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DESCRIÇÃO  
 

• Relatório técnico contendo mapas temáticos georeferenciados com análise das frotas 

rastreadas pelo PREPS nas modalidades de pesca de “Rede de Arrasto”, “Cerco” e 

“Armadilhas” conforme definições da INI MPA/MMA no 10/2011, e submodalidades 

quando houver dados existentes.  

• Mapeamento representando os padrões espaciais dessas frotas ao longo dos últimos 03 

anos de dados disponíveis do PREPS, mensalmente e considerando diferentes épocas 

do ano (sazonalmente).  

• Identificação das espécies-alvo, fauna acompanhante e capturas incidentais, com base 

nas informações disponíveis no SisRGP e demais fontes quando disponível. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Para que a biodiversidade marinha se mantenha em equilíbrio e as pescarias comerciais tenham 

um futuro sustentável (Pauly et al., 2002; Zeller e Pauly, 2005) é necessário desenvolver e 

implementar planos de manejo de ecossistêmico que permitam gerenciar a explotação de 

estoques pesqueiros e mitigar a captura de fauna acompanhante (Hall et al., 2000; Votier et al., 

2004). Esses objetivos são mais prováveis de serem alcançados através do desenvolvimento de 

modelos espacialmente explícitos sobre a distribuição da atividade pesqueira, estoques 

pesqueiros comercialmente desejáveis, espécies não desejadas e habitats não visados.  

As áreas de exclusão de pesca são uma ferramenta promissora para o manejo da pesca e a 

conservação da biodiversidade. Para as pescarias que visam poucas espécies, altamente móveis, 

com baixa incidência de fauna acompanhante ou impacto no habitat, áreas de exclusão de pesca 

oferecem poucos benefícios em comparação com as ferramentas convencionais de manejo da 

pesca. Para as pescarias com múltiplos alvos ou em estoques mais sedentários, ou para os quais 

os impactos ecológicos mais amplos da pesca são um problema, as áreas de exclusão de pesca 

apresentam vantagens potenciais. As áreas de exclusão de pesca, juntamente com outras 

ferramentas de gestão da pesca, podem ajudar a alcançar amplos objetivos de pesca e 

biodiversidade (Hilborn et al. 2004). 

Nesse contexto a distribuição do esforço de pesca é um requisito básico, e entre todas as 

ferramentas disponíveis para mapear a atividade de pesca o sistema de rastreamento de 

embarcações por satélite é a mais econômica e oferece informações em alta resolução da 

distribuição do esforço de pesca. O rastreamento de embarcações por satélite fornece para os 

órgãos de gestão das pesca informações precisas e oportunas sobre a localização e a atividade 

das embarcações regularizadas. 

 

Programa Nacional de Embarcações Pesqueiras por Satélite - PREPS 
No ano de 2006 foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite – PREPS, para fins de monitoramento, gestão e controle das operações 

da frota pesqueira (Brasil, 2006a). O sistema PREPS foi desenvolvido a partir de uma necessidade 

de monitoramento de embarcações estrangeiras arrendadas na década de 2000. 

Um dos condicionantes para a operação de pesca destas embarcações foi a transmissão da 

localização em tempo real através da utilização de sistemas de rastreamento satelital. Logo foi 

constatado que as embarcações enviavam suas localizações utilizando diversos protocolos de 

comunicação com padrões de informação diferentes, demandando um processamento de dados 

extensivo para padronizar e agregar as informações antes de analisa-las. Foi então que surgiu o 

sistema Rastro (Cabral et al. 2003), que constituiu de uma plataforma que unificava todos os 

dados de rastreamento das embarcações estrangeiras, permitindo a visualização da rota das 

embarcações, criação de mapas, e geração de tabelas com o histórico de posições. Por trás desse 

sistema, encontra-se um módulo responsável pela recepção dos dados de empresas de 

rastreamento, que acompanham via satélite a localização das embarcações arrendadas na costa 

brasileira (Neto e Sperb, 2003; Cabral et al. 2006). As tecnologias que envolvem o sistema Rastro 
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foram selecionadas seguindo dois critérios principais: a usabilidade por meio da web e o mundo 

open source. 

Os conceitos utilizados na arquitetura do sistema RASTRO foram a base para a criação do sistema 

PREPS, que consiste em um protocolo padronizado de transmissão de dados de telemetria 

(Brasil, 2006b), onde uma empresa fornecedora do serviço de rastreamento pode adequar-se 

ao protocolo e passar a integrar o sistema, permitindo a livre concorrência e consequente 

desenvolvimento de tecnologias de menor custo. Ainda, o sistema permite a troca de 

informações em duas vias e permite a transmissão de dados coletados por sensores instalados 

a bordo (Figura 1). Atualmente são transmitidos apenas dados sobre a localização das 

embarcações, não havendo sensores ou troca de informações em duas vias implementadas.  

 

Figura 1 – Esquema da transmissão de dados de rastreamento. 

 

Em operação desde 2006 o Programa Nacional de Embarcações Pesqueiras por Satélite tem 

implicações diretas na gestão pesqueira do Brasil. Diversas ações de planejamento do 

ordenamento pesqueiro são orientadas através da utilização do PREPS como ferramenta de 

gestão. A fiscalização que tem por principal objetivo a sustentabilidade da atividade pesqueira 

por meio da preservação do meio ambiente aquático utiliza o sistema PREPS como um 

importante instrumento para a localização remota de pesca em local ou período proibido. O 

acesso a benefícios governamentais como a subvenção econômica ao preço do óleo diesel 

consumido por embarcações pesqueiras nacionais (Brasil, 2010a e Brasil, 2011a), é vinculado à 

comprovação de realização de cruzeiros de pesca através do sistema PREPS. O comércio de 
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pescado com a União Europeia necessita de um selo atestando que o produto não é derivado 

de pesca ilegal, não regulamentada e não reportada. Para atender esta condicionante foi criado 

o Regime Nacional de Certificação de Capturas (Brasil, 2009) que é composto pelo conjunto de 

normas e procedimentos necessários para validação dos certificados de captura exigidos pela 

Comissão Europeia. Um quesito previsto é a adesão e transmissão de dados pelo sistema PREPS 

como forma de comprovação de pratica de pesca regulamentada.  

A cobertura do sistema PREPS abrange o estrato das embarcações de grande e médio porte, 

com algumas unidades de pequeno porte. 

 

Frota pesqueira brasileira 
O Brasil possui uma frota pesqueira composta por cerca de 24.300 embarcações de acordo com 

o Registro Geral da Pesca1. A grande maioria das embarcações é de pequena escala (93% de 

pequeno porte, 6% de médio porte e 0,6% de grande porte).  

As frotas são categorizadas de acordo com o método de pesca, sendo 40% do método Emalhe, 

22% método Arrasto, 13% método de Armadilhas, 12% do método Outros, 10% do método Linha 

e 3% do método Cerco (Figura 2). 

 

Figura 2 - Composição da frota pesqueira brasileira categorizada por método de pesca. Fonte: Registro Geral da 
Pesca, acessado em 17/09/2017. Endereço eletrônico: http://sistemas.agricultura.gov.br/sisrgp-
publico/web/index.php/frota. 

Em 2006, todas as embarcações com comprimento maior ou igual a 15 metros ou com 

arqueação bruta maior que 50 passaram a ter a obrigatoriedade de aderir ao PREPS. Ao longo 

do tempo a obrigatoriedade de adesão ao PREPS estendeu-se a embarcações que compõe 

grupos homogêneos de pescarias ou métodos de pesca ou modalidades de pesca. Em 2010, 

todas as embarcações maiores que 10 metros de comprimento que capturam lagosta, foram 

incluídas na obrigatoriedade de adesão ao PREPS (Brasil, 2010). Em 2012, todas as embarcações 

autorizadas a capturar pargo passaram ter a obrigatoriedade de adesão ao PREPS (Brasil, 2012a). 

Em 2013 todas as embarcações com arqueação bruta maior que 15 que operam com o método 

                                                           
1 Registro Geral da Pesca, SisRGP, acessado em 17/09/2017  
"http://sistemas.agricultura.gov.br/sisrgp-publico/web/index.php/frota". Número total de embarcações 
cadastradas no dia da consulta, 24 293. 
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de pesca emalhe da região Sudeste e Sul do Brasil passaram a ter a obrigatoriedade de adesão 

ao PREPS (Brasil, 2012b). Em 2015, todas as embarcações autorizadas a operar nas águas 

jurisdicionais brasileiras das regiões Sudeste e Sul, nas modalidades de espinhel horizontal de 

superfície, para as espécies-alvo albacoras, espadarte ou dourado também passaram a ter a 

obrigatoriedade de adesão ao PREPS (Brasil, 2014). 

Com base nos critérios acima descritos, atualmente cerca de 20% da frota pesqueira brasileira 

(5 731 embarcações) tem a obrigatoriedade de aderir ao PREPS (Tabela 1). 

Tabela 1 – Relação da composição da frota pesqueira brasileira cadastrada no Registro Geral da Pesca, acessado 
em acessado em 17/09/2017. Endereço eletrônico: http://sistemas.agricultura.gov.br/sisrgp-
publico/web/index.php/frota. 

Método de Pesca Total de embarcações Total de embarcações  
com obrigatoriedade  
de adesão ao PREPS 

Porcentagem de  
embarcações com  

obrigatoriedade de  
adesão ao PREPS 

Rede de Espera 9.374 (40%) 1.499 15.99% 

Rede de Arrasto 5.156 (22%) 570 11.06% 

Outros 3.623 (13%) 0 0.00% 

Armadilha 3.073 (12%) 2.858 93.00% 

Linha 2.306 (10%) 660 28.62% 

Rede de Cerco 761   (3%) 144 18.92% 

TOTAL 24 293 5.731 23.59% 

 

A partir dos registros de rastreamento das embarcações pesqueiras brasileiras foram realizadas 

análises da distribuição espacial da atividade de pesca das embarcações rastreadas no Brasil. 

Este relatório apresenta os resultados referentes aos métodos arrasto, cerco e armadilhas. 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Base de dados 
A base de dados utilizada para elaborar mapas temáticos georeferenciados das frotas presentes 

no PREPS é composta por: 

1) Dados do Programa Nacional de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS;  

2) Dados do Registro Geral da Pesca;  

3) Dados do Sistema de Permissionamento de Embarcações de pesca; 

4) Camadas vetoriais no formato shapefile.  

2.1.1. Dados do Programa Nacional de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS 

Os dados de rastreamento foram extraídos do sistema PREPS através da ferramenta exportar 

dados da embarcação. Devido a grande quantidade de registros de rastreamento e as limitações 

de tráfego de dados via internet, optou-se por segmentar a extração dos dados em períodos 

mensais e quinzenais.  
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Ao todo foram gerados 56 arquivos no formato CSV (valores separados por vírgula), cada arquivo 

extraído possui de 0 a 698.429 registros de rastreamento, em média 390.148 registros por 

arquivo. A base de dados extraída contém 21.564.245 registros de rastreamento, referentes a 

1.622 embarcações. 

Não foram encontrados dados de rastreamento no sistema PREPS, para nenhuma embarcação, 

no período compreendido entre 08 de fevereiro de 2014 a 15 de julho de 2014. 

Os dados de rastreamento são formados por uma sequência de localizações geográficas que são 

transmitidas por uma embarcação em intervalos regulares de tempo, a cada hora ou a cada 

quinze minutos, dependendo da modalidade de pesca. 

Associados a estes dados estão presentes as informações referentes ao: a) código da 

embarcação no sistema PREPS; b) código da empresa que fornece o serviço de rastreamento; c) 

nome da empresa que fornece o serviço de rastreamento; d) nome da embarcação; e) latitude 

(em décimos de grau); f) longitude (em décimos de grau); g) data; h) hora, i) data e hora no 

formato UTC; j) velocidade estimada entre a transmissão anterior e a atual em nós; k) distância 

percorrida entre a transmissão anterior e a atual (em milhas náuticas; l) intervalo de tempo 

entre a transmissão anterior e a atual (em segundos); m) indicativo de operação (indicando se 

está mais lento ou mais veloz que 4 nós); n) indicativo de presença em áreas portuárias; o) status 

do sensor e, p) leitura da bateria. 

Ainda, complementando a base de dados de rastreamento, foi extraído um relatório de detalhes 

das embarcações, que contém informações sobre as características físicas, Título de inscrição de 

Embarcação - TIE e modalidade de pesca para cada embarcação registrada no PREPS. 

 

2.1.2. Dados do Registro Geral da Pesca 

Buscando aferir e categorizar as embarcações presentes nas frotas a serem analisadas, foram 

utilizadas duas relações de embarcações com dados do Sistema Nacional de Registro da Pesca - 

SisRGP, uma relação de março de 2015, com 21.810 embarcações, fornecida pelo Ministério do 

Meio Ambiente, e uma relação de setembro de 2017, com 24.294 embarcações, extraída do 

SisRGP2. 

Os dados do SisRGP são formados pelo a) nome da embarcação; b) número de inscrição no RGP; 

c) Título de inscrição de Embarcação; d) comprimento da embarcação; e) arqueação bruta; f) 

tipo de propulsão; g) material do casco; h) unidade da federação; i) município; j) código da 

modalidade de pesca no SisRGP. 

 

2.1.3. Dados do sistema de permissionamento da pesca 

A partir da Instrução Normativa MPA/MMA nº 10 de 10/06/2011, que versa sobre a organização 

do sistema de permissionamento de embarcações de pesca, com a definição das modalidades 

de pesca, espécies a capturar e áreas de operação permitidas, foram geradas planilhas 

                                                           
2 http://sistemas.agricultura.gov.br/sisrgp-publico/web/index.php/frota, acessado em 17/09/2017. 
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estruturadas para permitir o relacionamento das modalidades de pesca com as embarcações do 

PREPS. 

Foi gerada uma tabela com a relação das modalidades de pesca contendo a) o código da 

modalidade presente na IN 10/2011; b) o código da modalidade no SisRGP; c) o método de 

pesca; d) a modalidade de pesca; e) as definições locais; f) a espécie alvo; g) a área de operação; 

h) a modalidade de pesca prevista na autorização complementar; i) a área de pesca prevista na 

autorização complementar; j) a espécie prevista na autorização complementar e o estrato da 

coluna d’agua em que a modalidade de pesca atua. 

Foi gerada uma segunda tabela com a relação de espécies descritas na IN 10/2010, organizadas 

por modalidades de pesca e contendo informações sobre a) o nome comum; b) nome científico; 

c) tipo de uso (espécie alvo, fauna acompanhante previsível e captura incidental); d) se listada 

como modalidade principal ou modalidade complementar; e) área de operação da modalidade 

de pesca; e f) Categoria de ameaça conforme a Portaria 445/2015. 

 

2.1.4. Preparação dos dados para análise 

2.1.4.1 Harmonização das bases de dados 

Todas as bases de dados utilizadas foram padronizadas para formar um único conjunto de dados 

que permita analisar a dinâmica temporal da movimentação das frotas. 

A estrutura foi organizada para relacionar cada registro de rastreamento com o Registro Geral 

da Pesca e com a modalidade de pesca da IN 10/2010. E as modalidades de pesca da IN 10/2010 

relacionadas com as espécies listadas no permissionamento. 

a) Dados de rastreamento 

Foi verificado que os dados de rastreamento disponibilizados através da ferramenta “exportar 

dados” não possuem uma variável que possibilite o cruzamento direto com os dados do RGP e 

que não há informações atualizadas sobre a modalidade de pesca. A modalidade registrada 

refere-se à modalidade em que a embarcação atuava no momento do cadastro no PREPS, e 

portando desatualizada. 

Para realizar o relacionamento das embarcações do sistema PREPS com as demais fontes de 

informação, inicialmente, cada embarcação presente nos dados do PREPS recebeu o seu 

respectivo número TIE, a partir da lista de detalhes das embarcações acessado no sistema 

PREPS. Foram encontradas 17 embarcações sem a informação do código único do TIE, estas 

receberam o código único do TIE a partir da lista do RGP de 2015. 

Foram verificadas algumas inconsistências: 

1. Algumas embarcações possuem mais de um nome; 

2. Nomes de barcos repetidos com códigos do sistema PREPS diferentes; 

3. Embarcações inexistentes (teste de ping para homologação de empresa fornecedora de 

serviço de rastreamento consta com uma embarcação); 

4. Dados exportados não fazem referência ao Registro Geral da Pesca; e 

5. Modalidades cadastradas não estão atualizadas.  
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Após a depuração de todas as inconformidades foi gerada uma lista única com 1622 

embarcações presentes nos dados de rastreamento, contendo o nome da embarcação, código 

único do sistema PREPS e o código único do TIE. 

 

b) Dados do Registro Geral da Pesca 

Os dados do RGP possuem três grupos de informações de interesse.  

I) Características físicas e localidade das embarcações;  

II) Título de inscrição da embarcação - TIE; e  

III) Código da modalidade do SisRGP.  

O código único do TIE permite estabelecer um relacionamento entre o RGP e o PREPS, e o código 

da modalidade do SisRGP permite estabelecer relacionamento entre o RGP e as modalidades 

descritas no Sistema de Permissionamento da Pesca. 

A partir da lista de embarcações do RGP referentes ao ano de 2015 foram relacionadas 1591 

embarcações das 1622 presentes nos dados. Com a lista de 2017 foi possível relacionar 23 

embarcações do sistema PREPS com os dados do RGP e das modalidades previstas no Sistema 

de Permissionamento da Pesca, restando 15 embarcações sem identificação de modalidade. 

 

c) Banco de dados 

Para auxiliar a análise de dados foi montado um banco de dados utilizando os softwares 

PostgreSQL, PgAdmin III, DataGrip e R-project. 

O banco possui quatro tabelas relacionadas entre si, sendo:  

1) Tabela com todos os dados de rastreamento;  

2) Tabela contendo a relação de embarcações e suas características descritas no Registro 

Geral da Pesca;  

3) Tabela contendo a classificação das frotas conforme a Instrução Normativa N. 10; 

4) Tabela contendo a lista de espécies. 

 

2.2. Dados geoespaciais de referência 
Para a realização das análises foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE3, do Serviço Geológico Nacional – CPRM4, da Marinha do Brasil – DHN5, DIVA 

GIS6, Marine Regions7. Foram geoespacializadas legislações que estipulam limites para operação 

                                                           
3 http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/web/ 
4 http://dadosgeosgb.cprm.gov.br:8080/cprm/geobank.documents.download? 
id_sessao=20141007101224&usuario=1&file=batimetria_lito.zip 
5 http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-cartas-raster/raster_disponiveis.html 
6 http://www.diva-gis.org/gdata 
7 http://www.marineregions.org/sources.php 
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da frota pesqueira. E foram elaborados limites de mar territorial, zona econômica exclusiva e 

aguas internacionais. 

Utilizou-se o software QGIS 2.18.11 para realizar todos os procedimentos de elaboração de 

dados de referencia. Todos os dados foram convertidos para o Datum SIRGAS 2000. 

 

2.2.1. Dados de fontes oficiais 

2.2.1.1. IBGE 

Foram utilizadas camadas vetoriais no formato shapefile, primitiva geográfica polígono, dos 

limites políticos do País e, dos limites políticos das unidades da federação. Ambas projetadas no 

Datum SIRGAS 2000. 

2.2.1.2. Serviço Geológico Nacional - CPRM 

Foram utilizadas camadas vetoriais no formato shapefile, primitivas geográficas linhas e 

polígonos, da batimetria do Brasil. Ambas projetadas no Datum SIRGAS 2000. 

2.2.1.3. Agencia Nacional do Petróleo - ANP 

Foi utilizada a camada vetorial “batimetria.shp”, a mesma presente no sistema PREPS, 

proveniente da Agencia Nacional do Petróleo, primitiva geométrica linha, Datum SAD-69, 

convertida para o Datum SURGAS 2000. Esta camada possui isóbatas que complementam a base 

batimétrica do CPRM. 

2.2.2. Elaboração de base cartográfica 

Foram criadas camadas vetoriais para complementar as análises. Foi utilizado o software QGIS 

2.18.11 para realizar todos os procedimentos de geoprocessamento. 

2.2.2.2. Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva 

Foram criadas camadas vetoriais, primitiva geométrica polígono, para representar o mar 

territorial e a zona econômica exclusiva. Para a elaboração destas camadas foi considerado o 

disposto na LEI Nº 8.617, DE 4 DE JANEIRO DE 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona 

contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras 

providências. No DECRETO Nº 8.400, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015, que estabelece os pontos 

apropriados para o traçado da Linha de Base do Brasil ao longo da costa brasileira continental e 

insular e dá outras providências. E da INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 122, DE 18 DE 

OUTUBRO DE 2006, que estabelece os limites estaduais das águas sob jurisdição brasileira para 

fins de Monitoramento, gestão pesqueira e controle das operações da frota pesqueira. 

Mar Territorial 

De acordo com a Lei 8817 em seu artigo 1º,  

“O Mar Territorial brasileiro compreende uma faixa de doze 

milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-

mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas 

cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente 

no Brasil. 
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Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente recorte 

profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas 

ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado 

o método das linhas de base retas, ligando pontos 

apropriados, para o traçado da linha de base, a partir da qual 

será medida a extensão do mar territorial.” 

 

Para criar um polígono representando o Mar Territorial do Brasil, incialmente foi definida a Linha 

de Base, que é a combinação de linhas de base reta (LBR) e Linhas de Base Normais (LBN). A 

partir da Linha de Base foi criada uma camada vetorial, primitiva geométrica polígono, de 12 

milhas náuticas de largura. 

Para a construção da Linha de Base Normal, que corresponde a linha de baixa-mar-continental 

e insular, a camada vetorial LIM_PAIS_A.shp, projeção geográfica SIRGAS 2000, presente na 

Base Cartográfica Contínua do Brasil, acessada diretamente do servidor de dados geoespacias 

do IBGE8, foi utilizada como referência. A camada LIM_PAIS_A foi convertida para linhas, os 

limites continentais foram removidos, os contornos da Lagoa dos Patos foram editados de forma 

que a linha de costa, incluindo a linha da baixa-mar-continental e as ilhas, formem uma linha 

continua do Oiapoque (AM) ate o Chuí (RS). A sequência de operações de geoprocessamento 

para elaboração da Linha de Base Normal (LBN) esta apresentada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma de elaboração da Linha de Base Normal. 

A linha de base reta foi elaborada a partir do DECRETO Nº 8.400, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015. 

As coordenadas presentes no anexo as norma, foram convertidas de coordenadas geográficas 

para graus decimais utilizando a equação 1, abaixo: 

𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 = 𝑔𝑟𝑎𝑢 + (
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

60
) + (

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

3600
)     (1)  

                                                           
8 http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/web/ 
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As latitudes referentes ao hemisfério sul e todas as longitudes foram declaradas como valores 

negativos. Os pontos foram convertidos para linhas preservando cada segmento de reta 

indicado na norma. A sequência de operações de geoprocessamento para elaboração da Linha 

de Base Reta (LBR) esta apresentada na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Fluxograma de elaboração da Linha de Base Reta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a criação de um polígono de 12 milhas náuticas a partir da linha de base, foi realizado o 

seguinte procedimento: foi criado um buffer de 12 milhas náuticas a partir da Linha de Base 

Normal e da Linha de Base Reta, estes dois buffers foram fundidos em uma camada única, esta 
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camada foi dissolvida, formando um único polígono. Os anéis internos foram removidos, os 

limites do polígono foram ajustados para representar somente a área marinha, e dessa forma 

criar o polígono representando o Mar Territorial. O fluxograma do procedimento e apresentado 

na figura 5. 

 

 

 

Figura 5 - Fluxograma de elaboração do Mar Territorial. 

 

Zona Econômica Exclusiva 

De acordo com a Lei 8817 em seu artigo 6º,  

“A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa 

que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, 

contadas a partir das linhas de base que servem para medir a 

largura do mar territorial.” 

Para a criação de um polígono de 200 milhas náuticas a partir da linha de base, foi realizado o 

seguinte procedimento: foi criado um buffer de 200 milhas náuticas a partir da Linha de Base 

Normal e da Linha de Base Reta, estes dois buffers foram fundidos em uma camada única, esta 
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camada foi dissolvida, formando um único polígono. Os anéis internos foram removidos, os 

limites do polígono foram ajustados para representar somente a área marinha, a área referente 

ao Mar Territorial foi removida da camada, e dessa forma foi elaborado o polígono 

representando a Zona Econômica Exclusiva. O fluxograma do procedimento e apresentado na 

figura 6. 

 

 

 

Figura 6 - Fluxograma de elaboração da Zona Econômica e Exclusiva. 

 

 

2.2.2.1. Áreas relevantes para a conservação 

Foi utilizada a camada vetorial referente às áreas prioritárias para conservação marinha9, 

primitiva geométrica polígono, disponível no site áreas prioritárias do Ministério do Meio 

Ambiente. A camada originalmente projetada no Datum WGS-84 foi convertida para o Datum 

SIRGS2000.  

                                                           
9 http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/poligonos.zip 
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2.2.2.1. Unidades de conservação 

Foi utilizada a camada vetorial Unidades de Conservação Federais10, primitiva geométrica 

polígono, disponível no site do ICMBIO. A camada esta projetada no Datum SIRGS2000. 

2.2.2.1. Áreas de exclusão 

Limites geoespaciais especificados em normas que tem relação com a atividade de pesca foram 

convertidos para o formato vetorial. Respeitado o texto da norma. Todas as camadas geradas 

foram convertidas para o Datum SIRGAS 2000. 

2.2.2.1. Propostas de áreas de exclusão 

Limites geoespaciais especificados definidos como áreas propostas para exclusão de pesca 

foram convertidos para o formato vetorial. Todas as camadas geradas foram convertidas para o 

Datum SIRGAS 2000. 

2.2.3. Áreas de operação 

Cada modalidade de pesca possui uma área de operação descrita na Instrução normativa n. 10 

2010. As áreas de operação podem incluir o Mar Territorial, a Zona Econômica Exclusiva e águas 

internacionais, além de muitas indicarem limites estaduais ou regionais e limites batimétricos. 

Com base nas descrições das áreas de operação foram elaborados arquivos vetoriais, primitiva 

geométrica polígono, representando a área de operação de cada modalidade de pesca. 

A camada referente ao Mar Territorial e a Zona Econômica Exclusiva utilizada foram produzidas 

conforme descrito no item 2.2.2.2 da Metodologia. 

O Brasil faz parte da convenção internacional da Comissão Internacional para a Conservação do 

Atum do Atlântico (ICCAT), e de acordo com os termos desde acordo internacional todos os 

países signatários têm direito de pesca em águas internacionais. Para representar a área 

referente às águas internacionais, foi utilizada como referencia as áreas de pesca da FAO11, a 

partir desta camada, que representa todas as áreas de pesca da FAO no mundo, foram 

selecionadas as feições referentes ao Oceano Atlântico, gerando um polígono único 

representando todo o Oceano Atlântico. Os limites das Zonas Econômicas Exclusivas12 dos países 

costeiros do Oceano Atlântico foram subtraídos da camada Oceano Atlântico, gerando uma 

camada final representando a área de operação em águas internacionais (Figura 7). 

                                                           
10 http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_ 
vetoriais/uc_fed_nov_2017_shp.zip 
11 http://www.fao.org/figis/geoserver/area/ows?service=WFS&request=GetFeature&version= 
1.0.0&typeName=area:FAO_AREAS&outputFormat=SHAPE-ZIP 
12 http://www.marineregions.org/downloads.php 
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Figura 7 – Mapa representando as águas internacionais previstas no acordo da Convenção Internacional para a 
Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT. 

Para segmentar as áreas de pesca quando há um limite Estadual, foram utilizados os limites 

previstos INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 122, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006.  

Na Figura 8, abaixo, são apresentadas as areas que foram utilizadas para elaborar as areas de 

operaçao de cada frota. 

 

Figura 8 – Mapa representando as delimitações de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Águas 
Internacionais utilizadas para elaborar polígonos representando as áreas de operação das diferentes modalidades 
de pesca da frota pesqueira Brasileira. 
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2.3. Mapas temáticos 
Foram produzidos mapas temáticos representando a distribuição do esforço de pesca. 

 

2.4. Análise dos padroes espaciais das frotas pesqueiras 
 Os dados brutos de rastreamento foram processados para permitir gerar estimativas de alta 

resolução da distribuição do esforço de pesca (Lee et al. 2010). A preparação dos dados para 

análise dos padrões espaciais consistiu em: 

i. Remover dados duplicados ou errôneos; 

ii. Remover dados dentro de áreas portuárias; 

iii. Estabelecer a modalidade de pesca; 

iv. Diferenciar entre pesca e não pesca; 

v. Estimar a distribuição do esforço de pesca. 

 

2.4.1. Remoção de dados duplicados ou errôneos 

O sistema PREPS possui uma rotina interna que remove dados duplicados em sua base, porem 

os dados utilizados neste trabalho foram extraídos do sistema PREPS e inseridos em um novo 

banco de dados, este procedimento pode gerar dados duplicados prejudicando as análises 

posteriores, dessa forma foi realizado uma rotina de verificação e remoção de dados duplicados. 

Uma segunda checagem também removeu dados com valor de longitude e latitude igual a zero. 

 

2.4.2. Remoção de dados dentro de áreas portuárias 

Os dados extraídos do sistema PREPS possuem uma variável que indica presença em áreas 

portuárias, denominado ‘ind_porto’, com duas categorias ‘S’ e ‘N’. Ao verificar a distribuição dos 

registros de acordo com o indicador de porto nota-se que existem diversos registros dentro de 

áreas portuárias em que o indicador de permanência no porto esta marcado como fora do porto.  

Para corrigir este marcador, incialmente todos os valores de indicadores de porto foram 

reclassificados recebendo o valor ‘N’ (fora de área portuária). Na sequencia foi realizado um 

procedimento de geoprocessamento de seleção de pontos dentro das áreas portuárias e 

reclassificação do marcador de indicador de porto.  

Foram criadas 28 áreas portuárias, representadas através de polígonos, para a criação dos 

polígonos foi utilizando o software QGIS 2.18.11 e a ferramenta “criar uma nova camada 

vetorial”.  

Para corrigir o indicador de porto, uma rotina computacional foi desenvolvida em linguagem R, 

com auxilio da biblioteca “rgdal” (Bivant et al. 2017). O procedimento consiste em selecionar os 

dados do banco de dados e exportar para o ambiente R, reescrever todos os valores de indicador 

de porto para o valor “N”, converter estes dados para o formato geoespacial, importar a camada 

vetorial com os polígonos de áreas portuárias, realizar um filtro selecionando todos os registros 
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contidos dentro dos polígonos das áreas portuárias e alterando o valor de indicador de porto 

para “S” e após reescrever a tabela no banco de dados. 

 

2.4.3. Estabelecer a modalidade de pesca 

Com base nas informações do sistema de permissionamento, descritos na INSTRUÇÃO 

NORMATIVA MPA/MMA N° 10, DE 10 DE JUNHO DE 2011. Cada linha de permissionamento foi 

interpretada como uma frota pesqueira distinta. 

Ao todo são 68 modalidades de permissionamento previstas na IN 10/2010. Ao verificar Os 

dados do Registro Geral da Pesca, podemos notar que existem 76 modalidades de 

permissionamento. Cada método de pesca possui uma linha de permissionamento intitulada 

“em processo de recadastramento”, ou seja, sem a modalidade de pesca definida, apenas a 

indicação que a mesma pertence ao Método de pesca a qual esta vinculada. Além destas a 

modalidade emalhe apresenta ainda outras 3 subcategorias sem a definição da modalidade de 

permissionamento.  

Após a classificação das modalidades de pescam, foram realizadas consultas ao banco de dados 

para produzir arquivos vetoriais no formato shapefile de cada modalidade. Foi verificado em 

cada modalidade o deslocamento individual das embarcações procurando identificar, de forma 

preliminar, e remover da análise possíveis embarcações com classificação equivocada.  

 

2.4.4. Diferenciar entre pesca e não pesca 

Os dados extraídos do sistema PREPS possuem um marcador denominado de indicador de 

operação (ind_operacao), variável com duas categorias, ‘S’ e ‘N’. 

Foi verificado que o indicador de operação, presente nos dados do PREPS, assinala com o valor 

‘S’ a maior parte dos registros dos registros com velocidade compreendida entre 0 e 4 nós.  

 

Figura 9 – Distribuição de frequência de velocidade de navegação da modalidade Espinhel Horizontal para Atuns. 
Vermelho indica velocidades não relacionadas com pesca e verde indica velocidades relacionadas com pesca. 
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Aparentemente, todos os registros do PREPS com velocidades inferiores a 4 nos estão 

classificados com indicador de operação ‘S’.  

Para efeitos desta análise, este marcador foi alterado para representar a atividade de pesca de 

cada modalidade.  

a) Atividade de pesca com dados de rastreamento 

De acordo com diversos autores (Murawski et al. 2005; Santos, 2005; Mills et al. 2007; Witt & 

Godley, 2007) cada modalidade de pesca apresenta um padrão de velocidade distinto para cada 

tipo de operação relacionada com a pesca. A detecção da atividade desenvolvida com os dados 

de rastreamento e o erro associado a esta estimativa variam entre modalidades, e entre 

embarcações de uma mesma modalidade. Por tanto é necessário estabelecer parâmetros 

robustos que possam ser utilizados para caracterizar a atividade de pesca de uma embarcação. 

Existem diversas técnicas para estimativa do esforço de pesca e muitos envolvem uma segunda 

fonte de dados para validação, como dados de operação de pesca coletados por observadores 

de bordo e dados de mapas de bordo. A grande maioria dos métodos utiliza a velocidade de 

deslocamento como parâmetro para identificação da atividade de pesca. 

Para estabelecer um intervalo de velocidades em que se possa interpretar como atividade de 

pesca é necessário segmentar as diferentes atividades desenvolvidas por uma embarcação e 

relacionar com um intervalo de velocidades. A probabilidade de detecção da atividade 

desenvolvida por uma embarcação a partir de dados de rastreamento irá depender da 

frequência de transmissão de dados de rastreamento e da duração da atividade de pesca. 

Por exemplo, uma embarcação da modalidade emalhe de fundo durante o lançamento da rede 

se desloca uma estreita faixa de velocidades por cerca de 2 horas (4 a 6 nos, Santos, 2008), e 

durante o recolhimento da rede se desloca com baixas velocidades por cerca de 8 horas (1 a 3 

nos, Santos, 2008). Para este método de pesca a atividade de recolhimento da rede é mais 

detectável do que o lançamento, a razão disto é que o recolhimento ocorre em um estrito 

intervalo de velocidades por um longo intervalo de tempo, enquanto que no lançamento a 

embarcação se desloca com velocidades similares a navegação e por um curto intervalo de 

tempo, portando a atividade de lançamento da rede é pouco detectável e pouco confiável. 

É importante destacar que as embarcações podem apresentar velocidades compatíveis com as 

de pesca enquanto realizam atividades não relacionadas à pesca, como fundeio, capa, entre 

outras. Isso significa que existe um erro associado a este tipo de estimativa. Para conhecer o 

erro, validar os intervalos de velocidade e extrair informações confiáveis dos dados de 

rastreamento é necessário comparar com outras fontes de dados como mapas de bordo e dados 

de operação registrados por observadores de bordo. Esta validação não foi realizada neste 

trabalho, todas as interpretações de atividade de pesca foram realizadas com base na 

bibliografia, e de forma empírica. 
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Para utilizar os dados de rastreamento de embarcações pesqueiras por satélite para determinar 

a atividade é necessário fazer algumas considerações: 

1. A embarcação pode realizar atividades não relacionadas com a pesca e navegar em 

velocidades compatíveis com pesca. 

2. A detecção da atividade de pesca depende da duração do evento e da frequência 

de transmissão dos dados de rastreamento. 

3. Em uma mesma modalidade de pesca, diferentes embarcações poderão apresentar 

diferenças nos padrões de velocidade, relacionadas a características da 

embarcação, condições meteorológicas e oceanográficas, e a diferentes estratégias 

de pesca. 

4. Algumas modalidades preveem uma autorização complementar permitindo que a 

embarcação atue em uma modalidade distinta da modalidade principal. 

5. É necessário validar os dados de rastreamento com fontes externas para estimar o 

erro associado à detecção da atividade de pesca. 

b) Definição de atividade de pesca para cada modalidade através de velocidade 

Neste trabalho, a atividade de pesca foi descrita através de intervalos de velocidade que 

representam uma operação de pesca. Para definir os intervalos de velocidades atribuídos a 

operação de pesca foram utilizados os trabalhos de Santos (2008), Santos (2009), Zagaglia (2009) 

que estudaram frotas nacionais, e nos trabalho de Murawiski et al. 2005. Com isto foi gerada 

uma base teórica de duração e velocidade de deslocamento das principais atividades 

relacionadas com a pesca.  

Linha 

O método linha possui 6 modalidades de pesca principais: 

• Espinhel horizontal de superfície 

• Espinhel horizontal de fundo 

• Espinhel vertical - covos 

• Espinhel vertical - pargueira 

• Linha de mão 

• Vara e isca viva 

• Garatéia 

As modalidades espinhel horizontal de superfície e espinhel horizontal de fundo apresentam 

comportamento operacional semelhante, lançam o petrecho por cerca de duas horas e 

recolhem o petrecho em velocidades lentas por um longo intervalo de tempo. Idealmente o 

recolhimento do petrecho é mais indicado para descrever a atividade de pesca destas 

modalidades (Tabela 3 e Anexo 1). 

Espinhel vertical – covos, espinhel vertical - pargueira, linha de mão, vara e isca viva, e garatéia 

tem o comportamento de realizar a atividade de pesca com a embarcação a deriva ou se 

mantendo sobre uma determinada localização ou pesqueiro. Dessa forma velocidades lentas 

descrevem a atividade de pesca destas modalidades (Tabela 2 e Anexo 1). 
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Tabela 2 – Intervalos de velocidades utilizados para descrever a atividade de pesca das embarcações do método 
Linha.  

Modalidade de pesca 
Código 
modalidade 

Velocidade 
mínima 

Velocidade 
máxima 

Atividade descrita 

Espinhel horizontal 
de superfície 

1.1 0 2 Recolhimento do espinhel 

1.2 0 2 Recolhimento do espinhel 

1.3 0 2 Recolhimento do espinhel 

1.4 0 2 Recolhimento do espinhel 

Espinhel horizontal 
de fundo 

1.5 0 2 Recolhimento do espinhel 

1.6 1.5 3.5 Recolhimento do espinhel 

1.7 0 3.5 Recolhimento do espinhel 

Espinhel vertical 

1.8 0 2.5 Atividade de pesca 

1.9 0 2.5 Atividade de pesca 

1.10 0 2.5 Atividade de pesca 

Linha de mão (fundo) 1.12 0 3 Atividade de pesca 

Vara e isca viva 1.13 0 3 Atividade de pesca 

 

Emalhe 

As modalidades de emalhe se dividem em: 

• Emalhe costeiro de fundo 

• Emalhe costeiro de superfície  

• Emalhe oceânico de fundo 

• Emalhe oceânico de superfície  

Todas as modalidades de emalhe apresentam um padrão operacional semelhante. Lançamento 

da rede realizado em velocidades médias a altas (4 a 7 nos), por um intervalo de tempo de 2 a 4 

horas e recolhimento da rede realizado em velocidades baixas (1 a 3 nos) durante 6 a 10 horas. 

Dessa forma o recolhimento da rede e a atividade que melhor descreve pescaria desta 

modalidade utilizando intervalos de velocidade (Tabela 3 e Anexo 2). 

Tabela 3 – Intervalos de velocidades utilizados para descrever a atividade de pesca das embarcações do método 
Linha.  

Modalidade de pesca 
Código 
modalidade 

Velocidade 
mínima 

Velocidade 
máxima 

Atividade descrita 

Emalhe costeiro 
(superfície) 

2.2 0 2.5 Recolhimento da rede 

Emalhe oceânico 
(fundo) 

2.3 0 2 Recolhimento da rede 

Emalhe costeiro 
(fundo) 

2.4 1 3 Recolhimento da rede 

Emalhe oceânico 
(superfície) 

2.9 0 3 Recolhimento da rede 

Emalhe costeiro 
(fundo) 

2.11 0 3 Recolhimento da rede 
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Arrasto 

As modalidades de arrasto se dividem em: 

• Arrasto costeiro simples e duplo 

• Arrasto de fundo parelha 

• Arrasto de fundo simples e duplo  

• Arrasto oceânico simples e duplo 

• Arrasto de meia água  

Todas as modalidade de pesca de arrasto apresentam um padrão similar em termos de operação 

de pesca. A embarcação navega ate o pesqueiro e então permanece realizando operações de 

arrastos que duram de 3 a 6 horas, e são realizadas em velocidades lentas. Portanto um intervalo 

de velocidades lentas descreve a atividade de pesca destas modalidades (Tabela 4 e Anexo 3). 

Tabela 4 – Intervalos de velocidades utilizados para descrever a atividade de pesca das embarcações do método 
Linha.  

Modalidade de pesca 
Código 
modalidade 

Velocidade 
mínima 

Velocidade 
máxima 

Atividade descrita 

Arrasto (fundo), 
parelha ou trilheira 

3.1 3 5.5 Arrasto 

Arrasto (fundo) - 
Simples ou parelha 

3.2 1 3.5 Arrasto 

Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples ou 
Tagones e popa 

3.3 0 3.5 Arrasto 

Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples ou 
Tangones 

3.5 0 3 Arrasto 

Arrasto (fundo) - 
duplo ou Tangones 

3.6 1 3 Arrasto 

Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples ou 
Tangones ou popa 

3.9 1 2.5 Arrasto 

Arrasto costeiro 
(fundo) – duplo ou 
Tangones 

3.10 1 3 Arrasto 

Arrasto costeiro 
(fundo simples e 
parelha) 

3.11 1.5 4 Arrasto 

Arrasto oceânico 
(fundo) - simples e 
duplo 

3.12 1 3 Arrasto 

 

 

 

Cerco 

São 5 as modalidades de cerco.  
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• Cerco sardinha - tainha 

• Cerco sardinha – anchova 

• Cerco sardinha – bonito-listrado 

• Cerco Anchoíta 

• Cerco bonito-listrado 

De forma geral a operação de pesca de cerco consiste em partir do porto em velocidades altas 

em direção ao pesqueiro, procurar por cardumes de peixes em velocidades altas, localização e 

abordagem do cardume em velocidades altas, cerco e captura em velocidades altas e 

subsequente transbordo em velocidades lentas.  Para o método de cerco determinação da 

atividade de pesca, utilizando dados de rastreamento podem apresentam um elevado grau de 

incerteza. As embarcações desta frota apresentam um padrão de pesca muito similar a 

atividades não relacionadas com pesca, como navegar de um ponto ate outro e depois parar a 

embarcação, ou seja, navegação rápida por um período de duração media a longa duração, 

seguida navegação lenta ou parada por um curto intervalo de tempo. Para estas modalidades a 

foram atribuídos intervalos de velocidades lentas para caracterizar a atividade de pesca (Tabela 

5 e Anexo 4). 

Tabela 5 – Intervalos de velocidades utilizados para descrever a atividade de pesca das embarcações do método 
Linha.  

Modalidade de pesca 
Código 
modalidade 

Velocidade 
mínima 

Velocidade 
máxima 

Atividade descrita 

Cerco (sardinha-
verdadeira) e tainha  

4.1 0 3 Navegação lenta  

Cerco (sardinha-
verdadeira) e 
anchova 

4.2 0 3 Navegação lenta 

Cerco (sardinha-
verdadeira) e bonito-
listrado 

4.3 0 3 Navegação lenta 

Cerco (sardinha-laje) 4.4 0 3 Navegação lenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armadilhas 

As modalidades de armadilha estão divididas em: 
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• Covos para lagostas 

• Covos para peixes 

• Covos para caranguejos 

• Potes para polvos 

As modalidades de covos para lagostas realizam as atividades de pesca, lançamento e 

recolhimento dos covos em velocidades lentas. Portando intervalos de velocidade lenta 

descrevem melhor a atividade de pesca destas modalidades. 

As modalidades de covos para caranguejos, opera lançando seus covos ao longo de um espinhel 

em velocidades medias a altas por um curto período de tempo, e recolhe os covos em 

velocidades lentas e por um longo período de tempo. Portando intervalos de velocidade lenta 

descrevem melhor a atividade de pesca destas modalidades. 

As modalidades potes para polvos operam verificando os potes de um espinhel, e realiza esta 

atividade desenvolvendo velocidades lentas a medias. Portando intervalos de velocidades lentas 

e medias descrevem melhor a atividade de pesca destas modalidades (Tabela 6 e Anexo 5). 

Tabela 6 – Intervalos de velocidades utilizados para descrever a atividade de pesca das embarcações do método 
Linha.  

Modalidade de pesca 
Código 
modalidade 

Velocidade 
mínima 

Velocidade 
máxima 

Atividade descrita 

Covos ou Manzuá - 
Lagosta verde Lagosta 
vermelha 

5.1 0 2.5 Recolhimento dos covos 

Covos ou Manzuá - 
Lagosta verde Lagosta 
vermelha 

5.2 0 2.5 Recolhimento dos covos 

Covos ou Manzuá - 
Lagosta verde Lagosta 
vermelha 

5.3 0 2.5 Recolhimento dos covos 

Covos ou Manzuá - 
Lagosta verde Lagosta 
vermelha 

5.4 0 2.5 Recolhimento dos covos 

Covos - Caranguejo 
vermelho 

5.6 0 2.5 Recolhimento dos covos 

Potes - Polvo 5.10 2 4.5 Repasse espinhel de potes 

Potes - Polvo 5.11 2 4.5 Repasse espinhel de potes 

 

Outros 

As embarcações da modalidade outros são de pequeno porto e não estão no PREPS. Portanto 

não foram estipulados intervalos de velocidade para descrever estas modalidades. 

 

c) Alteração do campo “ind_operacao” 

Com os intervalos de velocidade estabelecidos de forma empírica, foi realizado uma rotina 

computacional para alterar o valor do campo ‘ind_operacao’ utilizando o software R-Project, 
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com o auxilio das bibliotecas RPostgreSQL. Foi realizado uma consulta ao banco de dados 

selecionando todos os dados de cada modalidade, esta consulta foi importada para o ambiente 

R, e o valor de ‘ind_operacao’ foi reescrito para o valor ‘N’. Na sequência, para cada frota foram 

selecionados os registros fora de áreas portuárias e com valores de velocidades dentro do 

intervalo estipulado, para estes registros o valor do campo ‘ind_operacao’ foi alterado para “S”. 

2.4.5. Padrões espaciais das frotas 

A dinâmica das frotas pesqueiras foi descrita através da análise da distribuição do esforço de 

pesca da atividade de pesca ao longo do tempo e do espaço. Para cada frota foi analisado de 

forma preliminar a transmissão de dados buscando verificar eventuais falhas de transmissão. 

Foram elaborados mapas de densidade de pontos para cada modalidade de pesca. E a 

profundidade de operação de cada frota foi descrita através da distribuição do esforço por 

intervalos de profundidade. 

 

2.4.5.1. Transmissão de dados 

Para cada frota foi verificado a transmissão de dados procurando encontrar possíveis falhas de 

transmissão que eventualmente podem influenciar na análise dos mapas de densidade. Foram 

elaborados gráficos do intervalo de tempo entre transmissões ao longo do tempo. 

 

2.4.5.2. Mapas de densidade 

Para gerar os padrões espaciais das frotas pesqueiras, foram elaborados mapas de densidade 

baseados na concentração de localizações geográficas de dados de rastreamento com indicativo 

de pesca. 

Foram gerados mapas mensais, trimestrais e totais de cada modalidade de pesca presente nos 

dados do PREPS. 

Para gerar os mapas de densidade foi construída uma rotina computacional em linguagem R 

para selecionar no banco de dados os registros referentes a cada modalidade, converter em um 

arquivo vetorial no formato shapefile para então gerar mapas de densidade para cada 

modalidade de pesca, representando o mapa total, trimestral, e mensal. 

Foram utilizados os softwares PostgreSQL 9.6, R-project (pacotes: RQGIS, shapefiles, 

RPostgreSQL), QGIS 2.18.11 (Ferramenta saga:kerneldensityestimation, tamanho de pixel de 

saída 0.016 [1 milha náutica] e raio de interação 0.032 [2 milhas náuticas], e os limites dos mapas 

de densidade (extent) definidos entre as longitudes 60°W e 10°W e entre as latitudes 10°N e 

50°S. 

 

 

2.4.5.3. Representação mensal da atividade de pesca 

Foram gerados mapas mensais de cada modalidade de pesca presente nos dados do PREPS. 
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Para gerar os mapas foi construída uma rotina computacional em linguagem R para selecionar 

no banco de dados os registros referentes a cada modalidade, converter em um arquivo vetorial 

no formato shapefile e gerar mapas de densidade para cada modalidade de pesca, o mapa total, 

trimestral, e mensais. 

Foram utilizados os softwares PostgreSQL 9.6, R-project (pacotes: Rgdal, shapefiles, 

RPostgreSQL), função  “rasterize”, os limites dos mapas de densidade (extent) definidos entre 

as longitudes 60°W e 10°W e entre as latitudes 10°N e 50°S. Devido a menor concentração de 

pontos no período de um mês optou-se pela resolução de pixel de 10 milhas náuticas. 

 

2.4.5.4. Profundidade de operação 

Para visualizar a distribuição da atividade de pesca ao longo da profundidade, foi realizada uma 

análise espacial de sobreposição entre os dados de rastreamento e a batimetria do Serviço 

Geológico Nacional. Foi utilizada a camada vetorial, primitiva geométrica polígono, 

BATIMETRIA_SRTM_30_POLIGONO_SIRGAS_2000.shp. Esta camada representa a batimetria em 

intervalos, a saber: plataforma continental quatro estratos 0-20m, 20-50m, 50-75m, 75-100m; 

talude 19 estratos com intervalo de 100 metros, variando de 100 a 2000m e mais 18 estratos 

com 250 metros de intervalo, variando de 2000 a 6750m. 

Para gerar as análises, foi realizada uma rotina computacional em linguagem R para selecionar 

cada modalidade do banco, realizar o procedimento de sobreposição com a batimetria, 

utilizando a função “over”, pacote “sp”. 
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3. RESULTADOS 
De acordo com os dados do Registro Geral da Pesca, o Brasil possui uma frota pesqueira com 

cerca de 24.300 embarcações cadastradas. Ao analisar o total de embarcações com 

obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS constata-se que 5.731 embarcações devem 

transmitir dados de rastreamento, contudo apenas 1.622 embarcações estão presentes nos 

dados do PREPS, o que corresponde a 23,6% do total esperado de embarcações aderidas ao 

sistema (Tabela 7). 

Tabela 7 – Obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS organizado por Método de pesca.  

 Total 
PREPS 

obrigatório  
Presente 
no PREPS 

Cobertura do PREPS em  
relação a obrigatoriedade 

Linha 2.306 (10%) 660 308 46,66% 

Rede de Espera 9.374 (40%) 1.499 299 19.95% 

Rede de Arrasto 5.156 (22%) 570 554 97.19% 

Rede de Cerco 761 (3%) 144 140 97.22% 

Armadilha 3.073 (12%) 2.858 307 10.74% 

Outros 3.623 (13%) 0 1  

Não identificado   13  

Total Geral 24.293 5.731 1.622 23.59% 

 

Os métodos de pesca com o maior déficit de adesões ao PREPS são Armadilha (10% de adesão), 

Rede de espera (20% de adesão) e Linha (30% de adesão). Os métodos de Rede de Arrasto e 

Rede de Cerco possuem quase que a totalidade de embarcações com obrigatoriedade aderidas 

ao PREPS (97% de adesão para ambos os métodos de pesca), já a modalidade Outros, apresenta 

uma embarcação aderira ao PREPS, enquanto que a classificação indica não haver embarcações 

aptas para serem rastreadas (Figura 10). 

 

Figura 10 - Obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS para cada método de pesca. 
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Eventuais discrepâncias entre o número de embarcações esperado e o número de aderidas 

podem ter sido influenciadas pelas bases utilizadas. A lista de embarcações presentes nos dados 

do PREPS, 1622 unidades, é menor que a lista de todas as embarcações já rastreadas, 2118 

unidades (incluindo embarcações virtuais de empresas de rastreamento utilizadas para teste de 

homologação). Esta diferença se da pelo motivo de que a base do PREPS utilizada compreende 

os anos de 2014 a 2016, portanto, 1622 é o total de embarcações rastreadas neste intervalo de 

tempo.  Enquanto que a totalidade das embarcações no sistema incluem as embarcações que 

foram rastreadas fora do período considerado, anterior ou posterior, e incluem embarcações 

que não estão mais em atividade. 

Para relacionar a embarcação listada no sistema PREPS com a modalidade cadastrada no RGP, 

foi utilizada uma lista de março de 2015 e uma lista de setembro de 2017. Com a primeira foi 

possível relacionar 1.584 embarcações (99%), utilizando o número do TIE para isso. Com a lista 

do RGP de 2015, das 38 embarcações (1%) restantes, sem correspondência com o RGP de 2015, 

25 foram relacionadas utilizando o nome da embarcação como critério, restando 13 

embarcações (<1%) sem correspondência. 

É importante destacar que as listas do RGP são referentes ao dia da consulta ao sistema. Todas 

as embarcações estão sujeitas a alterações de suas modalidades e características físicas ao longo 

do tempo. E, portanto para relacionar precisamente a modalidade cadastrada com a 

embarcação do PREPS é necessária a informação de todas as renovações de autorizações de 

cada embarcação, e dessa forma relacionar os dados do PREPS com a modalidade ao longo do 

tempo. 

A partir destas classificações de modalidades de pesca foram procedidas as análises de padrões 

espaciais e temporais das frotas presentes no PREPS. 

 

3.1. Método de pesca Arrasto 
 

Esta categoria de permissionamento concentra todos os métodos de pesca que se realizam com 

o emprego de rede-de-arrasto tracionada, com recolhimento manual ou mecânico. 

Dentro do método arrasto estão previstos 4 grupos de modalidades ou petrechos de pesca:  

• Arrasto (fundo), parelha ou trilheira 

• Arrasto (fundo) – simples ou parelha 

• Arrasto (fundo) - duplo ou simples ou Tangones e popa 

• Arrasto (meia água) 

 

O método Arrasto esta segmentado em 14 subcategorias que se distinguem em petrecho de 

pesca, espécies alvo, captura incidental fauna acompanhante previsível, autorização 
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complementar, e área de pesca. A combinação destes elementos define a modalidade de pesca. 

Na Tabela 8 é apresentada a relação de modalidades previstas para o método Linha. 

Tabela 8 – Modalidades de pesca do método Arrasto. NI – não informado, MT – mar territorial, ZEE zona econômica 
exclusiva, AI – águas internacionais. N – litoral Norte, N/NE – litoral Norte e Nordeste, NE – litoral Nordeste, SE – 
litoral Sudeste, SE/S – litoral Sudeste e Sul. 

Modalidade petrecho  Espécie alvo 
Área de 
operação 

Autorização 
Complementar 

Rede de arrasto em 
processo de 
recadastramento 

3 NI NI NI 

Arrasto (fundo), parelha 
ou trilheira 

3.1 Piramutaba 

MT; ZEE [N] 

Arrasto (fundo) - 
Simples ou parelha 

Arrasto (fundo) - Simples 
ou parelha 

3.2 
Peixes 
demersais 

NI 

Arrasto (fundo) - duplo 
ou simples 

3.3 

Camarão 
rosa 

MT; ZEE 
[N/NE]  
(AP ao PI) 

Arrasto (fundo) - 
Simples ou parelha 

3.4 
MT; ZEE 
[N/NE]  
(MA ao PI) 

Emalhe costeiro 
(superfície) 

3.5 
MT; ZEE [NE]  
(CE a BA) 

Linha de mão (fundo) 

Arrasto (fundo) - duplo 

3.6 
MT; ZEE 
[SE/S] 

Arrasto (fundo) 

3.7 
Camarão 
santana 

MT; ZEE [RS] NI 

Arrasto (fundo) - duplo 
ou simples 

3.8 
Camarão 
sete-barbas 

MT; ZEE 
[SE/S] 

Garatéia com atração 
luminosa  

3.9 
Rede de espera 
(superfície) 

Arrasto costeiro (fundo) 
– duplo 

3.10 

Peixes 
demersais 

MT; ZEE 
[SE/S]  
(0-250m) 

NI 

Arrasto costeiro (fundo 
simples e parelha) 

3.11 NI 

Arrasto oceânico (fundo) 
- simples e duplo 

3.12 
ZEE [SE/S] 
(250-500m) 

NI 

3.13 
Camarão 
carabineiro 

ZEE [SE/S] 
(500-1000m) 

NI 

Arrasto (meia água) 3.14 Anchoíta 
MT; ZEE 
[SE/S] 

NI 

 

Apenas as modalidades Arrasto oceânico (fundo) - simples e duplo, espécie alvo camarão 

carabineiro [3.13] e Arrasto (meia água), espécie alvo anchoíta [3.14] não possuem embarcações 

cadastras no RGP. As demais categorias de permissionamento compreendem um universo de 

5.156 embarcações de arrasto, e destas, 570 (11%) atingem os critérios de obrigatoriedade de 

adesão ao sistema PREPS. 554 embarcações do método Arrasto estão presentes nos dados do 

PREPS, o que corresponde a 97% do esperado (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Relação do número total de embarcações registras no Método Arrasto, indicando o total de embarcações 
a serem rastreadas e os percentuais em relação ao tamanho da frota e ao efetivamente monitorado pelo PREPS. 

Modalidade 
petrecho 

 RGP total 
Obrigatoriedade 

PREPS 
Presente 

 no PREPS 
% a ser  

rastreada 
% no  

PREPS 

Rede de arrasto 
em processo de 

recadastramento 
3 35 5 3 14.29% 60.00% 

Arrasto (fundo), 
parelha ou 

trilheira 
3.1 46 46 46 100.00% 100.00% 

Arrasto (fundo) - 
Simples ou 

parelha 
3.2 18 15 9 83.33% 60.00% 

Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples 

3.3 89 89 75 100.00% 84.27% 

3.4 110 0 0   

3.5 1.195 2 1 0.17% 50.00% 

Arrasto (fundo) - 
duplo 

3.6 361 233 233 64.54% 100.00% 

3.7 1 0 0   

Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples 

3.8 8 0 0   

3.9 3.127 18 19 0.58% 105.56% 

Arrasto costeiro 
(fundo) – duplo 

3.10 58 55 62 94.83% 112.73% 

Arrasto costeiro 
(fundo simples e 

parelha) 
3.11 102 101 100 99.02% 99.01% 

Arrasto oceânico 
(fundo) - simples 

e duplo 

3.12 6 6 6 100.00% 100.00% 

3.13 0 0    

Arrasto (meia 
água) 

3.14 0 0    

TOTAL  5.156 570 554 11.06% 97.19% 

 

O total de embarcações rastreadas em relação ao esperado é 97%, quase a totalidade (Figura 

11). As modalidades 3.9 Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie camarão sete barbas, área 

SE/S e a modalidade 3.10 Arrasto costeiro (fundo) - duplo, área SE/S. Apresentam mais 

embarcações nos dados do PREPS do que o esperado, uma a mais para cada modalidade, estes 

números diferem devido a base do RGP utilizada. 
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Figura 11 – Comparação entre o total de embarcações registradas no método arrasto, total de embarcações com 
obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS, e o total de embarcações efetivamente monitoradas pelo sistema 
PREPS.  

A seguir os resultados estão organizados por região, Norte/Nordeste e Sudeste/Sul.  
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3.1.1. Norte e Nordeste 

 

Modalidade 3.1 

A modalidade 3.1 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto (fundo), 

parelha ou trilheira, tem como espécie alvo piramutaba e estão autorizadas a operar em toda a 

costa Norte brasileira. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com 

as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização 

complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Peixe-serra, tubarão-serra (Pristis perotteti, Pristis pectinata). 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Bagre-branco, (Arius grandicassis); 

•  Bagre-de-fita, (Bagre marinus);  

• Bagre-de-penacho (Bagre bagre), 

• Bagre (Genidens barbus, Netuma planifrons); 

• Bagre-amarelo (Cathorops spixii),  

• Bagre rosado (Genidens genidens, Genidens 

barbus), 

• Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora), 

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, 

Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta), 

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella 

purpuriventralis),  
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Autorização complementar 

Arrasto (fundo) - Simples ou parelha,  

• Bagre-branco, (Arius grandicassis);  

• Bagre-de-fita, (Bagre marinus);  

• Bagre-de-penacho (Bagre bagre),  

• Bagre (Genidens barbus, Genidens 

planifrons),  

• Bagre-amarelo (Cathorops spixii),  

• Bagre rosado (Genidens genidens, Genidens 

barbus),  

• Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, 

Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta),  

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella 

purpuriventralis), 

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Pescada gó (Macrodon ancylodon),  

• Corvina, Cururuca (Micropogonias furnieri),  

• Tainha, pratiqueira, saúna, parati, parati-cara-

amarela (Mugil curema, Mugil liza), 

 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e Zona Econômica Exclusiva da 

região Norte do Brasil (Figura 12). 

 

Figura 12 – Área de operação da modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, espécie alvo piramutaba, 
área de operação mar territorial e zona Econômica exclusiva norte. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que no primeiro semestre de 2014 não há dados de rastreamento 

para esta frota. No segundo semestre de cada ano nota-se que há uma interrupção na 

transmissão dos dados, provavelmente relacionados ao período de defeso da piramutaba, entre 

15 de setembro a 30 de novembro (Brasil 2014a), Figura 13. 

 

Figura 13 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, espécie 
alvo piramutaba, área de operação mar territorial e zona econômica exclusiva norte. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, espécie alvo piramutaba, área de 

operação mar territorial e zona econômica exclusiva norte, atua em uma restrita faixa 

batimétrica. Da linha de costa até 20 metros de profundidade (Figura 14). 

 

Figura 14 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, 
espécie alvo piramutaba, área de operação mar territorial e zona econômica exclusiva norte. 
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Distribuição do esforço de pesca 

As embarcações formam a frota modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, espécie 

alvo piramutaba atuam em uma concentrada entra a foz dos rios Amazonas de Pará, em 

profundidades mais rasas que 20 metros (Figura 15).  

 

Figura 15 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou 
trilheira, espécie alvo piramutaba, área de operação mar territorial e zona econômica exclusiva norte. Dados 
referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem praticamente as mesmas, com 

pequenas variações ao longo do ano. No primeiro trimestre pode ser observado que o esforço 

de pesca se distribui em quatro pequenas áreas. No segundo trimestre o esforço de pesca migra 

para o norte da área de pesca, na foz o rio amazonas. No terceiro trimestre o esforço volta a se 

distribuir e no quarto trimestre a atividade de pesca se concentra ao sul e é observada uma 

menor atividade de pesca, influenciada pelo defeso da piramutaba (Figura 16). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 16 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.1 Arrasto (fundo), parelha ou trilheira, 
espécie alvo piramutaba.  
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Modalidade 3.2 

A modalidade 3.2 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto (fundo) - 

Simples ou parelha, tem como espécie alvo várias espécies de peixes demersais e estão 

autorizadas a operar em toda a costa Norte brasileira. Abaixo segue a descrição da autorização 

de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a 

fauna acompanhante, autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Uricica, bagre-amarelo (Cathorops spixii),  

• Bandeirado, bagre-de-penacho (Bagre bagre),  

• Cambéua, bagre-branco (Arius grandicassis),  

• Bagre-de-fita, (Bagre marinus), 

• Bagre (Genidens barbus, Netuma planifrons);  

• Bagre rosado (Genidens genidens, Genidens barbus),  

• Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus), 

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta), 

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella purpuriventralis),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa), 

• Corvina, Cururuca (Micropogonias furnieri),  

• Pescada gó (Macrodon ancylodon),  

• Tainha, pratiqueira, saúna, parati, parati-cara-amarela (Mugil curema, Mugil liza) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

Não informado 
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Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

Não informado 

 

Autorização complementar 

 

Não informado 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial; Zona Econômica Exclusiva, e Águas 

internacionais (Figura 17). 

 

Figura 17 – área de operação da modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, espécie alvo peixes 
demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região Norte do Brasil. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que no primeiro semestre de 2014 não há dados de rastreamento 

para esta frota (Figura 18). 

 

Figura 18 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, espécie 
alvo peixes demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região Norte do Brasil. 

 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, espécie alvo peixes demersais, atua em 

estreito intervalo batimétrico, entre 0 e 75 metros de profundidade, com grande concentração 

entre 20 e 50 metros (Figura 19). 

 

Figura 19 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, 
espécie alvo peixes demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região Norte do Brasil. 
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Distribuição do esforço de pesca 

As embarcações formam a frota 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, espécie alvo peixes 

demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva do Norte operam em uma estreita faixa 

iniciando ao longo da longitude 48°W e entre as latitudes 2°N e 1°S (Figura 20). Também é 

observada atividade de pesca próximo da fronteira com a Guiana Francesa. 

 

Figura 20 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou 
parelha, espécie alvo peixes demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região Norte do Brasil. Dados 
referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas (Figura 21). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 21 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.2 Arrasto (fundo) - Simples ou parelha, 
espécie alvo peixes demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região Norte do Brasil.  
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Modalidade 3.3 

A modalidade 3.3 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto (fundo) - 

duplo ou simples, espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das 

regiões Norte e Nordeste (do Amapá ao Piauí). Abaixo segue a descrição da autorização de pesca 

desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna 

acompanhante, autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Camarão rosa (Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus subtilis) 

• Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri),  

• Camarão branco (Litopenaeus schmitti)) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea). 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Pescada gó (Macrodon ancylodon),  

• Boca-mole (Larimus breviceps),  

• Pescada, goete (Cynoscion jamaicensis),  

• Trilha (Mullus argentinae),  

• Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Xaréu (Caranx latus),  

• Cururuca, corvina (Micropogonias furnieri), 

• Camarão sete-barbas, Camarão espigão 

(Xiphopenaeus kroyeri). 
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 Autorização complementar 

Arrasto (fundo) - Simples ou parelha,  

• Uricica, bagre- amarelo (Cathorops spixii), 

• Bandeirado, bagre-de-penacho (Bagre bagre),  

• Cambéua, bagre- branco (Arius grandicassis),  

• Bagre-de-fita, (Bagre marinus);  

• Bagre (Genidens barbus, Genidens planifrons),  

• Bagre rosado (Genidens genidens, Genidens barbus),  

• Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta),  

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella purpuriventralis),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Pescada gó (Macrodon ancylodon),  

• Cururuca, corvina (Micropogonias furnieri),  

• Tainha, pratiqueira, saúna, parati, parati-cara-amarela (Mugil curema, Mugil liza). 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no mar territorial e zona econômica exclusiva das 

regiões Norte e Nordeste (do Amapá ao Piauí) (Figura 22). 

 

Figura 22 – área de operação da modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo camarão 
rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e Nordeste (do Amapá ao Piauí). 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que no primeiro semestre de 2014 não há dados de rastreamento 

para esta frota, também é observado que existe uma menor quantidade de transmissões de 

dados ao final e inicio de cada ano, provavelmente relacionado ao período de defeso do 

camarão-rosa no norte, que inicia em 15 de outubro e finaliza em 15 de fevereiro de cada ano 

(Brasil, 2004), Figura 23. 

 

Figura 23 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, 
espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e Nordeste (do Amapá 
ao Piauí). 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo camarão rosa, no 

mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e Nordeste (do Amapá ao Piauí), 

atua da linha de costa até 200 metros de profundidade. A principal concentração do esforço se 

localiza entre 20 e 75 metros de profundidade (Figura 24). 

 

Figura 24 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou 
simples, espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e Nordeste 
(do Amapá ao Piauí). 
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Distribuição do esforço de pesca 

As embarcações formam a frota modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, 

espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e 

Nordeste (do Amapá ao Piauí), atuam em uma longa faixa, entre 20 e 75 metros de 

profundidade, estendendo-se da foz do Rio Para até a divisa com a Guina Francesa. São três 

áreas distintas onde a distribuição do esforço de pesca é mais intensa. Uma ao largo da foz do 

rio Pará, uma segunda localizada entre o Rio Para e o Rio amazonas, e uma terceira área entre 

a ilha de Maracá e a divisa com a Guiana Francesa (Figura 25). Também é observada atividade 

de pesca, em menor intensidade ao largo da costa do Ceara, Piauí e Maranhão.  

 

Figura 25 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples, espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e 
Nordeste (do Amapá ao Piauí). 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca se alternam. No 1º trimestre grande parte o esforço 

de pesca se concentra próximo a foz dos Rios Pará e Amazonas, no 2º trimestre o esforço se 

espalha por toda a extensão da área de pesca explotada. No 3º trimestre a maior parte do 

esforço está concentrado próximo da fronteira com a Guiana Francesa. E no quarto trimestre a 

intensidade do esforço diminui, mas continua concentrada na fronteira com a Guina Francesa 

(Figura 26). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 26 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.3 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou 
simples, espécie alvo camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões Norte e Nordeste 
(do Amapá ao Piauí).  
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Modalidade 3.5 

A modalidade 3.5 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto (fundo) - 

duplo ou simples, tem como espécie alvo camarões e estão autorizadas a operar no Mar 

Territorial do Nordeste, do Ceará a Bahia. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca 

desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna 

acompanhante, autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Camarão rosa (Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus subtilis) 

• Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri),  

• Camarão branco (Litopenaeus schmitti) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea). 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Pescada, goete (Cynoscion jamaicensis),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Boca mole (Larimus breviceps), 

•  Pescada GO (Macrodon ancylodon),  

• Pescadinha real (Macrodon ancylodon), 

• Papa terra, Judeu, Betara (Menticirrhus 

americanus),  

• Corvina, Cururuca (Micropogonias furnieri),  

• Maria Luisa (Paralonchurus brasiliensis),  

• Cabeçudo, Cangoá (Stellifer brasiliensis), 

• Cabeçudo vermelho, Cangoá (Stellifer 

rastrifer),  

• Cabeçudo Preto, Cangoá (Stellifer naso), 

• Castanha, Cabeça de coco (Umbrina canosai),  

• Miraguaia (Pogonias cromis),  

• Coró (Genyatremus luteus)). 
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 Autorização complementar 

Linha de mão (fundo)  

• Cioba (Lutjanus analis),  

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus),  

• Dentão (Lutjanus jocu). 

 

 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia 

(Figura 27). 

 

Figura 27 – Área de operação da modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo 
camarões, área de operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, 

espécie alvo camarões, área de operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia, 

apresenta ausência de dados no primeiro semestre de 2014 (Figura 28) 

 

Figura 28 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, 
espécie alvo camarões, área de operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo camarões, área de 

operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia, atua em uma estreita faixa batimétrica. 

Da linha de costa ate 20 metros de profundidade (Figura 29). 

 

Figura 29 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou 
simples, espécie alvo camarões, área de operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia. 
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Distribuição do esforço de pesca 

A embarcação rastreada desta modalidade atua ao largo do litoral da Bahia (Figura 30). Observa-

se que a concentração do esforço se d´a em uma única área entre 0 e 20 metros de 

profundidade. 

 

Figura 30 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.5 petrecho Arrasto (fundo) - 
duplo ou simples, espécie alvo camarões, área de operação Mar Territorial do Nordeste, do Ceara a Bahia. Dados 
referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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3.1.2. Sudeste e Sul 

Modalidade 3.6 

A modalidade 3.6 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto (fundo) - 

duplo, tem como espécie alvo camarão rosa e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e 

Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca 

desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna 

acompanhante, autorização complementar e a área de operação.  

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Camarão rosa (Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus subtilis, Farfantepenaeus 

paulensis),  

• Camarão Santana (Pleoticus muelleri),  

• Camarão barba ruça (Artemesia longinaris) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea ), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea),  

• Cherne poveiro (Polyprion americanus),  

• Mero (Epinephelus itajara),  

• Raia Viola (Rhinobatus horkelii, Rinobatos 

percellens),  

• Agulhão branco (Tetrapturus albidus),  

• Agulhão negro (Makaira nigricans),  

• Cação-bico-doce (Galeorhinus galeus),  

• Caçãocola-fina, caçonete, Boca de velho 

(Mustelus schmitti),  

• Tubarão – peregrino (Cetorhinus maximus),  

• Cação-lixa, tubarão-lixa, Lambaru 

(Ginglymostoma cirratum),  

• Tubarão-baleia (Rhincodon typus),  

• Cação-anjo-espinhoso (Squatina 

Guggenheim),  

• Cação-anjo-liso (Squatina occulta),  

• Cação bicudo, cação espátula, Quati 

(Isogomphodon oxyrhynchus), 

• Tubarão Raposa (Alopias supercilliosus),  

• Peixe-serra, espadarte (Pristis pectinata, P. 

perotteti),  

• Tubarão-limão, papa-areia (Negaprion 

brevirostris),  

• Peixe-boi marinho (Trichechus manatus),  

• Boto-cinza (Sotalia guianensis),  

• Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno 

bredanensis), 

• Golfinho-rotador (Stenella longirostris),  

• Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella 

frontalis), 

• Golfinho-comum (Delphinus delphis),  

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 

truncatus),  

• Toninha (Pontoporia blainvillei),  

• Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae),  

• Baleia-cachalote (Physeter macrocephalus) 
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Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Linguado (Paralichthys brasiliensis, 

Paralichthys isósceles, Paralichthys 

triocellatus, Paralichthys patagonicus),  

• Trilha (Mullus argentinae),  

• Abrotea (Urophycis brasiliensis),  

• Lula (Loligo sanpaulensis, Loligo surinamensis, 

Lolliguncula brevis, 

• Doryteuthis plei, Sepioteuthis sepioidea), 

Corvina (Micropogonias furnieri), Papa terra, 

Judeu, 

• Betara (Menticirrhus americanus),  

• Cabrinha (Prionotus punctatus),  

• Castanha (Umbrina canosai),  

• Pescada, Maria-mole (Cynoscion striatus),  

• Pescadinha real, Pescada foguete (Macrodon 

ancylodon),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, 

• Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta),  

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella 

purpuriventralis), 

• Tubarão azul (Prionace glauca),  

• Tubarão lombo-preto, Caçãolombo-preto 

(Carcharhinus falciformis),  

• Mako, cação anequim (Isurus oxyrinchus), 

• Cação-bagre (Squalus acanthias, Squalus 

cubensis),  

• Cação-espinho (Squalus blainville),  

• Cação-malhado (Mustelus fasciatus), 

• Pargo-rosa (Pagrus pagrus),  

• Congro rosa (Genypterus brasiliensis),  

• Congro-preto (Conger orbignianus, Myrophis 

punctatus, Raneya brasiliensis),  

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis),  

• Peixe-sapo (Lophius gastrophysus),  

• Tira-vira (Percophis brasiliensis),  

• Namorado (Pseudopercis numida),  

• Batata (Lopholatilus villarii), Merluza 

(Merluccius hubbsi),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi), 

Pitu (Metanephrops rubellus),  

• Cavaca, manezinho (Caranx crysus), Dentão 

(Lutjanus jocu), 

• Caranha (Lutjanus cyanopterus),  

• Ariacó (Lutjanus synagris),  

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus), 

• Pargo-piranga (Rhomboplites aurorubens),  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro 

(Epinephelus niveatus),  

• Garoupa-vermelha-de-abrolhos (Epinephelus 

morio), Sirigado, 

• badejo-quadrado (Mycteroperca bonaci), 

•  Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),  

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis), 

•  Olho de cão (Priacanthus arenatus),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Xixarro (Trachurus lathami),  

• trombeta, Porquinho, peroá (Balistes 

capriscus),  

• siri-mangue (Callinectes exasperatus),  

• siri-azul (Callinectes sapidus),  

• Siri nema 

• (Callinectes bocourti),  

• Siri (Callinectes danae, Callinectes ornatus),  

• Goete (Cynoscion jamaicensis))
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 Autorização complementar 

Arrasto (fundo) 

• Camarão cristalino (Parapenaeus americanus, Plesionika spp.),  

• Pitu (Metanephrops rubellus) 

 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e Zona Econômica Exclusiva do 

Sudeste e Sul (Figura 31). 

 

Figura 31 – área de operação da modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - duplo, espécie alvo camarão rosa e área 
de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 32). 

 

Figura 32 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - duplo, espécie 
alvo camarão rosa e área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. 

 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - duplo, espécie alvo camarão rosa e área de 

operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul, atua em profundidades 

variando de 0 a 200 metros, com grande concentração de atividade em regiões com 

profundidades entre 20 metros e 75 metros, e uma segunda concentração entre 75 e 200 metros 

(Figura 33). 

 

Figura 33 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - duplo, 
espécie alvo camarão rosa e área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta uma ampla distribuição do esforço de pesca ao longo da plataforma 

continental do Sudeste e Sul. as áreas com maior concentração do esforço de pesca estão entre 

o Rio de janeiro e Santa Catarina (Figura 33). 

 

Figura 34 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - 
duplo, espécie alvo camarão rosa e área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. 
Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas, podendo ser observado 

uma diminuição da intensidade do esforço de pesca no segundo trimestre na costa do Rio 

Grande do Sul (Figura 35). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 35 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.6 petrecho Arrasto (fundo) - duplo, espécie 
alvo camarão rosa e área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul.  
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Modalidade 3.9 

A modalidade 3.9 compreende todas as embarcações Arrasto costeiro (fundo) - duplo, tem como 

espécie alvo peixes demersais e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e Zona Econômica 

Exclusiva do Sudeste e Sul. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, 

com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, 

autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Corvina (Micropogonias furnieri),  

• Castanha (Umbrina canosai),  

• Pescada, Maria-mole (Cynoscion striatus),  

• Pescadinha real, Pescada foguete (Macrodon ancylodon), 

• Linguado (Paralichthys brasiliensis, Paralichthys isósceles, Paralichthys triocellatus, Paralichthys 

patagonicus),  

• Abrotea (Urophycis brasiliensis)  

• Cabrinha (Prionotus punctatus)  

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Cação-anjo liso (Squatina occulta) 

 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Trilha (Mullus argentinae),  

• Lula (Loligo sanpaulensis, Loligo 

• surinamensis, Lolliguncula brevis, 

Doryteuthis plei, Sepioteuthis sepioidea),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Boca mole (Larimus breviceps), 

• Papa terra, Judeu, Betara (Menticirrhus 

americanus),  

• Maria Luisa (Paralonchurus brasiliensis), 

• Cabeçudo, Cangoá (Stellifer brasiliensis),  

• Cabeçudo vermelho, Cangoá (Stellifer 

rastrifer), 

• Cabeçudo Preto, Cangoá (Stellifer naso),  

• Miraguaia (Pogonias cromis),  

• Pescada olhuda (Cynoscion guatucupa),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  
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• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, 

Sympterygia bonapartii, Sympterygia 

acuta),  

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella 

purpuriventralis),  

• Congro rosa (Genypterus brasiliensis),  

• Congro-preto (Conger orbignianus, 

Myrophis punctatus, Raneya brasiliensis),  

• Peixe-sapo (Lophius gastrophysus),  

• Tira-vira (Percophis brasiliensis),  

• Namorado (Pseudopercis numida),  

• Batata (Lopholatilus villarii),  

• Lacraia, Pitu (Metanephrops rubellus),  

• Cavaca, carapau, xerelete  (Caranx crysus),  

• Dentão (Lutjanus jocu),  

• Caranha (Lutjanus cyanopterus),  

• Ariacó (Lutjanus synagris),  

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus),  

• Pargo-piranga (Rhomboplites 

aurorubens),  

• Pargo-rosa (Pagrus pagrus),  

• Garoupa, cherne pintado, cherne 

verdadeiro (Epinephelus niveatus), 

• Garoupa-vermelha-de-abrolhos 

(Epinephelus morio), 

• Sirigado, badejo-quadrado (Mycteroperca 

bonaci), 

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris), 

• Badejo-da-areia (Mycteroperca 

microlepis),  

• Olho de cão (Priacanthus arenatus),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Goete (Cynoscion jamaicensis) 

• Congro-preto (Conger orbignianus, 

Myrophis punctatus, Raneya brasiliensis) 

 

Autorização complementar 

Não informado 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial do Sudeste e Sul e Zona Econômica 

Exclusiva do Sudeste e Sul (Figura 36). 

 

Figura 36 – área de operação da modalidade 3.9 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, espécie alvo peixes 
demersais área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul.  

. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 37). 

 

Figura 37 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.9 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, 
espécie alvo peixes demersais área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.9 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, espécie alvo peixes demersais área 

de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul, atua em 

profundidades variando de 0 a 200 metros, com grande concentração de atividade entre 20 e 

75 metros (Figura 38). 

 

Figura 38 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.9 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - 
duplo, espécie alvo peixes demersais área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e 
Sul. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada entre São Paulo e 

Rio Grande do Sul (Figura 38). 

 

Figura 39 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.9, Arrasto (fundo) - duplo ou 
simples, espécie alvo camarão sete barbas, área de operação sudeste e sul. Dados referentes ao rastreamento das 
embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca apresentam uma leve alteração. No primeiro trimestre 

a atividade de pesca está concentrada entre Santa Catariana e Rio Grande do Sul. No Segundo 

trimestre o esforço se distribui entre São Paulo e Santa Catarina, no terceiro trimestre se 

distribui entre o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No quarto trimestre volta a se distribuir 

entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 40) 

  

  
Figura 40 – Distribuição temporal do esforço de pesca modalidade 3.9 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, 
espécie alvo peixes demersais área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e Sul.  
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Modalidade 3.10 

A modalidade 3.10 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto costeiro 

(fundo) - duplo, tem como espécie alvo peixes demersais, estão autorizadas a operar no Mar 

Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul em profundidades inferiores a 250 

metros. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-

alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização 

complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Corvina (Micropogonias furnieri),  

• Castanha (Umbrina canosai),  

• Pescada, Maria- mole (Cynoscion striatus),  

• Pescadinha real, Pescada foguete (Macrodon ancylodon), 

• Linguado (Paralichthys brasiliensis, Paralichthys isósceles, Paralichthys triocellatus, 

Paralichthys patagonicus),  

• Abrotea (Urophycis brasiliensis)  

• Cabrinha (Prionotus punctatus)) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Cação anjo espinhoso (Squatina guggenheim) 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Trilha (Mullus argentinae),  

• Lula (Loligo sanpaulensis, Loligo 

surinamensis, Lolliguncula brevis, 

Doryteuthis plei, Sepioteuthis sepioidea),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Pescada branca (Cynoscion leiarchus),  

• Boca mole (Larimus breviceps), 

• Papa terra, Judeu, Betara (Menticirrhus 

americanus),  

• Maria Luisa (Paralonchurus brasiliensis), 

• Cabeçudo, Cangoá (Stellifer brasiliensis),  

• Cabeçudo vermelho, Cangoá (Stellifer 

rastrifer), 

• Cabeçudo Preto, Cangoá (Stellifer naso),  

• Miraguaia (Pogonias cromis),  



69 
 

• Pescada olhuda (Cynoscion guatucupa), 

•  Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Raia santa (Rioraja agassizii),  

• Raia carimbada (Atlantoraja cyclophora),  

• Raia chita (Atlantoraja castelnaui),  

• Raia emplasto (Atlantoraja platana, 

Sympterygia bonapartii, Sympterygia 

acuta),  

• Raia (Breviraja spinosa, Rajella 

purpuriventralis),  

• Congro rosa (Genypterus brasiliensis),  

• Congro-preto (Conger orbignianus, 

Myrophis punctatus, Raneya brasiliensis),  

• Peixe-sapo (Lophius gastrophysus),  

• Tira-vira (Percophis brasiliensis),  

• Namorado (Pseudopercis numida),  

• Batata (Lopholatilus villarii),  

• Lacraia, Pitu (Metanephrops rubellus),  

• Cavaca, carapau, xerelete (Caranx crysus), 

Dentão(Lutjanus jocu),  

• Caranha (Lutjanus cyanopterus),  

• Ariacó (Lutjanus synagris),  

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus),  

• Pargo-piranga (Rhomboplites 

aurorubens),  

• Pargo-rosa (Pagrus pagrus),  

• Garoupa, cherne pintado, cherne 

verdadeiro (Epinephelus niveatus), 

• Garoupa-vermelha-de-abrolhos 

(Epinephelus morio), 

• Sirigado, badejo-quadrado (Mycteroperca 

bonaci), 

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris), 

• Badejo-da-areia (Mycteroperca 

microlepis),  

• Olho de cão (Priacanthus arenatus),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus)

 

 Autorização complementar 

Não informado 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do 

sudeste e sul em profundidades inferiores a 250 metros, Figura 41. 

 

Figura 41 – área de operação da modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, espécie alvo o peixes 
demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul em profundidades 
inferiores a 250 metros.  
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 42). 

 

Figura 42 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, 
espécie alvo o peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul em 
profundidades inferiores a 250 metros. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo, espécie alvo o peixes demersais, 

área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul em profundidades 

inferiores a 250 metros, atua em profundidades variando de 0 a 800 metros, com grande 

concentração de atividade entre 0 e 75 metros, de 75 a 200 metros, e menor entre 300 e 500 

metros (Figura 43). 

 

Figura 43 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - 
duplo, espécie alvo o peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e 
sul em profundidades inferiores a 250 metros. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada na plataforma 

continental do sudeste e sul, distribuindo o esforço entre o estado do Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul (Figura 43). As maiores concentrações do esforço de pesca estão na costa do Rio 

de Janeiro e na costa do Rio Grande do Sul. Também é observado intensa atividade de pesca em 

regiões do talude, fora da área de pesca estabelecia na autorização. 

 

Figura 44 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro 
(fundo) - duplo, espécie alvo o peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do 
sudeste e sul em profundidades inferiores a 250 metros. Dados referentes ao rastreamento das embarcações para 
o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas (Figura 45). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 45 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.10 petrecho Arrasto costeiro (fundo) - 
duplo, espécie alvo o peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e 
sul em profundidades inferiores a 250 metros.  
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Modalidade 3.11 

A modalidade 3.11 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto costeiro 

(fundo simples e parelha), tem como espécie alvo peixes demersais, estão autorizadas a operar 

no Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, em profundidades mais rasas 

que 250 metros. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as 

espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização 

complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Corvina (Micropogonias furnieri),  

• Castanha (Umbrina canosai),  

• Pescada, Maria-mole (Cynoscion striatus),  

• Pescadinha real, Pescada foguete (Macrodon ancylodon) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Raia Viola (Rhinobatus horkelii, Rinobatos percellens) 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Linguado (Paralichthys brasiliensis, 

Paralichthys isósceles, Paralichthys 

triocellatus, Paralichthys patagonicus),  

• Trilha (Mullus argentinae),  

• Abrotea (Urophycis brasiliensis),  

• Lula (Loligo sanpaulensis, Loligo surinamensis, 

Lolliguncula brevis, Doryteuthis plei, 

Sepioteuthis sepioidea),  

• Cabrinha (Prionotus punctatus),  

• Congro rosa (Genypterus brasiliensis),  

• Peixe-sapo (Lophius gastrophysus),  

• Tira-vira (Percophis brasiliensis),  

• Namorado (Pseudopercis numida),  

• Batata (Lopholatilus villarii),  

• Lacraia, Pitu (Metanephrops rubellus),  

• Cavaca, carapau, xerelete (Caranx crysus),  

• Pargo (Lutjanus purpureus),  

• Dentão(Lutjanus jocu),  

• Caranha (Lutjanus cyanopterus),  

• Ariacó (Lutjanus synagris),  

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus),  

• Pargo-piranga (Rhomboplites aurorubens),  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro 

(Epinephelus niveatus),  

• Garoupa-vermelha-de-abrolhos (Epinephelus 

morio), 
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• Sirigado, badejo-quadrado (Mycteroperca 

bonaci),  

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris), 

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis),  

• Olho de cão (Priacanthus arenatus),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus)

 

 Autorização complementar 

 

Não informado 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca para operar no Mar Territorial e Zona Econômica 

Exclusiva do sudeste e sul, em profundidades mais rasas que 250 metros, Figura 46. 

 

Figura 46 – área de operação da modalidade 3.11 petrecho Arrasto costeiro (fundo simples e parelha), espécie alvo 
peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, em profundidades 
mais rasas que 250 metros. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 47). 

 

Figura 47 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.11 petrecho Arrasto costeiro (fundo simples e 
parelha), espécie alvo peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste 
e sul, em profundidades mais rasas que 250 metros. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.11 petrecho Arrasto costeiro (fundo simples e parelha), espécie alvo peixes 

demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, em 

profundidades mais rasas que 250 metros, atua em profundidades variando de 0 a 200 metros, 

com grande concentração de atividade entre 20 e 50 metros (Figura 48). 

 

Figura 48 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.11 petrecho Arrasto costeiro (fundo 
simples e parelha), espécie alvo peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do 
sudeste e sul, em profundidades mais rasas que 250 metros. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, distribuindo-se do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. As principais concentrações do 

esforço estão entre São Paulo e o Rio Grande do Sul (Figura 49). 

 

Figura 49 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.11, Arrasto costeiro (fundo 
simples e parelha), espécie alvo peixes demersais, área de operação sudeste e sul. Dados referentes ao 
rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas (Figura 50). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 50 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 3.11 petrecho Arrasto costeiro (fundo simples 
e parelha), espécie alvo peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do sudeste 
e sul, em profundidades mais rasas que 250 metros.  
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Modalidade 3.12 

A modalidade 3.12 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Arrasto oceânico 

(fundo) - simples e duplo, tem como espécie alvo peixes demersais, estão autorizadas a operar 

na Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, profundidades superiores a 250 metros e 

inferiores a 500 metros. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, 

com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, 

autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Galo-de-fundo (Zenopsis conchifer),  

• Abrótea de profundidade (Urophycis cirrata),  

• Merluza (Merluccius hubbsi) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Mero (Epinephelus itajara) 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro 

(Epinephelus niveatus),  

• Dentão (Lutjanus jocu),  

• Caranha (Lutjanus cyanopterus),  

• Ariacó (Lutjanus synagris), 

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus),  

• Pargo-piranga (Rhomboplites aurorubens),  

• Sirigado 

• (Mycteroperca bonaci),  

• Arabaiana (Seriola dumerili),  

• Bejupira (Rachycentron canadum) 

 

 Autorização complementar 

Não informado  
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca na Zona Econômica Exclusiva do Sudeste e sul, 

profundidades superiores a 250 metros e inferiores a 500 metros, Figura 51. 

 

Figura 51 – área de operação da modalidade 3.12 petrecho Arrasto oceânico (fundo) - simples e duplo, espécie alvo 
peixes demersais, área de operação Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, profundidades superiores a 250 
metros e inferiores a 500 metros. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 52). 

 

Figura 52 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 3.12 petrecho Arrasto oceânico (fundo) - simples 
e duplo, espécie alvo peixes demersais, área de operação Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, 
profundidades superiores a 250 metros e inferiores a 500 metros. 

Profundidade de operação 

A modalidade 3.12 petrecho Arrasto oceânico (fundo) - simples e duplo, espécie alvo peixes 

demersais, área de operação Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, profundidades 

superiores a 250 metros e inferiores a 500 metros, atua em profundidades variando de 0 a 800 

metros de coluna d’água, com grande concentração de atividade entre 20 e 75 metros e entre 

300 e 700 metros (Figura 53). 

 

Figura 53 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 3.12 petrecho Arrasto oceânico (fundo) - 
simples e duplo, espécie alvo peixes demersais, área de operação Zona Econômica Exclusiva do sudeste e sul, 
profundidades superiores a 250 metros e inferiores a 500 metros. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca em áreas do talude e em áreas da 

plataforma continental (Figura 54). 

 

Figura 54 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 3.12 petrecho Arrasto oceânico 
(fundo) - simples e duplo, espécie alvo peixes demersais, área de operação Zona Econômica Exclusiva do sudeste e 
sul, profundidades superiores a 250 metros e inferiores a 500 metros. Dados referentes ao rastreamento das 
embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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3.2. Rede de Cerco 
Esta categoria de permissionamento concentra todos os métodos de pesca que se realiza com 

o emprego de rede-de-cerco, com recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca 

requeira o auxílio de Embarcação de Pesca. 

Dentro do método arrasto estão previstos apenas uma modalidade ou petrechos de pesca rede 

de cerco, contudo em termos de espécie alvo as modalidades são organizadas em 4 grupos:  

• Rede de cerco espécie alvo sardinha-verdadeira 

• Rede de cerco espécie alvo sardinha-lage 

• Rede de cerco espécie alvo Anchoíta 

• Rede de cerco espécie alvo bonito-listrado 

 

O método rede de cerco esta segmentado em 6 subcategorias que se distinguem em petrecho 

de pesca, espécies alvo, captura incidental fauna acompanhante previsível, autorização 

complementar, e área de pesca. A combinação destes elementos define a modalidade de pesca. 

Na Tabela 10 é apresentada a relação de modalidades previstas para o método Linha. 

Tabela 10 – Modalidades de pesca do método Rede de Cerco. NI – não informado, MT – mar territorial, ZEE zona 
econômica exclusiva, SE – litoral Sudeste. 

Modalidade petrecho  Espécie alvo 
Área de 

operação 
Autorização 

Complementar 

Rede de Cerco 4.1 
Sardinha 

verdadeira 

MT; ZEE [SE] 

Tainha  

Rede de Cerco 4.2 Anchova  

Rede de Cerco 4.3 Bonito-listrado 

Rede de Cerco 4.4 Sardinha-laje NI 

Rede de Cerco 4.5 Anchoíta NI 

Rede de Cerco 4.6 Bonito listrado NI 

 

Apenas a modalidade Cerco, tem como espécie alvo Anchoíta, estão autorizadas a operar no 

Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste não possuem embarcações cadastras no 

RGP. As demais categorias de permissionamento compreendem um universo de 761 

embarcações de arrasto, e destas, 144 (19%) atingem os critérios de obrigatoriedade de adesão 

ao sistema PREPS. 140 embarcações do método Arrasto estão presentes nos dados do PREPS, o 

que corresponde a 97% do esperado (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Relação do número total de embarcações registradas no Método Rede de cerco, indicando o total de 
embarcações a serem rastreadas e os percentuais em relação ao tamanho da frota e ao efetivamente monitorado 
pelo PREPS. 

  RGP total 
Obrigatoriedade 
PREPS 

Presente 
 no PREPS 

% a ser  
rastreada 

% no  
PREPS 

 4.1 4 3 5 75.00% 166.67% 

 4.2 165 128 126 77.58% 98.44% 

 4.3 2 2 2 100.00% 100.00% 

 4.4 589 10 6 1.70% 60.00% 

 4.5 0 0 0   

 4.6 1 1 1 100.00% 100.00% 

 Total Geral 761 144 140 18.92% 97.22% 

 

O total de embarcações rastreadas em relação ao esperado é 97%, quase a totalidade (Figura 

55). 

 

Figura 55 – Comparação entre o total de embarcações registradas no método cerco, total de embarcações com 
obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS, e o total de embarcações efetivamente monitoradas pelo sistema 
PREPS.  
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3.2.1. Cerco sardinha-verdadeira 

Modalidade 4.1 

A modalidade 4.1 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Cerco, tem como 

espécie alvo sardinha-verdadeira, estão autorizadas a operar no Mar Territorial e Zona 

Econômica Exclusiva do Sudeste e possuem autorização complementar para a captura de tainha. 

Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as 

espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização complementar e a 

área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Não informado 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Sardinha-laje (Opisthonema oglinum), 

Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Cavalinha (Scomber japonicus), Xixarro 

(Trachurus lathami) 

• Anchoíta (Engraulis anchoita)  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Manjuba (Anchoa tricolor, Anchoa lyolepis, 

Anchoa marinii),  

• Sardinha-boca-torta (Cetengraulis edentulus)  

• Savelha (Brevoortia pectinata)  

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus) 

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus),  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Sardinha-cascuda (Harengula clupeola)  

• Sirigado, badejo-quadrado (Mycteroperca 

bonaci),  

• Arabaiana, olho-de-boi (Seriola dumerili). 
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Autorização complementar 

Rede de cerco 

• Tainha (Mugil platanus ou Mugil liza),  

• Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Xixarro (Trachurus lathami),  

• Anchoíta (Engraulis anchoita),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Savelha (Brevoortia pectinata), 

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau, xerelete (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus),  

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus)  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus) 

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Xaréu (Caranx hippos),  

• Guaivira (Oligoplites saliens) 

• Cavala (Scomberomorus cavalla),  

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

sudeste, Figura 56. 

 

Figura 56 – área de operação da modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 
operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 
tainha. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014, uma interrupção na transmissão no final de 2014 estendendo-se até o início de 2015 

(Figura 57). 

 

Figura 57 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 4.1 petrecho Cerco, tem alvo sardinha-verdadeira, 
área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura 
de tainha. 

 

Profundidade de operação 

A modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de operação Mar 

Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 

tainha, atua principalmente em regiões costeiras, com grande concentração de atividade entre 

0 e 50 metros, e apresentando atividade da linha de costas até 200 metros (Figura 58). 

 

Figura 58 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de tainha. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, do sul da Bahia até o sul do Rio Grande do Sul (Figura 59). As maiores concentrações do 

esforço estão no litoral do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. 

 

Figura 59 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo 
sardinha-verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização 
complementar para a captura de tainha. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo o esforço de pesca apresenta uma leve movimentação, apenas no segundo trimestre 

a atividade de pesca se desloca até o sul do Rio grande do Sul (Figura 60). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 60 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de tainha.  
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Modalidade 4.2 

A modalidade 4.2 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Cerco, tem como 

espécie alvo sardinha-verdadeira, estão autorizadas a operar no Mar Territorial e Zona 

Econômica exclusiva do Sudeste e possuem autorização complementar para a captura de 

anchova. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-

alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização 

complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Não informado 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Sardinha-laje (Opisthonema oglinum), 

Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Cavalinha (Scomber japonicus), Xixarro 

(Trachurus lathami) 

• Anchoíta (Engraulis anchoita)  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Manjuba (Anchoa tricolor, Anchoa lyolepis, 

Anchoa marinii),  

• Sardinha-boca-torta (Cetengraulis edentulus)  

• Savelha (Brevoortia pectinata)  

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus) 

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus),  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Sardinha-cascuda (Harengula clupeola)  
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Autorização complementar 

Rede de cerco 

• Anchova (Pomatomus saltatrix), 

• Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Xixarro (Trachurus lathami),  

• Anchoíta (Engraulis anchoita),  

• Peixe espada (Trichiurus lepturus),  

• Savelha (Brevoortia pectinata),  

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau, xerelete (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus),  

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus), 

•  Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus) 

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Xaréu (Caranx hippos),  

• Guaivira (Oligoplites saliens)

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

sudeste, Figura 61. 

 

Figura 61 – área de operação da modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 
operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 
anchova. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014, uma interrupção na transmissão no final de 2014 estendendo-se até o início de 2015 

(Figura 62) 

 

Figura 62 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de anchova. 

Profundidade de operação 

A modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de operação Mar 

Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 

anchova, atua com grande concentração de atividade entre 0 e 75 metros, e menor entorno de 

300 a 800 metros (Figura 63). 

 

Figura 63 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de anchova. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, do sul da Bahia até o sul do Rio Grande do Sul (Figura 64). As maiores concentrações do 

esforço estão no litoral do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. 

 

Figura 64 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo 
sardinha-verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização 
complementar para a captura de anchova. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas (Figura 65). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 65 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 4.2 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de anchova.  
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Modalidade 4.3 

A modalidade 4.3 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Cerco, tem como 

espécie alvo sardinha-verdadeira, estão autorizadas a operar no Mar Territorial e Zona 

Econômica exclusiva do Sudeste e possuem autorização complementar para a captura de 

bonito-listrado. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as 

espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização 

complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Não informado 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Sardinha-laje (Opisthonema oglinum), 

Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Cavalinha (Scomber japonicus), Xixarro 

(Trachurus lathami) 

• Anchoíta (Engraulis anchoita)  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Manjuba (Anchoa tricolor, Anchoa lyolepis, 

Anchoa marinii),  

• Sardinha-boca-torta (Cetengraulis edentulus)  

• Savelha (Brevoortia pectinata)  

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus) 

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus),  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Sardinha-cascuda (Harengula clupeola)  
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Autorização complementar 

Rede de cerco 

• Bonito-listrado (Katsuwonus pelamis),  

• Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Xixarro (Trachurus lathami),  

• Anchoíta (Engraulis anchoita),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Savelha (Brevoortia pectinata), 

• Gordinho (Peprilus paru),  

• Carapau, xerelete (Caranx crysus),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus),  

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus),  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus)  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber),  

• Xarelete (Caranx latus),  

• Xaréu (Caranx hippos),  

• Guaivira (Oligoplites saliens) 

• Cavala (Scomberomorus cavalla),  

 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

sudeste, Figura 66. 

 

Figura 66 – área de operação da modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 
operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 
bonito-listrado. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014, uma interrupção na transmissão no final de 2014 estendendo-se até o início de 2015 

(Figura 67) 

 

Figura 67 – Transmissão de dados de rastreamento da modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de bonito-listrado. 

Profundidade de operação 

A modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de operação Mar 

Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar para a captura de 

bonito-listrado, atua com grande concentração de atividade entre 0 e 75 metros, e menor 

entorno de 300 a 800 metros (Figura 68). 

 

Figura 68 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de bonito-listrado. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em Santa Catarina e 

no Rio de Janeiro (Figura 69). 

 

Figura 69 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo 
sardinha-verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização 
complementar para a captura de bonito-listrado. Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o 
período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca permanecem as mesmas. Somente no primeiro 

trimestre a atividade de pesca é menos intensa (Figura 70). 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 

4º Trimestre 

 
Figura 70 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 4.3 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
verdadeira, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, autorização complementar 
para a captura de bonito-listrado.  
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3.2.2. Cerco Sardinha-laje 

Modalidade 4.4 

A modalidade 4.4 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Cerco, tem como 

espécie alvo sardinha-laje, estão autorizadas a operar no Mar Territorial e Zona Econômica 

exclusiva do Sudeste/Sul. Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, 

com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, 

autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Sardinha-laje, 

• Savelha (Brevoortia pectinata),  

• Galo (Selene vomer),  

• Peixe-galo (Selene setapinnis),  

• Sardinha-cascuda (Harengula clupeola), 

• Peixe-porco (Balistes capriscus),  

• Sardinha-boca-torta (Cetengraulis edentulus),  

• Xaréu (Caranx latus),  

• Guaivira (Oligoplites saliens),  

• Palombeta (Chloroscombrus chrysurus),  

• Cavalinha (Scomber japonicus) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Não informado 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Garapau, xixarro (Trachurus lathami),  

• Peixe-espada (Trichiurus lepturus),  

• Manjuba (Anchoa tricolor, Anchoa lyolepis ou 

Anchoa marinii),  

• Gordinho (Peprilus paru),  
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• Olhete (Seriola lalandi),  

• Pampo (Trachinotus falcatus),  

• Pampo-verdadeiro (Trachinotus carolinus),  

• Pampo-listrado (Trachinotus goodei),  

• Pampo-malhado (Trachinotus marginatus),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber), 

•  Xarelete (Caranx latus),  

 

Autorização complementar 

não informado 

 

Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial do Sudeste e Sul e Zona Econômica 

Exclusiva do Sudeste e Sul (Figura 71). 

 

Figura 71 – área de operação da modalidade 4.4 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-laje, área de operação Mar 
Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 (Figura 72). 

 

Figura 72 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 4.4 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-laje, área 
de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul. 

Profundidade de operação 

A modalidade 4.4 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-laje, área de operação Mar Territorial 

e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul, atua em uma ampla variação de altura da coluna 

d’água, com grande concentração de atividade entre 20 e 50 metros, e menor entorno de 75 a 

300 metros (Figura 73). 

 

Figura 73 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 4.4 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
laje, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa com grande concentração no litoral norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Figura 74). 

 

Figura 74 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 4.4 petrecho Cerco, espécie alvo 
sardinha-laje, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul. Dados referentes ao 
rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Distribuição temporal do esforço de pesca 

Ao longo dos trimestres as áreas de pesca se alternam. No 1º trimestre o esforço de pesca se 

concentra no extremo sul do Brasil. No 2º trimestre o esforço se concentra no sudeste do Brasil, 

entre o Paraná e o Rio de Janeiro. No terceiro trimestre é observada pouca atividade de pesca e 

no 4º trimestre o esforço se desloca para o extremo sul do Brasil novamente (Figura 63). 

  

  
Figura 75 – Distribuição temporal do esforço de pesca da modalidade 4.1 petrecho Cerco, espécie alvo sardinha-
laje, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul.  
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3.3. Método de pesca Armadilha 
 

Esta categoria de permissionamento concentra todos os métodos de pesca que utilizam covos 

ou manzuás e potes como método de captura. 

Dentro do método Armadilhas estão previstos 12 modalidades ou petrechos de pesca: Covos 

para lagostas, peixes, caranguejos de profundidade e potes para polvos. 

O método covos, com espécie alvo lagosta esta segmentado em 4 subcategorias que se 

distinguem na autorização complementar. o método covos com espécie alvo peixes está 

subdivido em duas categorias, covos para pargos e covos para saramunete. O método covos 

para caranguejos de profundidade  está divido em 3 categorias, que variam em espécies alvo e 

área de pesca. Na tabela 12 é apresentada a relação de modalidades previstas para o método 

Armadilhas. 

Tabela 12 – Modalidades de pesca do método Armadilha. NI – não informado, MT – mar territorial, ZEE zona 
econômica exclusiva, AI – águas internacionais. N – litoral Norte, N/NE – litoral Norte e Nordeste, NE – litoral 
Nordeste, SE – litoral Sudeste, SE/S – litoral Sudeste e Sul. 

Modalidade petrecho  Espécie alvo Área de operação 
Autorização 

Complementar 

Armadilha em processo 
de recadastramento 

5 NI NI NI 

Covos 5.1 

Lagosta  
MT; ZEE [N/NE/SE] 

(AP ao ES) 

Espinhel vertical 

Covos 5.2 
Linha de mão 

(fundo) 

Covos 5.3 
Linha de mão 

(superfície) 

Covos 5.4 
Rede de Emalhe de 

Superfície 

Covos 5.5 Pargo rosa MT; ZEE [SE/S] NI 

Covos 5.6 
Caranguejo 

vermelho 

MT; ZEE [S] sul de 
32°S e prof maior 

que 200 m 
NI 

Covos 5.7 
Caranguejo 

real 

MT; ZEE [SE/S] 
entre 19°S e 30°S e 
prof maior que 500 

m 

NI 

Covos 5.8 
Caranguejo de 
profundidade 

MT; ZEE [N/NE] NI 

Covos 5.9 Saramunete MT; ZEE [N/NE] NI 

Potes 5.10 

Polvo  

MT; ZEE [SE/S]  
(ES ao PR) 

NI 

Potes 5.11 
MT; ZEE [S]  

(SC ao RS) 
NI 

Potes 5.12 MT; ZEE [N/NE] NI 
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As modalidades que compõe o método de pesca Armadilha compreende um universo de 3.073 

embarcações, e destas, 2.858 atingem os critérios de obrigatoriedade de adesão ao sistema 

PREPS, porém apenas 307 embarcações do método Armadilha estão presentes nos dados do 

PREPS, o que corresponde a 10.74% do esperado (Tabela 13). 

Tabela 13 – Relação do número total de embarcações registras no Método Armadilha, indicando o total de 
embarcações a serem rastreadas e os percentuais em relação ao tamanho da frota e ao efetivamente monitorado 
pelo PREPS. 

  RGP 
total 

Obrigatoriedade 
PREPS 

Presente 
 no PREPS 

% a ser  
rastreada 

% no  
PREPS 

Armadilha em 
processo de 

recadastramento 5 5 1 0 20.00% 0.00% 

Covos (Lagosta) 5.1 989 989 166 100.00% 16.78% 

Covos (Lagosta) 5.2 332 332 82 100.00% 24.70% 

Covos (Lagosta) 5.3 1.474 1.474 15 100.00% 1.02% 

Covos (Lagosta) 5.4 112 24 17 21.43% 70.83% 

Covos (Pargo) 5.5 12 12 0 100.00% 0.00% 

Covos (Caranguejo) 5.6 2 1 1 50.00% 100.00% 

Covos (Caranguejo) 5.7 0 0 0   

Covos (Caranguejo) 5.8 0 0 0   

Covos (Saramunete)  5.9 115 0 0   

Potes 5.10 19 18 17 94.74% 94.44% 

Potes 5.11 8 7 9 87.50% 128.57% 

Potes 5.12 5 0 0   

Total Geral  3.073 2.858 307 93.00% 10.74% 

 

As frotas de covos para lagostas apresentam apenas 10% de embarcações aderidas ao PREPS. 

as demais frotas de armadilhas rastreadas possuem cerca de 100% de adesão ao PREPS (Figura 

64). 

 

Figura 76 – comparação entre o total de embarcações registradas no método Armadilha, total de embarcações com 
obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS, e o total de embarcações efetivamente monitoradas pelo sistema 
PREPS.   
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3.3.1. Petrecho Covos ou Manzuá 

Modalidade 5.1 

A modalidade 5.1 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Covos, tem como 

espécie alvo lagosta e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do norte e nordeste, com autorização complementar de espinhel vertical. Abaixo segue a 

descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies 

capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização complementar e a área de 

operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Lagosta verde (Panulirus laevicauda),  

• Lagosta vermelha (Panulirus argus) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea ), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea),  

• Peixe-boi marinho (Trichechus manatus),  

• Boto-cinza (Sotalia guianensis),  

• Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis),  

• Golfinho-rotador (Stenella longirostris),  

• Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis),  

• Golfinho-comum (Delphinus delphis),  

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus),  

• Toninha (Pontoporia blainvillei), 

• Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae),  

• Baleia-cachalote (Physeter macrocephalus). 

 

 

 



109 
 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Lagosta pintada (Panulirus equinatus),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber). 

 

 Autorização complementar 

Espinhel vertical  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Siri-mangue (Callinectes exasperatus),  

• Siri-azul (Callinectes sapidus),  

• Siri nema (Callinectes bocourti),  

• Siri (Callinectes danae, Callinectes ornatus),  

• Sirigado, badejoquadrado (Mycteroperca bonaci), 

• Arabaiana, olho-de-boi (Seriola dumerili),  

• Garoupavermelha-de-abrolhos (Epinephelus morio),  

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),  

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis),  

• Xaréu, garacimbora, xarelete (Caranx latus),  

• Garaximpora, xaréu (Caranx hippos) 

• Anchova (Pomatomus saltatrix) 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

norte e nordeste (Figura 77). 

 

Figura 77 – Área de operação da modalidade 5.1 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de espinhel vertical. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 78). 

 

Figura 78 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.1 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de espinhel 
vertical. 

Profundidade de operação 

A modalidade emalhe costeiro (superfície) concentra a atividade entre 0 e 75 metros de 

profundidade, com maior concentração entre 0 a 50 metros (Figura 79). 

 

Figura 79 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.1 petrecho Covos, espécie alvo lagosta 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de 
espinhel vertical. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, da Bahia ao Para (Figura 80). 

 

Figura 80 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.1 petrecho Covos, espécie alvo 
lagosta área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização 
complementar de espinhel vertical. Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 
2016. 
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Modalidade 5.2 

A modalidade 5.2 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Covos, tem como 

espécie alvo lagosta e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do norte e nordeste, com autorização complementar de Linha de mão (fundo). Abaixo segue a 

descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies 

capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização complementar e a área de 

operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Lagosta verde (Panulirus laevicauda),  

• Lagosta vermelha (Panulirus argus) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea ), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea),  

• Peixe-boi marinho (Trichechus manatus),  

• Boto-cinza (Sotalia guianensis),  

• Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis),  

• Golfinho-rotador (Stenella longirostris),  

• Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis),  

• Golfinho-comum (Delphinus delphis),  

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus),  

• Toninha (Pontoporia blainvillei), 

• Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae),  

• Baleia-cachalote (Physeter macrocephalus). 

 

 

 

 



114 
 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Lagosta pintada (Panulirus equinatus),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber). 

 

 Autorização complementar 

Espinhel vertical  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Siri-mangue (Callinectes exasperatus),  

• Siri-azul (Callinectes sapidus),  

• Siri nema (Callinectes bocourti),  

• Siri (Callinectes danae, Callinectes ornatus),  

• Sirigado, badejoquadrado (Mycteroperca bonaci), 

• Arabaiana, olho-de-boi (Seriola dumerili),  

• Garoupa vermelha-de-abrolhos (Epinephelus morio),  

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),  

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis),  

• Xaréu, garacimbora, xarelete (Caranx latus),  

• Garaximpora, xaréu (Caranx hippos) 

• Anchova (Pomatomus saltatrix) 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

norte e nordeste (Figura 81). 

 

Figura 81 – área de operação da modalidade 5.2 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de mão (fundo). 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 82). 

 

Figura 82 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.2 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de 
mão (fundo). 

Profundidade de operação 

A modalidade 5.2 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar Territorial e zona 

econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de mão (fundo) 

concentra a atividade entre 0 e 700 metros de profundidade, com maior concentração entre 0 

a 50 metros (Figura 83). 

 

Figura 83 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.2 petrecho Covos, espécie alvo lagosta 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de 
Linha de mão (fundo). 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, da Bahia ao Para (Figura 84). 

 

Figura 84 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.2 petrecho Covos, espécie alvo 
lagosta área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização 
complementar de Linha de mão (fundo). Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 
2014 a 2016. 
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Modalidade 5.3 

A modalidade 5.3 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Covos, tem como 

espécie alvo lagosta e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do norte e nordeste, com autorização complementar de Linha de mão (superfície). Abaixo segue 

a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies 

capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização complementar e a área de 

operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Lagosta verde (Panulirus laevicauda),  

• Lagosta vermelha (Panulirus argus) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea ), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea),  

• Peixe-boi marinho (Trichechus manatus),  

• Boto-cinza (Sotalia guianensis),  

• Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis),  

• Golfinho-rotador (Stenella longirostris),  

• Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis),  

• Golfinho-comum (Delphinus delphis),  

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus),  

• Toninha (Pontoporia blainvillei), 

• Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae),  

• Baleia-cachalote (Physeter macrocephalus). 
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Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Lagosta pintada (Panulirus equinatus),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber). 

 

 Autorização complementar 

Espinhel vertical  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Siri-mangue (Callinectes exasperatus),  

• Siri-azul (Callinectes sapidus),  

• Siri nema (Callinectes bocourti),  

• Siri (Callinectes danae, Callinectes ornatus),  

• Sirigado, badejoquadrado (Mycteroperca bonaci), 

• Arabaiana, olho-de-boi (Seriola dumerili),  

• Garoupavermelha-de-abrolhos (Epinephelus morio),  

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),  

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis),  

• Xaréu, garacimbora, xarelete (Caranx latus),  

• Garaximpora, xaréu (Caranx hippos) 

• Anchova (Pomatomus saltatrix) 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

Norte e Nordeste (Figura 85). 

 

Figura 85 – área de operação da modalidade 5.3 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de mão 
(superfície). 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 86). 

 

Figura 86 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.3 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de 
mão (superfície). 

Profundidade de operação 

A modalidade 5.3 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar Territorial e zona 

econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Linha de mão 

(superfície) concentra a atividade entre 20 e 200 metros de profundidade, com maior 

concentração entre 0 a 50 metros (Figura 87). 

 

Figura 87 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.3 petrecho Covos, espécie alvo lagosta 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de 
Linha de mão (superfície). 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada no oeste do Rio 

Grande do Norte (Figura 88). 

 

Figura 88 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.3 petrecho Covos, espécie alvo 
lagosta área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização 
complementar de Linha de mão (superfície). Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o período 
de 2014 a 2016. 
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Modalidade 5.4 

A modalidade 5.4 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Covos, tem como 

espécie alvo lagosta e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do norte e nordeste, com autorização complementar de Rede de Emalhe de Superfície. Abaixo 

segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, com as espécies-alvo, as espécies 

capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, autorização complementar e a área de 

operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Lagosta verde (Panulirus laevicauda),  

• Lagosta vermelha (Panulirus argus) 

 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• Tartaruga-verde (Chelonia mydas),  

• Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), 

• Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)  

• Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea ), 

• Tartaruga-gigante (Dermochelys coriacea),  

• Peixe-boi marinho (Trichechus manatus),  

• Boto-cinza (Sotalia guianensis),  

• Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis),  

• Golfinho-rotador (Stenella longirostris),  

• Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis),  

• Golfinho-comum (Delphinus delphis),  

• Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus),  

• Toninha (Pontoporia blainvillei), 

• Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae),  

• Baleia-cachalote (Physeter macrocephalus). 
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Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• Lagosta pintada (Panulirus equinatus),  

• Lagosta sapateira (Scyllarides deceptor, 

Scyllarides brasiliensis, Scyllarides delfosi),  

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis),  

• Paru-branco (Chaetodipterus faber). 

 

 Autorização complementar 

Espinhel vertical  

• Garoupa, cherne pintado, cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus),  

• Pescada amarela (Cynoscion acoupa),  

• Siri-mangue (Callinectes exasperatus),  

• Siri-azul (Callinectes sapidus),  

• Siri nema (Callinectes bocourti),  

• Siri (Callinectes danae, Callinectes ornatus),  

• Sirigado, badejoquadrado (Mycteroperca bonaci), 

• Arabaiana, olho-de-boi (Seriola dumerili),  

• Garoupavermelha-de-abrolhos (Epinephelus morio),  

• Badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),  

• Badejo-da-areia (Mycteroperca microlepis),  

• Xaréu, garacimbora, xarelete (Caranx latus),  

• Garaximpora, xaréu (Caranx hippos) 

• Anchova (Pomatomus saltatrix) 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva do 

norte e nordeste (Figura 89). 

 

Figura 89 – área de operação da modalidade 5.4 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Rede de Emalhe de 
Superfície. 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 90). 

 

Figura 90 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.4 petrecho Covos, espécie alvo lagosta área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de Rede de 
Emalhe de Superfície. 

Profundidade de operação 

A modalidade emalhe costeiro (superfície) concentra a atividade entre 20 e 300 metros de 

profundidade, com maior concentração entre 0 a 50 metros (Figura 91). 

 

Figura 91 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.4 petrecho Covos, espécie alvo lagosta 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização complementar de 
Rede de Emalhe de Superfície. 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa, do Rio Grande do Norte e do Ceará (Figura 92). 

 

Figura 92 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.4 petrecho Covos, espécie alvo 
lagosta área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do norte e nordeste, autorização 
complementar de Rede de Emalhe de Superfície. Dados referentes ao rastreamento das embarcações para o 
período de 2014 a 2016. 
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3.3.2. Petrecho Potes 

Modalidade 5.10 

A modalidade 5.10 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Potes, tem como 

espécie alvo polvo e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do Sudeste e Sul (ES ao PR). Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, 

com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, 

autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• não informado 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• não informado 

 

 Autorização complementar 

• não informado 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial do Sudeste e Sul (ES ao PR), Figura 

93. 

 

Figura 93 – Área de operação da modalidade 5.10 petrecho Potes, espécie alvo polvo área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (ES ao PR). 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 94). 

 

Figura 94 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.10 petrecho Potes, espécie alvo polvo área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (ES ao PR). 

Profundidade de operação 

A modalidade emalhe costeiro (superfície) concentra a atividade entre 0 e 200 metros de 

profundidade, com maior concentração entre 20 a 75 metros (Figura 95). 

 

Figura 95 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.10 petrecho Potes, espécie alvo polvo 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (ES ao PR). 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

à costa, ao largo de São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 96). 

 

Figura 96 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.10 petrecho Potes, espécie alvo 
polvo área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (ES ao PR). Dados referentes 
ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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Modalidade 5.11 

A modalidade 5.11 compreende todas as embarcações que utilizam o petrecho Potes, tem como 

espécie alvo polvo e estão autorizadas a operar no Mar Territorial e zona econômica exclusiva 

do Sudeste e Sul (SC ao RS). Abaixo segue a descrição da autorização de pesca desta modalidade, 

com as espécies-alvo, as espécies capturadas incidentalmente, a fauna acompanhante, 

autorização complementar e a área de operação. 

Espécie alvo 

Espécies de interesse comercial, objeto principal da Autorização de Pesca, sobre a qual é 

direcionado o esforço de Pesca. 

• Polvo (Octopus vulgaris, Octopus insularis) 

Captura incidental 

Conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a 

pesca da Espécie alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas 

ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou 

descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em 

norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo. 

• não informado 

 

Fauna acompanhante 

Conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca 

da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou 

profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma 

específica. 

• não informado 

 

 Autorização complementar 

• não informado 
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Área de operação 

Esta modalidade tem autorização de pesca no Mar territorial e zona econômica exclusiva dos 

estado de Santa Cataria e Rio Grande do Sul (Figura 97). 

 

Figura 97 – Área de operação da modalidade 5.11 petrecho Potes, espécie alvo polvo área de operação Mar 
Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (SC ao RS). 
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Transmissão de dados 

A análise preliminar indica que esta modalidade uma ausência de dados no primeiro semestre 

de 2014 e pequenas interrupções de transmissão no primeiro semestre de 2016 (Figura 98). 

 

Figura 98 – Transmissão de dados de rastreamento modalidade 5.11 petrecho Potes, espécie alvo polvo área de 
operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (SC ao RS). 

Profundidade de operação 

A modalidade emalhe costeiro (superfície) concentra a atividade entre 00 e 200 metros de 

profundidade, com maior concentração entre 20 a 75 metros (Figura 99). 

 

Figura 99 – Distribuição batimétrica do esforço de pesca da modalidade 5.11 petrecho Potes, espécie alvo polvo 
área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (SC ao RS). 
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Distribuição do esforço de pesca 

Esta modalidade apresenta a distribuição do esforço de pesca concentrada em regiões próximas 

a costa distribuindo-se do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul (Figura 100). 

 

Figura 100 – Mapa com a distribuição total do esforço de pesca para a modalidade 5.11 petrecho Potes, espécie 
alvo polvo área de operação Mar Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (SC ao RS). Dados 
referentes ao rastreamento das embarcações para o período de 2014 a 2016. 
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ANEXO 01 
 

Distribuição de frequência da velocidade de deslocamento das embarcações do método de 

pesca Linha. Modalidades 1.1 a 1.4 espinhel horizontal de superfície. Modalidade 1.5 a 1.7 

espinhel horizontal de fundo. Modalidades 1.8 a 1.10 espinhel vertical. Modalidade 1.12 linha 

de mão (fundo). Modalidade 1.13 vara e isca viva. 
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ANEXO 02 
 

Distribuição de frequência da velocidade de deslocamento das embarcações do método de 

pesca Emalhe. Modalidade 2.2 Emalhe costeiro (superfície) ou caceio. Modalidade 2.3 Emalhe 

oceânico (fundo). Modalidade 2.4 Emalhe costeiro (fundo). Modalidade 2.9 Emalhe oceânico 

(superfície). Modalidade 2.11 Emalhe costeiro (fundo) ou Pescadeira. 
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ANEXO 03 
 

Distribuição de frequência da velocidade de deslocamento das embarcações do método de 

pesca Arrasto. Modalidade 3.1. Arrasto (fundo), parelha ou trilheira. Modalidade 3.2. Arrasto 

(fundo) - Simples ou parelha. Modalidade 3.3. Arrasto (fundo) - duplo ou simples ou Tagones e 

popa. Modalidade 3.5. Arrasto (fundo) - duplo ou simples ou Tangones. Modalidade 3.6. Arrasto 

(fundo) - duplo ou Tangones. Modalidade 3.9. Arrasto (fundo) - duplo ou simples ou Tangones 

ou popa. Modalidade 3.10. Arrasto costeiro (fundo) – duplo ou Tangones. Modalidade 3.11. 

Arrasto costeiro (fundo simples e parelha). Modalidade 3.12. Arrasto oceânico (fundo) - simples 

e duplo. 
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ANEXO 04 
 

Distribuição de frequência da velocidade de deslocamento das embarcações do método de 

pesca Cerco. Modalidade 4.1. Cerco (sardinha-verdadeira) e tainha. Modalidade 4.2. Cerco 

(sardinha-verdadeira) e anchova. Modalidade 4.3. Cerco (sardinha-verdadeira) e bonito-listrado. 

Modalidade 4.4. Cerco (sardinha-laje). 
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ANEXO 05 
 

Distribuição de frequência da velocidade de deslocamento das embarcações do método de 

pesca Cerco. Modalidades 5.1 a 5.4 referentes a Covos ou Manzuá - Lagosta verde Lagosta 

vermelha. Modalidade 5.6 Covos - Caranguejo vermelho. Modalidade 5.10 e 5.11 referentes a 

Potes – Polvo. 
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ANEXO 06 
 

Mapas mensais da atividade de pesca. 

 

ARRASTO 

Petrecho Arrasto (fundo), parelha ou trilheira 

3.1 Modalidade arrasto (fundo), parelha ou trilheira, espécie alvo 

piramutaba, área de operação mar territorial e zona econômica 

exclusiva norte. 
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Petrecho Arrasto (fundo) - Simples ou parelha 

3.2. Modalidade arrasto (fundo) - Simples ou parelha, espécie alvo 

peixes demersais, Mar territorial e Zona econômica exclusiva região 

Norte do Brasil. 
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Petrecho Arrasto (fundo) - duplo ou simples 
 

3.3. Modalidade Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo 

camarão rosa, no mar territorial e zona econômica exclusiva das regiões 

Norte e Nordeste (do Amapá ao Piauí). 
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Petrecho Arrasto (fundo) - duplo 
 

3.6. Modalidade Arrasto (fundo) - duplo, espécie alvo camarão rosa e 

área de operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do 

Sudeste e Sul. 
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Petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo 

 

3.9. Modalidade Arrasto (fundo) - duplo ou simples, espécie alvo 

camarão sete barbas, área de operação sudeste e sul. 
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Petrecho Arrasto costeiro (fundo) - duplo 

 

3.10. Modalidade Arrasto costeiro (fundo) - duplo, espécie alvo o peixes 

demersais, área de operação Mar Territorial e Zona Econômica 

Exclusiva do sudeste e sul em profundidades inferiores a 250 metros. 
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Petrecho Arrasto costeiro (fundo simples e parelha) 

 

3.11. Modalidade Arrasto costeiro (fundo simples e parelha), espécie 

alvo peixes demersais, área de operação sudeste e sul. 
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Petrecho Arrasto oceânico (fundo) - simples e duplo 

 

3.12. Modalidade Arrasto oceânico (fundo) - simples e duplo, espécie 

alvo o peixes demersais, área de operação Mar Territorial e Zona 

Econômica Exclusiva do sudeste e sul, profundidades superiores a 250 

metros e inferiores a 500 metros. 
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REDE DE CERCO 

Petrecho Cerco 

4.1 Modalidade Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 

operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, 

autorização complementar para a captura de tainha. 
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4.2 Modalidade Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 

operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, 

autorização complementar para a captura de anchova. 
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4.3. Modalidade Cerco, espécie alvo sardinha-verdadeira, área de 

operação Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste, 

autorização complementar para a captura de bonito-listrado. 
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4.4. Modalidade Cerco, espécie alvo sardinha-laje, área de operação Mar 

Territorial e Zona Econômica Exclusiva do Sudeste/Sul. 
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ARMADILHAS 

Petrecho Potes 

5.10 Modalidade Potes, espécie alvo polvo área de operação Mar 

Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (ES ao PR). 
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5.11 Modalidade Potes, espécie alvo polvo área de operação Mar 

Territorial e zona econômica exclusiva do Sudeste e Sul (SC ao RS). 
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