se 

quer testar os efeitos de medidas de gestão (para se notar uma grande variação em (v), 

necessariamente teria que se alterar mais de um atributo (s), testando mais de uma medida de 

gestão, como Neat et al. (2010) apresentou em um de seus cenários de gestão).  
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 Neste trabalho, ambos os casos aconteceram, os efeitos sobre as diferentes estimativas de 

(PA) em relação aos cenários e os grupos, podem ter sido mascaradas pela baixa variação em (v). 

E também na diferenciação entre a vulnerabilidade de espécies desembarcadas por mais de um 

grupo arrasteiro, no qual, os atributos 1, 2, e 3 de susceptibilidade seriam os responsáveis por 

essas diferenças. Porém como relatam Stobutzki et al. (2001),  Hobday et al. (2007) e Patrick et 

al. (2009), a importância de um ou mais atributos em relação aos outros, pode ser incorporado 

através da ponderação no momento de se fazer as médias de suscetibilidade. No entanto, exige 

uma maior cautela pois nem sempre para todas espécies os atributos tem o mesmo peso.  

 Considera-se neste trabalho, levando em conta que em sua maioria são recursos 

demersais e bentônicos, a maior importância do atributo 2 (PA) em relação aos outros de 

susceptibilidade, mesmo sendo feitas médias simples para o cálculo de (s) específico. Ressalta-se 

a importância do atributo referente ao habitat das espécies, pois recursos pelágicos, demersal-

pelágicos ou bentopelágicos, seriam menos vulneráveis aos que apresentam maior relação com o 

fundo ocêanico (demersais e bentônicos). Esses dois atributos estão ligados a probabilidade de 

encontro com a rede, e se ambos forem reduzidos, a taxa de mortalidade por pesca (no arrasto de 

fundo) tenderia a ser reduzida também (ZHOU et al., 2007).  

 Devido ao explicado acima, as notáveis reduções de PA para diversas espécies, inclusive 

para espécies ameaçadas, principalmente nos cenários 3 e 4 através de uma zona de exclusão em 

uma região de transição, foram considerados bons resultados da metodologia aplicada aqui. Se 

tornando uma ferramenta útil no momento da gestão de pescarias multiespecíficas, como o caso 

do arrasto-duplo que atua no Sudeste-Sul. 

 Badock et al. (2005) relatam que gerir setores de pesca, se torna uma maneira mais eficaz 

de conhecer os impactos gerados aos ecossistemas pelas atividades pesqueiras, assim como 

diminuí-los. Como os ecossistemas são espacialmente heterogêneos, com características distintas 

de habitat, diversidade e densidade dos estoques, padrões e processos ecológicos, além das 

características econômicas regionais distintas, com o conhecimento prévio desses fatores 

consegue-se dar atenção e gerenciar as diferentes demandas que cada ecossistema ou setor 

necessita devido à ação das atividades pesqueiras (por ex. aréas de exclusão para proteger 

períodos e regiões de agregação reprodutiva, como da raia-viola nos meses de primavera e verão 

em águas rasas da plataforma continental sul (VOOREN et al., 2005)).  

 Os setores aqui utilizados, mesmo com a variação de limites batimétricos usados em cada 

cenário de gestão, poderiam ser fragmentados em mais setores, assim como propôs Perez et al. 
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(2001), possívelmente trazendo um maior número de efeitos positivos. Mesmo muitas vezes não 

sendo evidenciada em termos de vulnerabilidade, tal ferramenta dá a possibilidade, levando em 

conta as incertezas associadas, de “prever” um manejo espacial que traria menos riscos a um 

grande conjunto de espécies. 

 

CONCLUSÕES 

 A aplicação da ánalise de produtividade-susceptibilidade (APS) separadamente para os 

grupos de arrasteiros que atuam no Sudeste e Sul do Brasil, mostrou-se importante no contexto 

de avaliar quais os componentes que necessitam de intervenções no momento da gestão desses 

grupos distintos. Trazendo respaldo à considerações feitas sobre qual seria a melhor forma 

(setores) de gerir uma pescaria (PEREZ et al., 2001; BADOCK et al., 2005) que captura uma 

diversidade tão grande de espécies de interesse econômico e também de fauna acompanhante. 

 Os grupos arrasteiros 1 e 2 responderam positivamente às medidas de setorização 

batimétrica propostas, obtendo-se bons resultaos no âmbito de diminuir possíveis impactos 

populacionais sobre espécies vulneráveis e que são componentes da fauna acompanhante dos 

mesmos.  

 A setorização para o grupo 3 surtiu um efeito menos visível, no qual, setorizações mais 

complexas, como por exemplo habitats ou por bioregiões possam ser úteis, e trariam novas 

oportunidades para a aplicação da APS. 

 A APS evidenciou espécies em posição crítica de vulnerabilidade que pouco se 

beneficiariam das medidas batimétricas testadas (por ex. congrio-rosa). Essas necessitariam de 

mais atenção dos gestores e pesquisadores, desenvolvendo formas diferenciadas para uma 

desejada diminuição dos riscos causados pelo arrasto. 

 Entretanto, mostrou possíveis beneficios, dentro das limitações, do desenvolvimento de 

áreas de exclusão de pesca, havendo uma diminuição na pressão exercida pelo esforço à diversas 

espécies vulneráveis, como as raias emplastro. 

 De forma geral, além do diagnóstico, no entanto, a APS apresenta-se como uma 

ferramenta de utilidade para busca de medidas conciliatórias de gestão, as quais podem ter maior 

sucesso e eficácia em sua implementação do que medidas pontuais de manejo, como por 

exemplo proibição da captura de espécies que inevitavelmente serão capturadas por dividirem o 

mesmo espaço que outras não proibidas 
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Nome científico (k) Tmax Tmat Imax Imat (M) NCT Refêrencia 

Urophycis brasiliensis 0,1 61 40 20 ND 0,207 3,8 Andrade et al. (2004); Andrade et al. (2005); Plavan e Verocai (2001); FishBase    

Urophycis mystacea 0,108 65 43 14 3  6 0,3 4,7 Haimovici et al. (2006); Nascimento et al. (2012) 

Netuna barba ND 98 43 23 7 0,13 3,6 Haimovici (1997); FishBase 

Lopholatilus villarii 0,04 107 42 35 8 0,11 4,6 Ávila-da-Silva e Haimovici (2005); Nascimento et al. (2012) 

Menticirrhus americanus 0,29 50 14 3 2 alta 3,5 Alves et al. (2012); Harding e Chittenden-Jr (1987); FishBase 

Prionotus puntactus 0,13 46 26 15 9 0,189 3,8 Andrade (2004); Andrade et al. (2005); FishBase 

Stellifer rastrifer 0,48 20 10 6 ND 1 3,5 Giannini e Paiva-Filho (1990); Camargo-Zorro (1999); FishBase 

Umbrina canosai 0,41 37 22 26 2 0,3 3,9 Haimovici et al. (2006); FishBase 

Epinephelus niveatus 0,069 148 47 46 6 0,17 4 Ximenes-Carvalho et al. (1999); FishBase 

Polyprion americanus 0,063 200 78 76 10 0,051 4,1 Haimovici e Peres (2005); FishBase 

Lutjanus analis 0,168 85 45 15 1,5 0,152 4,3 Mattos e Maynou (2009); FishBase 

Haemulon aurolineatum 0,23 25 ND 9 ND 0,71 3,2 Bravo et al. (2009); Manooch e Barans (1982); FishBase 

Conger orbignianus ND 110 ND ND ND ND 3,7 FishBase 

Genypterus brasiliensis 0,099 145 53 29 ND 0,1 4,7 Eleutério (2008); Nascimento et al. (2012) 

Micropogonias furnieri 0,255 75 35 40 2 0,23 3,3 Haimovici e Ignácio (2005); Carneiro et al. (2005); FishBase 

Pomatomus saltatrix 0,26 80 40 8 3 0,35 4,5 Lucena e O’brien (2001); Haimovici e Krug (1996); FishBase 

Trichiurus lepturus 0,27 200 60 ND ND 0,32 4,6 Magro (2005) e (2006); Nascimento et al. (2012) 

Polymixia lowei 0,13 30 ND 20 ND 0,21 3,5 Siliprandi (2009); Nascimento et al. (2012) 

Selene setapinnis 0,18 52 24 12 ND 0,44 3,7 Bastos  et al. (2005); FishBase 

Zenopsis conchifer 0,142 63 29 15 ND 0,28 3,8 Duarte-Pereira et al. (2005); Perez (2006); Nascimento et al. (2012) 

Cynoscion jamaicensis 0,3 50 19 8 ND 0,54 3,8 Castro et al. (2005); FishBase 

Peprilus paru *triacanthus 0,8* 30 12* 6* 1* ND 3,6 FishBase 

Oligoplites saliens ND 50  ND ND ND ND 3,8 FishBase 

Paralichthys patagonicus 0,38 63 34 13 3 0,3 3,9 Haimovici e Araújo (2005); Magro et al. (2000); FishBase 

Paralichthys isosceles ND 38  ND ND ND ND 4 FishBase 

Paralichthys orbignyanus 0,18 100 ND ND ND ND 3,5 Cazorla (2005); FishBase 

Scorpaena brasiliensis 

*guttata 
0,13* 35 18* 21* 2* ND 4 Love et al. (1987); FishBase 

Paralonchurus brasiliensis ~0,35 30 17 6 3 1 3,1 Lewis e Fontoura (2005); Costa et al. (2013) 

Cynoscion guatucupa 0,211 57 29 18 4 0,25 4,2 Haimovici e Miranda (2005); FishBase 

Merluccius hubbsi 0,23 60 35 12 3 0,37 4,3 Vaz-dos-Santos e Wongtschowski (2005); Nascimento et al. (2012) 

Astroscopus sexspinosus ND 38 ND ND ND ND 4,2 FishBase 

Pseudopercis numida 

*semifasciata 
0,08 120 37 28* 3* ND 3,5 Carvalho et al. (1997); Gonzalez (2006); Nascimento et al. (2012) 

Seriola dumerili 0,28 170 73 13 1,3 0,9 4,5 Harris et al. (2007); FishBase 

Priacanthus arenatus 0,169 53 29 20 ND 0,34 4 Carvalho et al. (2009); Guzmán et al. (1994); FishBase 

Pagrus pagrus 0,107 55 26 20 3 0,43 3,7 Ávila-da-Silva e Haimovici (2006); FishBase 



127 

 

ND- Informação não disponível; (k)- tx. de crescimento; Tmax- tamanho máximo; Tmat- tamanho na maturação; Imax- idade máxima; Imat- idade na maturação; 

(M)- mortalidade natural; NCT- nível na cadeia trófica. 

 

 

 

 

 

 

 

Balistes capriscus 0,18 60 20 14 2 0,21 3,6 Castro et al. (2005); FishBase 

Lophius gastrophysus 0,125 95 52 18 8 0,25 4,7 Lopes (2005); Nascimento et al. (2012) 

Cynoscion acoupa 0,26 110 40 ND ND 0,53 4,1 Montaño e Morales (2013) 

Cynoscion leiarchus 0,35 90 ND ND ND ND 4,1 FishBase; Nomura (1966) 

Cynoscion virescens ND 115  ND ND ND ND 4 FishBase 

Macrodon atricauda 0,17 46 29 13 2,7 0,22 3,9 Carneiro e Castro (2005); FishBase 

Conodon nobilis 0,68 34 ND ND ND ND 3,5 Pombo et al. (2014); FishBase 

Helicolenus lahillei 0,02 49 18 44 15 0,07 4,4 Bernardes et al. (2005); FishBase 

Percophis brasiliensis 0,26 65 38 19 2 ND 4,3 Barreto et al. (2011); FishBase 

Mullus argentinae 0,22 25 13 8 2 ND 3,5 Magro et al. (2000); Nascimento et al. (2012) 

Squatina ssp. 0,129 131 110 21 10 0,197 4,4 Vooren e Klippel (2005); FishBase 

Squalus acanthias 0,1 160 81 50 12 0,09 4,3 FishBase 

Carcharhinus leucas 0,08 360 226 32 18  ND 4,3 FishBase 

Squalus megalops 0,05 89 59 32 15 0,1 4,3 Pajuelo et al. (2011); Watson e Smale (1999); Hazin et al. (2006); FishBase 

Carcharhinus brevipinna 0,15 300 155 20 7 0,1 4,2 Carlson e Baremore (2005); Allen e Wintner (2002); FishBase 

RAJIDAE *Dipturus sp. 

**Atlantoraja sp. 
0,08* 257* 215* 26* 17* 

0,15*

* 
3,4 Licandeo et al. (2007); Nascimento et al. (2012) 

RAJIDAE *Atlantoraja 

spp. 
0,12* 132* 105* 28* 10* 0,15* 3,4 Oddone et al. (2008); Frisk (2010); Nascimento et al. (2012) 

Rhinobatos horkelli 0,194 135 100 28 7 ND 3,8 Vooren et al. (2005); FishBase 
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Nome Científico CPUE CF (%) Distribuição geográfica Alimentação Habitat Referências 

Urophycis 

brasiliensis 

2,142 (Fr) 2,8 Rio de Janeiro à 

Argentina 

Camarões, moluscos e 

anelídeos, também 

peixes 

Bentônico 

bentônico-

demersal 

Magro et al. (2000) 

0,009 (G1) 0,0 

1,882 (G2) 3,0 

3,718 (G3) 5,3 

Urophycis mystacea 

21,440 (Fr) 33,1 Rio de Janeiro à argentina Caranguejos e camarões 

bentônicos 

Bentônico-

demersal 

Magro et al. (2000) 

57,339 (G1) 62,5 

10,098 (G2) 18,6 

1,300 (G3) 2,6 

Netuna barba 

0,011 (Fr) 0,0 Guianas à Argentina  Omnívoro (se 

alimentando no fundo) 

Demersal Haimovici (1997); 

Fischer et al. (2011); 

FishBase 
0,004 (G2) 0,0 

0,022 (G3) 0,0 

Lopholatilus villarii 

0,421 (Fr) 0,4 Atlântico Sul (Rio grande 

do Norte à Argentina) 

Invertebrados e peixes 

bentônicos 

Bentônico Magro et al. (2000); 

Paiva e Andrade-

Tubino (1998) 
1,061 (G1) 0,8 

0,248 (G2) 0,3 

0,048 (G3) 0,1 

Menticirrhus 

americanus 

0,150 (Fr) 0,2 EUA à Argentina Poliquetas e crustáceos 

de fundo 

Demersal Fischer et al. (2011); 

FishBase 0,002 (G1) 0,0 

0,095 (G2) 0,1 

0,271 (G3) 0,4 

Prionotus puntactus 

3,576 (Fr) 3,5 América Central (Belize) 

à Argentina 

Invertebrados bentônicos Bentônico/ 

Demersal 

São-Clemente et al. 

(2014); 

 Magro et al. (2000); 

Haimovici et al. 

(2008) 

0,505 (G1) 0,4 

2,767 (G2) 3,0 

5,969 (G3) 7,5 

Stellifer rastrifer 
0,003 (Fr) 0,0 Caribe ao Rio Grande do 

Sul, Brasil 

Crustáceos bentônicos Demersal Fischer et al. (2011); 

FishBase 0,005 (G3) 0,0 

Umbrina canosai 

1,908(Fr) 1,6 Rio de Janeiro à 

Argentina 

Organismos bentônicos Demersal Haimovici et al. 

(2008) 0,176 (G1) 0,1 

2,146 (G2) 2,2 

3,005 (G3) 3,1 

Epinephelus niveatus 
0,000 (Fr) 0,0 Do norte dos EUA ao Rio 

Grande do Sul, Brasil 

Peixes, crustáceos, lulas 

e braquiúrus da coluna 

d`água 

De fundo (tanto 

fundos arenosos 

quanto rochosos) 

Magro et al. (2000); 

Fischer et al. (2011) 
0,000 (G3) 0,0 

Polyprion americanus 

0,000 (Fr) 0,0 Globalmente distribuído Peixes demersais, lulas e 

caranguejos 

Demersal-

Bentônico (Fundos 

rochosos) 

Haimovici e Peres 

(2005); 

Magro et al. (2000) 
 

0,000 (G3) 

 

0,0 
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Lutjanus analis 

0,000 (Fr) 0,0 Dos EUA ao Sudeste do 

Brasil 

Se alimenta próximo ao 

fundo 

Demersais (Pórem 

apenas juvenis em 

habitats arenosos) 

Pimentel e Joyeux 

(2010); 

Dias-Junior (2012); 

FishBase 
0,000 (G3) 0,0 

Haemulon 

aurolineatum 

0,006 (Fr) 0,0 Dos EUA à Santa 

Catarina, Brasil 

Zoobentos De fundo 

(Principalmente 

em fundos 

coralinos e 

rochosos) 

Manooch III e Barans 

(1982); 

FishBase 
0,002 (G2) 0,0 

0,011 (G3) 0,0 

Conger orbignianus 

0,006 (Fr) 0,0 SE/S Brasil até Argentina 

e uma parte do Atlântico 

africano 

Peixes, camarões, 

caranguejos e moluscos 

Demersal Bernardes et al. 

(2005); 

FishBase 
0,007 (G2) 0,0 

0,011 (G3) 0,0 

Genypterus 

brasiliensis 

1,344 (Fr) 2,4 Rio de Janeiro, Brasil ao 

Uruguai 

Crustáceos e Peixes 

bentônicos 

(anguiliformes) 

Demersal Haimovici  et al. 

(2008): 

Chalom et al. (2006) 
2,204 (G1) 2,8 

1,297 (G2) 2,7 

0,773 (G3) 1,7 

Micropogonias 

furnieri 

0,476 (Fr) 0,6 México à Argentina Generalista-oportunista 

(fundo)/ Itens de hábitos 

bentônicos 

Demersal Magro et al. (2000); 

Morasche et al. 

(2010) 
0,019 (G1) 0,0 

0,203 (G2) 0,3 

0,888 (G3) 1,4 

Pomatomus saltatrix 

0,004 (Fr) 0,0 Distribuição global Preferencialmente peixes 

da coluna d`água, porém 

também no fundo 

Pelágico Lucena e O’brien 

(2001); 

Maggi et al. (2009) 
0,001 (G2) 0,0 

0,008 (G3) 0,0 

Trichiurus lepturus 

0,065 (Fr) 0,1 Distribuição global Peixes pelágicos e 

demersais, também 

crustáceos pelágicos e 

lulas 

Bento-pelágico Magro et al. (2000); 

Haimovici et al. 

(2008); 

Fischer et al. (2011) 

0,024 (G1) 0,0 

0,064 (G2) 0,1 

0,093 (G3 0,1 

Polymixia lowei 

0,670 (Fr) 0,2 Dos EUA à Argentina Peixes pelágicos e 

organismos demersais e 

bentônicos 

Demersal Haimovici  et al. 

(2008); 

Siliprandi (2009) 
1,886 (G1) 0,4 

0,196 (G2) 0,1 

0,012 (G3) 0,0 

Selene setapinnis 

0,022`(Fr) 0,0 Norte dos EUA ao Norte 

da  Argentina/ enontrado 

na África 

Peixes e crustáceos 

planctônicos 

Próximo ao fundo/ 

demersal 

Magro et al. (2000); 

Gorni e Loibel (2013) 0,051 (G1) 0,0 

0,026 (G2) 0,0 

0,001 (G3) 0,0 
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Zenopsis conchifer 

0,357 (Fr) 0,1 Distribuição global Peixes mesoplágicos, 

lulas e crustáceos 

planctônicos 

Demersal-pelágico Haimovici et al. 

(2008) 1,039 (G1) 0,3 

0,055 (G2) 0,0 

0,001 (G3) 0,0 

Cynoscion 

jamaicensis 

0,067 (Fr) 0,1 Do Panamá à Argentina Peixes demersais e 

crustaçeos bentônicos 

Demersal Magro et al. (2000); 

Castro et al. (2005) 0,019 (G1) 0,0 

0,071 (G2) 0,1 

0,098 (G3) 0,1 

Peprilus paru 

*triacanthus 

0,024 (Fr) 0,0 Dos EUA à Argentina Zooplancton e 

invertbrados bentônicos 

Pelágico Fischer et al. (2011) 

0,062 (G2) 0,0 

0,027 (G3) 0,0 

Oligoplites saliens 

0,006 (Fr) 0,0 Parte da Ámerica Central 

até Argentina 

Pouco seletivos/ 

principalmente coluna 

d’água, também 

crustáceos bentônincos 

Bento-Pelágico FishBase; 

Maggi et al. (2009) 

0,012 (G3) 0,0 

Paralichthys 

patagonicus 

2,321 (Fr) 9,3 Rio de Janeiro até 

Argentina/ encontrado no 

chile 

Organismos bentônicos Bentônico Magro et al. (2000); 

FishBase 0,125 (G1) 0,3 

1,476 (G2) 7,2 

4,131 (G3) 21,0 

Paralichthys isosceles 

2,378 (Fr) 2,4 Rio de Janeiro até 

Argentina 

Organismos bentônicos Bentônico Haimovici et al. 

(2008); FishBase 0,724 (G1) 0,6 

2,971(G2) 3,7 

3,291 (G3) 4,3 

Paralichthys 

orbignyanus 

0,013 (Fr) 0,1 Rio de Janeiro até 

Argentina 

Organismos bentônicos Bentônico Fischer et al. (2011); 

FishBase 0,006 (G2) 0,0 

0,024 (G3) 0,1 

Scorpaena 

brasiliensis *guttata 

0,350 (Fr) 0,0 Dos EUA à SC, Brasil Pricipalmente crustáceos 

bentônicos e peixes 

demersais* 

Bentônica 

(principalmente 

em fundos 

rochosos)* 

Love et al. (1987); 

FishBase 0,059 (G1) 0,0 

0,227 (G2) 0,0 

0,593 (G3) 0,0 

Paralonchurus 

brasiliensis 

0,079 (Fr) 0,0 Panamá à Argentina Organismos bentônicos Demersal Branco et al. (2005); 

Fischer et al. (2011) 0,162 (G3) 0,1 

Cynoscion guatucupa 

1,380 (Fr) 1,3 Rio de janeiro, Brasil à 

argentina 

Peixes demersais e 

crustáceos bentônicos 

Demersal Fischer et al. (2011); 

Haimovici (1997) 0,104 (G1) 0,1 

1,654 (G2) 2,1 

2,152 (G3) 2,5 
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Merluccius hubbsi 

9,457 (Fr) 9,1 Cabo Frio, RJ ao Norte da 

Argentina 

Peixes e cefalópodes 

demersais  

Bento-pelágica Haimovici et al. 

(2008) 23,583 (G1) 16,5 

5,597 (G2) 6,0 

1,223 (G3) 1,3 

Astroscopus 

sexspinosus 

*Família 

Uranoscopidae 

0,001 (Fr) 0,0 RJ, Brasil à Argentina Peixes e invertebrados 

bentônicos* 

Demersal FishBase 

0,003 (G3) 0,0 

Pseudopercis numida  

0,033 (Fr) 0,1 ES, Brasil até Argentina Crustáceos e peixes 

bentônicos 

De fundo (Areia, 

cascalho e 

rochosos) 

Paiva e Andrade-

Tubino (1998) 0,022 (G1) 0,0 

0,062 (G2) 0,1 

0,031 (G3) 0,1 

Seriola dumerili 

0,000 (Fr) 0,0 Distribuicão global Principalmente peixes 

pelágicos, mas também 

crustáceos bentônicos 

Pelágicos/ 

epibêntico 

associado a corais 

Harris et al. (2007); 

FishBase 
0,001 (G1) 

0,0 

 

Priacanthus arenatus 

0,000 (Fr) 0,0 Canadá à Argentina 

(Atlântico 

Ocidental)/Parte da 

Europa e costa africana 

(Atlântico Oriental) 

Crustáceos bentônicos, 

cefalópodes e peixes 

De fundo, porém 

raramente 

encontrado em 

fundo arenosos 

Carvalho et al. 

(2009); FishBase 

0,001(G1) 0,0 

Pagrus pagrus 

0,009 (Fr) 0,0 Ampla distribuição no 

Atlântico (oeste –EUA à 

Argentina - e leste), Mar 

Mediterrâneo e Adriático 

Generalista; Peixes e 

invertabrados demersais 

e bentônicos 

Demersal-pelágico 

(Fundos rochosos, 

coralinos e 

arenosos) 

Magro et al. (2000) 

0,001 (G1) 0,0 

0,012 (G2) 0,0 

0,014 (G3) 0,0 

Balistes capriscus 

0,995 (Fr) 0,9 Ampla distribuição no 

Atlântico (oeste –EUA à 

Argentina - e leste) 

Invertebrados bentônicos Demersal-pelágico 

(Fundos rochosos, 

coralinos e 

arenosos) 

Magro et al. (2000); 

Fischer et al. (2011) 0,054 (G1) 0,0 

0,361 (G2) 0,5 

1,869 (G3) 2,2 

Lophius gastrophysus 

4,959 (Fr) 8,8 Ampla distribuição no 

Atlântico Ocidental (EUA 

até Argentina) 

Principalmente peixes e 

cefalópodes demersais 

Bentônico Haimovici et al. 

(2008); FishBase 9,935 (G1) 12,8 

4,052 (G2) 8,4 

1,892 (G3) 4,3 

Cynoscion acoupa 

*Família Sciaenidae 

0,041(Fr) 0,0 EUA à Argentina Peixes demersais e 

crustáceos bentônicos* 

Demersal FishBase 

0,008 (G1) 0,0 

0,007 (G2) 0,0 

0,081 (G3) 0,1 
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Cynoscion leiarchus 

*Família Sciaenidae 

0,000 (Fr) 0,0 Nicarágua ao norte de SC, 

Brasil 

Peixes demersais e 

crustáceos bentônicos* 

Demersal FishBase 

0,001 (G3) 0,0 

Cynoscion virescens 

*Família Sciaenidae 

0,000 (Fr) 0,0 Nicarágua até Santos, 

Brasil 

Peixes demersais e 

crustáceos bentônicos* 

Demersal FishBase 

0,000 (G3) 0,0 

Macrodon atricauda 

0,037 (Fr) 0,0 Venezuela à Argentina Peixes demersais e 

crustáceos bentônicos 

Demersal Haimovici (1997); 

Magro et al. (2000) 0,012 (G2) 0,0 

0,071 (G3) 0,1 

Conodon nobilis 

0,002(Fr) 0,0 EUA ao sul do Brasil/ 

ocorre na Argentina 

Pincipalmente 

invertebrados bentônicos 

e peixes 

Demersal (Porém 

habita tanto 

fundos rochosos 

quanto arenosos) 

Lopes e Oliveira-

Silva (1998); 

FishBase 0,003 (G3) 0,0 

Helicolenus lahillei 

0,400(Fr) 0,2 EUA à Venezuela (At. 

Norte) e do SE/S do 

Brasil até Argentina 

Presas bentônicas, 

demersais e pelágicas 

Demersal Haimovici et al. 

(2008); 

Bernardes et al. 

(2005) 

0,908 (G1) 0,4 

0,546 (G2) 
0,3 

 

Percophis brasiliensis 

0,888 (Fr) 1,0 Se extende do RJ, Brasil 

até Argentina 

Em sua maioria presas 

demersais, porém 

pelágicas e bentônicas 

também 

Bentônico-

demersal 

Milessi e Mari (2012) 

0,074 (G1) 0,1 

0,440 (G2) 0,6 

1,607 (G3) 2,2 

Mullus argentinae 

0,166 (Fr) 0,1 RJ, Brasil até Mar del 

Plata, Argentina 

Presas bentônicas/ 

Bentofágico generalista 

Demersal-

bentônico 

Magro et al. (2000); 

Haimovici et al. 

(2008) 
0,061 (G1) 0,0 

0,146 (G2) 0,1 

0,245 (G3) 0,2 

Squatina ssp.(occulta, 

argentina e 

guggeinheim) 

0,003 (Fr) 0,0 RJ, Brasil até Argentina Presas demersais e 

bentônicas 

Bentônico Vooren e Klippel 

(2005);Haimovici et 

al. (2008) 0,005 (G3) 
0,0 

 

Squalus acanthias 

0,025 (Fr) 0,0 Distribuição global Presas bentônicas, 

demersais e pelágicas 

Normalmente 

perto do fundo, 

mas é encontrado 

em superfície 

FishBase 

0,034 (G1) 0,0 

0,041 (G2) 0,0 

0,013 (G3) 0,0 

Carcharhinus leucas 
0,001 (Fr) 0,0 Distribuição global Variedade grande de 

presas em toda colua 

d`água e fundo 

Toda coluna 

d`água e perto do 

fundo 

FishBase 

0,002 (G1) 0,0 

Squalus megalops 

0,008 (Fr) 0,0 Ocorre do Brasil até 

Argentina, na costa da 

África, Costa Sul da 

Australia e no Hemisfério 

norte na Ásia 

Presas demersais e 

bentônicas são 

dominantes 

Demersal Braccini (2006) 

0,002 (G1) 0,0 

0,004 (G2) 0,0 

0,013 (G3) 0,0 
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(PA)- Porcentagem de horas arrastadas dentro de sua distribuição; (CF)- Porcentagem de contribuição financeira; (Fr)-Frota 

Carcharhinus 

brevipinna 

0,002 (Fr) 0,0 Distribuição global Presas pelágicas e 

demersais 

Toda colua d`água FishBase 

0,000 (G2) 0,0 

0,004 (G3) 0,0 

RAJIDAE *Dipturus 

sp. **Atlantoraja sp. 

2,990 (Fr) 2,6 RJ, Brasil à Argentina*
/
** 

D. trachyderma também 

chile* 

Diversas presas 

bentônicas e demersais 

Habitam o fundo Frisk (2010); 

FishBase 0,851 (G1) 0,6 

2,844 (G2) 2,9 

4,504 (G3) 
5,0 

 

RAJIDAE 

*Atlantoraja 

cyclophora 

0,104 (Fr) 0,1 RJ, Brasil até Argentina* Crustáceos e peixes 

benônicos* 

Habitam o fundo Haimovici et al. 

(2008); Frisk (2010) 0,020 (G1) 0,0 

0,075 (G2) 0,1 

0,171 (G3) 0,2 

Rhinobatos horkelli 

0,000 (Fr) 0,0 RJ, Brasil até Argentina Presas bentônicas e 

demersais (anchoita) 

Ambiente 

bentônico 

Bernardes et al. 

(2005); 

 Vooren et al. (2005) 0,000 (G3) 0,0 


