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RESUMO 

 
A principal espécie capturada no litoral do Paraná é o camarão-sete-barbas 
Xiphopenaeus kroyeri. Este trabalho quantifica e compara a pesca do camarão-
sete-barbas realizada pelas comunidades da Barra do Superagüi e Vila das Peças 
no entorno do Parque Nacional do Superagüi, durante o período de novembro de 
2001 a fevereiro de 2005. A caracterização das frotas e a prática de pesca, assim 
como a produção desembarcada, o esforço de pesca e a captura por unidade de 
esforço (CPUE) das duas vilas foram feitas por meio de entrevistas com os 
pescadores e dados de desembarques pesqueiros. A Barra do Superagüi possui 
uma frota mais numerosa e mais jovem, com embarcações mais robustas e 
motores mais potentes que a Vila das Peças. As frotas são diferentes, mas a 
prática de pesca das vilas é a mesma. As duas comunidades utilizam a trainete 
(trynet) em sua prática de pesca. A produção da Barra do Superagüi permaneceu 
no patamar de 115 t/ano enquanto a da Vila das Peças teve em média 19 t/ano, 
mas com aumento de produção ao longo do período. As duas vilas atuam em 
pesqueiros diferentes, porém os mais produtivos são compartilhados. O esforço 
anual médio da Barra do Superagüi e da Vila das Peças foi de 5.430 e 958 h, 
respectivamente. As diferenças nas características das frotas e nos dados de 
produção e esforço demonstram que as duas comunidades têm estratégias de 
pesca diferenciadas. A análise de CPUE demonstra que as comunidades estão 
atuando no limite do estoque acessível do camarão-sete-barbas. Medidas de 
ordenamento da pesca do camarão-sete-barbas precisam ser feitas visando à 
proteção do estoque acessível a essas comunidades. É urgente a promoção de 
práticas econômicas sustentáveis na região que assegurem ou melhorem as 
condições de vida dos pescadores e garantam a conservação da biodiversidade 
local. 
 
Palavras-chave: Pesca de pequena escala; estratégias de pesca; biologia 
pesqueira; conservação de recursos naturais. 
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ABSTRACT 

 
The main species captured in the coast of Paraná is the seabob shrimp 
Xiphopenaeus kroyeri. This work quantifies and compares the fishing of seabob 
shrimp accomplished by Barra do Superagüi village and Vila das Peças village 
around Superagüi National Park, north coast of Paraná State during the period of 
November of 2001 to February of 2005. The characterization of the fleets and the 
fishing practice, as well as the yield, the fishing effort and the catch per unit effort 
(CPUE) of two communities makes through interviews with the fishermen and data 
fisheries. Barra do Superagüi village has a biggest and younger fleet with boats 
more robust and potent motors than the Vila das Peças. The fleets are different, 
but the fishing practice is the same. The two communities use the trynet in fishing 
practice. The yield of Barra do Superagüi village stayed around 115 t/year while 
the one of the Vila das Peças had 19 tons on average captured a year, but with 
increase of yield along the period. These two communities act in different fishing 
areas however the most productive ones are shared. The average annual effort of 
Barra do Superagüi and Vila das Peças was of 5,430 and 958 hours, respectively. 
The differences in the characteristics of the fleets, yield and effort demonstrate that 
the two communities have fisheries strategies differentiated. The analysis of CPUE 
demonstrates that the communities are acting in the limit of the accessible stock of 
seabob shrimp. Measures of the fisheries management for seabob shrimp need to 
be made seeking to the protection of the accessible stock to those communities. It 
is urgent to promote sustainable economical practices in the area that will assure 
or improve the conditions of the fishermen life and guarantee the local biodiversity 
conservation. 
 
Key words: small-scale fisheries; seabob shrimp; Superagüi National Park; 
fisheries strategies; fishery biology; conservation of natural resources. 

 
 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A pesca é uma das atividades mais antigas da humanidade. Ainda que 

pouco se saiba sobre a pesca nas sociedades primitivas, segundo indicações 

arqueológicas e etnológicas, ela representava uma importante fonte de 

alimento em períodos anteriores ao aparecimento da agricultura. Atualmente, a 

pesca é uma atividade não só de subsistência, mas também mercantilista, visto 

que, com as transformações tecnológicas, o pescado se tornou excedente e, 

portanto, uma mercadoria de venda (DIEGUES, 1983). 

Segundo estatísticas da FAO (1995), a produção pesqueira mundial 

cresceu continuamente entre 1950 e 1970. Em 1970, verificou-se a primeira 

redução, de 1,7%, na produção. Nos anos seguintes a produção voltou a 

crescer, até atingir 110,3 milhões de toneladas sendo 86,4 milhões de 

toneladas, oriundas da pesca marinha - em 1989. No período entre 1970 a 

1990, enquanto o esforço de pesca no mundo cresceu entre 200% e 300% em 

termos quanli-quatitativos (frota, tecnologia, comercialização, etc.), a produção 

se elevou em apenas 30%. Decorre daí que, a partir de 1980, frotas pesqueiras 

de diversos países tornaram-se economicamente inviáveis (DIAS-NETO, 

2003). De acordo com estudos da FAO, no início da década de noventa, 

aproximadamente 69% das espécies marinhas mais conhecidas do planeta se 

encontravam “plenamente exploradas, ou sob excesso de exploração, ou até 

mesmo esgotadas”. 

A pesca no Brasil situa-se entre as quatro maiores fontes de proteína 

animal para o consumo humano no país. Adicionalmente, as últimas 

estimativas indicam que esta atividade é responsável pela geração de 800 mil 

empregos diretos. (VALENTINI, 2005). No entanto, os indicadores oficiais, 

apresentam esta atividade como pouco expressiva no contexto socioeconômico 

do país. Porém ao se considerar o aspecto da geração de empregos e fonte de 

alimentos para uma parcela de brasileiros que vivem no litoral e em áreas 

ribeirinhas pode-se verificar a grande importância dessa atividade 

(GEOBRASIL, 2004).  

Entre os grupos mais capturados no Brasil destacam-se os crustáceos. 

Segundo o Boletim Estatístico do IBAMA do ano 2005, os crustáceos 

representam cerca de 12% da produção pesqueira marinha do Brasil e, 
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segundo VASCONCELLOS et. al. 2004 a produção de crustáceos na região 

Sul em 2002 representava cerca de 23% da produção total desembarcada.  

Dentre as espécies de crustáceos mais capturadas na região Sul, 

destaca-se o camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri. Segundo 

VASCONCELLOS et. al., 2004 a produção do camarão-sete-barbas na região 

Sul eram um pouco maior de 4.000 toneladas em 1980 a 1982 decrescendo a 

2.000 em 1986, chegando a 1.000 em 1989 e se mantendo em média a 1.500 

toneladas até 2002. No Estado do Paraná, de 1998 a 2000 os crustáceos 

representaram 73 % dos desembarques totais, sendo que o camarão-sete-

barbas contribuiu em 86% dos desembarques desse grupo (NATIVIDADE et. 

al., 2004). Com a crescente exploração do recurso, a situação do estoque do 

Sudeste/Sul é considerada preocupante (DIAS NETO, 2003). 

O camarão-sete-barbas, Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) ocorre 

desde a Virginia (USA) até o Rio Grande do Sul (Brasil), sendo que as suas 

maiores abundâncias são relatadas nas profundidades mais rasas (<30m) com 

fundo de areia e lama (D’INCAO, 1995). Na região Sudeste/Sul é capturado do 

Espírito Santo a Santa Catarina, sendo entretanto, pescado ao longo de quase 

toda a costa brasileira (IBAMA, 1996). 

Segundo o Diagnóstico do IBAMA de 1996, até essa data, a captura da 

espécie na região Sudeste-Sul era realizada principalmente pela pesca 

industrial, especialmente em São Paulo, e com predominância pela pesca 

artesanal em toda a região.  

A região Sul possui frota industrial camaroneira nos Estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul e embarcações de pequeno porte concentrada 

em sua grande maioria no Estado do Paraná que atuam na pesca do camarão-

sete-barbas, com exceção dos barcos camaroneiros do município de 

Guaratuba que também atuam na pesca do camarão-rosa Farfantepenaeus sp. 

(PAIVA, 1997; ANDRIGUETTO et al. 2006a). 

A pesca realizada pelas comunidades do Parque Nacional do Superagüi, 

no litoral norte paranaense, tem como principal espécie desembarcada o 

camarão-sete-barbas. Essa é enquadrada na classificação do IBAMA (1996) de 

pesca artesanal ou pesca de pequena escala, ou seja, uma pesca 

caracterizada pelo objetivo comercial combinado com o de obtenção de 

alimento para a família, utilizando embarcações de madeira de pequeno porte 
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construídas pelos próprios pescadores ou compradas em pequenos estaleiros, 

com propulsão motorizada limitada, petrechos e insumos adquiridos no 

mercado local e áreas de atuação próximas a costa.   

No total são 11 comunidades pesqueiras, diferenciadas em dois grupos 

pesqueiros: as comunidades localizadas no interior do estuário e as 

comunidades localizadas na entrada do estuário. Os dois grupos são 

semelhantes no contexto histórico, que tem origem agrícola/pesqueiro, porém 

se diferenciam no plano natural pela diversidade de habitats e espécies-alvo, 

no plano tecnológico pela multiplicidade de práticas e apetrechos de pesca e 

no plano econômico com diferentes graus de inserção no mercado 

(ANDRIGUETTO, 1999; IPÊ, 2006). Nesse cenário, as vilas mais importantes 

no contexto econômico/pesqueiro da região são Barra do Superagüi e Vila das 

Peças, que possuem como principal espécie-alvo o camarão-sete-barbas. 

Apesar da importância dessas comunidades para o mercado pesqueiro 

no litoral norte do Paraná, não existem estudos sistemáticos sobre a dinâmica 

da pesca local e muito menos estatísticas de pesca ou quaisquer estudos 

sobre esforço de pesca da região (ANDRIGUETTO et al. 2006a). Com o 

objetivo de suprir essa demanda de estudos e propor medidas de conservação 

pesqueira, com potencial de melhorar a qualidade de vida dos pescadores do 

entorno do parque, a organização-não governamental IPÊ – Instituto de 

Pesquisas Ecológicas iniciou em 2001 o Programa Manejo de Pesca e 

Maricultura no entorno do Parque Nacional do Superagüi. A instituição 

desenvolve diversas atividades de pesquisa e extensão, entre elas a coleta de 

dados de desembarque, que serão utilizados neste estudo. Os dados foram 

coletados pela equipe do IPÊ desde 2001 durante a execução dos projetos 

“Desenvolvimento de Bases Sustentáveis para o Manejo de Recursos 

Pesqueiros na Região do Parque Nacional do Superagüi (Guaraqueçaba – 

Paraná – Brasil)” e “Manejo de Pesca, Maricultura e Turismo Responsável 

como alternativas sustentáveis para as comunidades do entorno do Parque 

Nacional do Superagüi – Guaraqueçaba/PR”, financiados pelo Fundo Nacional 

do Meio Ambiente - FNMA. 

O objetivo do presente estudo é avaliar comparativamente a pesca do 

camarão-sete-barbas realizada pela Vila das Peças e Barra do Superagüi, 

descrevendo a composição das frotas, a prática de pesca, a produção 



 

4 
 

desembarcada, o esforço de pesca e o rendimento em Kg/horas durante o 

período de novembro de 2001 a fevereiro de 2005. A hipótese, gerada a partir 

dos anos de trabalho em campo, é que as vilas utilizam de estratégias de 

pesca diferenciadas. Os resultados podem contribuir para ordenamento da 

pesca direcionada ao camarão-sete-barbas, de modo a nortear uma exploração 

racional da espécie e garantir o recurso às gerações futuras, principalmente 

para as comunidades do entorno do Parque Nacional do Superagüi.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar comparativamente a pesca do camarão-sete-barbas 

Xiphopenaeus kroyeri em Vila das Peças e Barra do Superagüi, Parque 

Nacional do Superagüi, no período de Novembro 2001 a Março 2005. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Descrever a composição da frota e a prática de pesca para captura do 

camarão-sete-barbas das duas vilas em estudo; 

• Avaliar a produção desembarcada, o esforço de pesca e o rendimento 

em Kg/horas das capturas de camarão-sete-barbas nas duas vilas em 

estudo, por período e por pesqueiro. 

 



6 
 

3. METODOLOGIA 
 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 
 
 

3.1.1. Localização e aspectos naturais 
 

A compilação a seguir resume as características naturais do Litoral do 

Paraná relevantes ao contexto da atividade pesqueira. O texto tem como 

principais obras de referência os trabalhos de IPARDES (1990), ANGULO 

(1992), LANA et al (2001), ANDRIGUETTO-FILHO et al (2006a), a não ser 

quando citado diferentemente. 
A zona costeira paranaense compreende a área a leste do divisor de 

águas da Serra do Mar, avançando aproximadamente 100 km na direção 

nordeste – sudoeste, entre as latitudes de 25º e 26º S e longitudes de 48º e 49º 

O. Abrange de norte a sul respectivamente os municípios de Guaraqueçaba, 

Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

Trata-se de uma planície costeira de 107 km de extensão com limites, ao 

norte, na foz do Rio Ararapira e, ao sul, na foz do Rio Saí-Guaçú, caracterizada 

por longas praias arenosas, separadas pelas desembocaduras das baías de 

Paranaguá ao norte e Guaratuba ao sul. A Baia de Paranaguá constitui um 

amplo estuário, geologicamente e geomorfologicamente complexo, que junto 

com a Baía de Iguape-Cananéia, litoral sul de São Paulo, forma um grande 

sistema estuarino, interconectado por diversos corpos d’água. No Paraná, o 

sistema denominado Complexo Estuarino de Paranaguá cobre 552 km² de 

espelho d’água mais 295,5 km² de áreas vegetadas inundadas (NOERNBERG et 

al., 2004) e se compõe das baías de Antonina e Paranaguá propriamente dita, 

de direção leste-oeste, 50 km de extensão, uma largura máxima de 7 km e 260 

km²; e das baías de Guaraqueçaba, Laranjeiras e Pinheiros, com orientação 

norte-sul, cerca de 30 km de comprimento, 13 km de largura e 200 km², e se 

conecta ao mar aberto através de três canais, denominados Canal do Ararapira, 

Canal antigo do navio e Canal da Galheta. 

O Complexo Estuarino de Paranaguá foi classificado por KNOPERS et al. 

(1987) como um estuário parcialmente misturado (tipo B), com heterogeneidade 

lateral criando dois setores bem definidos: o setor oriental, com características 

euhalinas e polihalinas, situa-se entre as barras de acesso e o início da região 
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estuarina propriamente dita, podendo ser considerado uma extensão do 

ambiente nerítico adjacente, mas com grande dinâmica de mistura das águas da 

Baía de Paranaguá e Baía das Laranjeiras na maré vazante; e o setor ocidental, 

situado numa porção mais interna, com características mesohalinas e 

oligohalinas (BIGARELLA, 1978). Condições ótimas de luminosidade e 

nutrientes para o crescimento do fitoplâncton são encontradas nas áreas 

mesohalinas. A salinidade média varia entre 12 a 29 ‰ no verão e 20 a 34 ‰ no 

inverno. A profundidade média é de 5,4 m, e o tempo de residência de 3,5 dias. 

A temperatura média varia de e 23 a 30°C no verão e 18 a 25°C no inverno. 

O estado trófico varia de quase oligotrófico, na zona da desembocadura, 

durante o inverno, a eutrófico durante o verão, nas porções médias e superiores 

da Baía de Paranaguá. Neste período se encontram os valores mais altos de 

clorofila-α e nutrientes inorgânicos dissolvidos. De um modo geral, existem 

gradientes bem definidos de energia do ambiente deposicional, salinidade, pH, 

nitrogênio, fósforo, silício, transparência da água, seston, oxigênio dissolvido, 

clorofila, outros pigmentos, produtividade primária e profundidade (2 a 33 m), 

verificando-se as diferenças mais acentuadas entre a Baía de Antonina e o 

restante do sistema. A distribuição no espaço e no tempo da maioria das 

propriedades físico-químicas da água se correlaciona bem com os gradientes de 

energia e salinidade, além de ser fortemente influenciada pelo regime de chuvas, 

principalmente nas seções superiores e intermediárias da baía. 

A maré é do tipo semi-diurna com desigualdades diurnas, ou seja, 

ocorrem duas preamares e duas baixamares por dia, com amplitudes diferentes 

e média de 2,2 m. Em sizígia, a amplitude de maré vai de 1,7 m na embocadura 

a 2,7 m nas porções superiores. 

O interior das baías é margeado principalmente por marismas e 

manguezais, enquanto extensas praias arenosas compõem a linha de costa 

exposta ao oceano. Na Baía de Paranaguá, os manguezais ocupam a maior 

parte das zonas entremarés (186 km²). A sua frente encontram-se marismas de 

Spartina alterniflora que colonizam os baixios em faixas estreitas e descontínuas. 

Aproximadamente, 100 espécies de macroalgas bênticas ocorrem na região, 

principalmente em costões rochosos expostos e nos manguezais. 
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A plataforma costeira adjacente é extensa e homogênea quanto a seu 

ambiente físico, com profundidades inferiores a 30 m e com o talude continental 

situando-se a 200 km da linha de costa. Até aproximadamente 100 m de 

profundidade, predominam as águas costeiras influenciadas pela penetração da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) no final da primavera e no início do verão 

(MATSUURA, 1986). A maior parte de sua cobertura é composta por areias, 

lamas e argilas, de origem continental e fluvial. No litoral norte, os depósitos de 

sedimentos são oriundos do estuário da Baía de Paranaguá, da Baía dos 

Pinheiros e da Foz do Rio Ararapira (NOERNBERG, 2001).  

Nas regiões mais rasas (<15 m de profundidade) a transparência da água 

varia entre 1,6 m e 16,6 m e usualmente aumenta com a distancia da costa. A 

temperatura média varia entre 21º C no inverno e 29º C no verão, com padrões 

sazonais bem definidos de aquecimento e estratificação vertical de novembro a 

março e de resfriamento e mistura vertical entre junho e outubro. A salinidade 

varia entre 28 e 37 ppm, com os valores mínimos nos extratos mais superficiais 

da coluna d’água durante o verão (BRANDINI et al, 2006) 

O clima predominante nessa região conforme a classificação de Köppen é 

do tipo Cfa, clima subtropical úmido mesotérmico, com temperaturas entre -3°C 

e 18°C no mês mais frio e com temperatura média superior a 22°C no mês mais 

quente, sujeito a precipitações regulares todos os meses do ano. Conforme suas 

características, o clima não apresenta estação seca definida e a pluviosidade 

média anual é de 2.500 mm. 

Os ventos mais freqüentes são os de NE, com velocidade média de 4 

m/s, mas tempestades de sudeste podem chegar a 25 m/s. O regime dos ventos 

da região litorânea do Paraná é controlado na maior parte do ano pelo 

Anticiclone do Atlântico Sul favorecendo frentes frias principalmente no verão 

quando a massa de ar tropical atlântica fica mais instável. Frentes frias de 

sudoeste para nordeste constituem a principal perturbação atmosférica.  

Nesta região costeira, o Parque Nacional do Superagüi está localizado no 

município de Guaraqueçaba, porção norte do litoral e inserido no Complexo 

Estuarino da Baia de Paranaguá. Na plataforma continental a leste se localizam 

os pesqueiros das vilas deste estudo. 

Inserido na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, o Parque 

Nacional do Superagüi foi criado em 25 de abril de 1989 pelo Decreto nº 97.688 
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e ampliado pelo Decreto nº 9.513 de 20 de novembro de 1997. Tem como 

objetivo a proteção das porções dos ecossistemas Floresta Atlântica, planícies 

aluviais, restinga, manguezais, praias e dunas. Conforme a Lei n° 9.985 de 18 

de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

– SNUC, Parque Nacional é uma categoria de unidade de conservação de 

proteção integral com objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas 

o uso indireto dos seus recursos naturais como turismo ecológico e atividades 

de educação. Em 1991, toda a região de Guaraqueçaba foi abrangida pela 

Reserva da Biosfera Vale do Ribeira – Serra da Graciosa e, em 1999, o Parque 

Nacional de Superagüi foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural 

da Humanidade. 

O Parque é formado por diversas ilhas, entre as quais Peças, Superagüi, 

Pinheiro e Pinheirinho são as principais, bem como por uma parte continental, 

que abrange o Vale do Rio dos Patos, totalizando 33.855 ha. (Figura 01). Nas 

duas primeiras ilhas existem onze comunidades que se dedicam principalmente 

à pesca enquanto atividade produtiva. Destas, cinco pertencem à ilha das 

Peças: Vila das Peças, Guapicum, Tibicanga, Laranjeiras e Bertioga. As outras 

seis vilas pertencem à Ilha do Superagüi e são denominadas: Barra do 

Superagüi, Colônia do Superagüi, Barbados, Canudal, Vila Fátima e Barra do 

Ararapira. Os pescadores dessas vilas utilizam as baías das Laranjeiras e dos 

Pinheiros e a plataforma costeira como áreas de pesca, tendo em vista o 

pequeno porte de suas embarcações: canoas a remo e a motor; botes e 

bateras. A população atual que vive no entorno imediato e dentro do parque é 

de aproximadamente 2.000 habitantes (IPÊ, 2006). 
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Figura 01 – Mapa de localização do Parque Nacional do Superagüi. Estão indicadas as 

comunidades da Vila das Peças e Barra do Superagüi. 

 
3.1.2. As comunidades estudadas 
 
As duas comunidades deste estudo compreendem também as maiores 

vilas do parque. A comunidade da Barra do Superagüi, com aproximadamente 

900 pessoas, fica localizada na ponta sul da Ilha do Superagüi e abrigada na 

saída do Canal do Superagüi. Possui infra-estrutura maior que as demais vilas, 

destacando-se trapiche de concreto, escola municipal e estadual, posto de 

saúde, agência dos Correios, mercado da família e centro de inclusão digital. A 

sede do Instituto Chico Mendes, administrador do parque também está 

instalada nessa comunidade. Tem o apoio de 02 vereadores locais e se 

organiza em 03 associações: moradores, maricultores e mulheres. Quanto à 

pesca, cerca de 95% dos pescadores têm como principal espécie alvo o 

camarão-sete-barbas, capturado o ano todo nas áreas próximas a linha de 

costa (Anexo 02). Todo o camarão obtido da pesca é desembarcado nas 

salgas de atravessadores que o beneficiam e vendem para o Mercado de 

Paranaguá ou São Paulo. Os outros 5% pescam peixe com tarrafa, rede de 

emalhe e espinhel e camarão-branco com gerival na sua safra (IPÊ, 2006). 
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A comunidade da Vila das Peças, com cerca de 300 pessoas, está 

localizada na ponta sudoeste da Ilha das Peças em frente à Baia das 

Laranjeiras. Possui infra-estrutura parecida com a da Barra do Superagüi, 

porém não há centro de inclusão digital e nem base do Instituto Chico Mendes. 

Em frente ao trapiche de madeira, principal ponto de desembarque, existe uma 

cozinha comunitária funcional e bastante atuante. A vila tem acesso mais fácil, 

pois faz parte da rota marítima Paranaguá-Guaraqueçaba onde circulam 

diariamente embarcações de carga e passageiros. Conta com o apoio de 01 

vereador local e se organiza em 03 associações: moradores, maricultores e 

cozinheiras. O vice-presidente da Colônia de Pescadores de Guaraqueçaba é 

pescador e morador dessa comunidade. A Vila das Peças possui uma 

diversidade maior de ambientes, já que se localiza na parte interior da Baia, o 

que possibilita uma maior escolha na captura de pescados. As artes de pesca 

aparecem em maior número, as safras são mais destacadas e os tipos de 

embarcações e dimensões físicas mais variados. As áreas de pesca também 

são mais próximas da vila, com exceção dos pesqueiros de camarão-sete-

barbas localizados na costa da Ilha do Superagüi (IPÊ, op. cit.).  

 

 

3.2. Coleta de Dados 
 

3.2.1. Caracterização da frota 

 

Os dados das embarcações que compõem as frotas pesqueiras das 

vilas deste estudo foram obtidos a partir de questionários aplicados em 2003 

aos mestres das embarcações durante a realização do projeto citado na 

Introdução. Além do número de embarcações por vila, foram coletados os 

seguintes dados de cada embarcação: nome, tipo (bote, bateira ou canoa a 

motor), ano de fabricação, potência do motor, tamanho (comprimento total e 

boca), número e dimensões das redes de camarão-sete-barbas, nome do 

proprietário e vila onde reside. 

Posteriormente, em 2006, foi realizada uma atualização e refinamento 

dos dados da frota coletados em 2003, através de entrevistas com os mestres. 

Constatou-se a presença de outras embarcações nos dados de desembarque 
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também utilizados neste estudo. O refinamento mostrou que existe uma grande 

dinâmica de compra e venda das embarcações entre os pescadores de uma 

mesma localidade ou até de outros estados. Como é comum, a embarcação 

recebe um novo nome do proprietário-comprador o que dificulta a 

caracterização da frota, pois a mesma embarcação aparece nos registros de 

desembarque com nomes diferentes. Portanto para evitar a inclusão da mesma 

embarcação mais de uma vez na análise, foram atualizados os registros das 

embarcações levantadas em 2003 além de incluídas as novas embarcações. 

 

3.2.2. Prática do arrasto de portas 

 

Para a descrição da prática de pesca de arrasto de portas foram 

utilizadas entrevistas semi-estruturadas (Anexo 03) e observação participante 

(QUIVY, et. al. 1998). No total, esses métodos foram aplicados em 04 saídas 

de 01 dia em mar aberto no período de 2003 e 2004 com 03 embarcações 

diferentes da Vila da Barra do Superagüi.  

A partir de conversa e vivência com os pescadores, sabe-se que a vila 

da Barra do Superagüi e a Vila das Peças, por se localizarem muito próximas e 

ocorrerem freqüentes migrações de moradores/pescadores entre as duas 

comunidades, não existem diferenças de material e na forma como é praticada 

a arte de pesca arrasto de portas. Portanto, por facilidades logísticas, foram 

realizadas entrevistas e pescarias apenas com pescadores da vila da Barra do 

Superagüi. 

As entrevistas eram feitas na própria embarcação no período entre um 

arrasto e outro, e focavam em perguntas sobre o tempo de atuação do mestre 

na pescaria, os petrechos utilizados e possíveis mudanças na tecnologia e no 

material, tamanho de malha, tempo de um lance de arrasto, a escolha do local 

do arrasto, os procedimentos dessa prática e a função e utilização da trainete. 

As entrevistas foram anotadas em caderno de campo e todo o procedimento da 

arte de pesca foi fotografado e filmado de maneira digital. No total foram feitas 

30 fotos e filmadas 1 hora e 10 minutos de fita, tornando-se possível registrar 

os detalhes dessa prática. 

 

3.2.3. Produção Desembarcada, Esforço de Pesca e CPUE 
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A metodologia de coleta de dados de desembarque baseou-se no 

método de amostragem SRS (Simple Random Sampling) adotado pela Food 

and Agriculture Organization – FAO (SPARRE & VENEMA, 1998). Os dados 

eram anotados em fichas de coleta (Anexo 01) por três monitores de pesca1 

(dois na Vila da Barra do Superagüi e um na Vila das Peças) contratados e 

capacitados pela equipe do IPÊ e acompanhados pelos técnicos durante o 

decorrer dos projetos mencionados na Introdução. Diariamente, no momento 

de desembarque de cada embarcação, eram registrados os dados de 

desembarque total, a data, o nome da embarcação, o número de tripulantes, o 

pesqueiro2, a hora de saída e de chegada da jornada de pesca e o esforço de 

pesca em número de arrastos (lances). A coleta foi realizada durante o período 

de novembro de 2001 a fevereiro de 2005 na vila da Barra do Superagüi, e de 

agosto de 2002 a fevereiro de 2005 na Vila das Peças, porém não acontecia 

quando as condições climáticas ou oceanográficas não eram favoráveis a 

pesca. Para validação e confiabilidade dos dados coletados pelos monitores, 

foi feita uma coleta paralela realizada pelos técnicos do IPÊ. Essa coleta era 

feita nos “barracões” dos atravessadores da vila, locais onde é entregue o 

camarão-sete-barbas pelos pescadores para beneficiamento e venda. Os 

atravessadores têm blocos de anotações de controle diário da quantidade de 

pescado que entra em seu barracão, contendo, além da data de entrega, o 

nome do pescador e a quantidade de pescado. 

Para melhor organização e manuseio, todos os dados foram incluídos 

em um Banco de Dados alfanumérico do programa MS Access do pacote Office 

da empresa Microsoft. Os dados de captura das outras espécies de camarões 

e peixes não foram incluídos neste estudo, porém estão organizados e 

armazenados no mesmo Banco de Dados. 

 

                                                 
1 Monitores de pesca são pescadores que por algum motivo não estão atuantes na atividade, 
mas conhecem todos os companheiros, os nomes das embarcações, os nomes dos locais de 
pesca e as espécies capturadas. 
 
2 Pesqueiros são locais específicos onde é realizada a pescaria, onde existe alguma forma de 
apropriação, regras e conflitos de uso do espaço, sendo então defendidos como um território 
(BEGOSSI, 2004). Os pesqueiros foram nomeados pelos pescadores e são os mesmos nas 
duas vilas. 
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3.3. Processamento e Análises dos dados 
 
Inicialmente, os dados coletados foram retirados do Banco de Dados 

alfanumérico e transferidos para planilhas eletrônicas, pois o Banco de Dados 

não permite análises quantitativas avançadas. As variáveis utilizadas nestas 

análises foram verificadas em busca de possíveis erros de digitação e/ou de 

informações discrepantes. 

Foram analisadas as diferenças entre a composição das frotas, as 

produções anualmente desembarcadas, o esforço de pesca e a CPUE das 

duas vilas de estudo. Quando mais adequado, as análises foram realizadas 

segundo as estações do ano, porém não nos períodos oficiais, pois optou-se 

por manter as estações dentro do período anual. Como o período do defeso, 

que abrange integralmente os meses de março a maio apresenta 

características pesqueiras bastante diferentes do resto do ano, foi conveniente 

considerá-lo como correspondente ao outono, para evitar que os dados 

introduzissem ruído na análise. Cabe ressaltar que a coleta de dados durante o 

período de defeso só foi possível a partir da confiança dos pescadores locais 

no trabalho desenvolvido, já que, para tal período, é proibida a captura do 

camarão-sete-barbas. Desta forma, as demais estações do ano ficaram assim 

definidas: verão = janeiro e fevereiro; inverno = junho, julho, agosto e setembro 

e primavera = outubro, novembro e dezembro. Este agrupamento coincide com 

as dinâmicas de exploração do camarão-sete-barbas e com o clima 

predominante na região. 

Para verificar a diferença entre os índices morfométricos (variável 

dependente) dos tipos de embarcações das duas comunidades (variáveis 

independentes) foi utilizado a Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores, 

sendo verificado a homogeneidade de variâncias através do teste de Levene e 

a normalidade através do histograma de distribuição (ZAR, 1996).  

Para avaliar a existência de correlação linear entre a produção (variável 

dependente) e fatores que a influenciam foi realizada a Análise de Covariância 

(ANCOVA) (ZAR, 1996). A variável produção por não atender os pressupostos 

passou por transformação logarítmica na forma ln (x). O modelo proposto teve 

como variáveis independentes o mês (codificada como variável categórica), 
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pesqueiro, índice morfométrico da embarcação, potência de motor, tamanho da 

rede, esforço em horas, tipo da embarcação e tipo da rede. 



16 
 

4. RESULTADOS 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS FROTAS 
 

As embarcações atuantes na pesca do camarão-sete-barbas, seja da Vila 

da Barra do Superagüi ou da Vila das Peças, possuem algumas características 

semelhantes que serão descritas nesse primeiro trecho. As outras características 

serão apresentadas de modo comparativo nos tópicos a seguir. 

Todas as embarcações são de madeira, a maioria de qualidade nobre, 

como as canelas e os ipês, principalmente nas cavernas e no casco. Porém, por 

ser mais barato, utiliza-se também compensado naval nas laterais das 

embarcações. Na Tabela 01 estão os nomes das principais espécies florestais 

usadas na fabricação das embarcações, bem como o uso dado a cada espécie na 

estrutura da embarcação. 

Tabela 01 – Nomes das principais espécies florestais utilizadas na fabricação das embarcações 

das vilas estudadas. Fonte: Pesquisa de campo; JASTER, 1995; LIMA, 1996 
Nome Popular Nome Científico Família Uso 

Araribá Centrolobium robustum Fabaceae Lateral 

Cambará Gochnatia polymorpha Asteraceae Lateral 

Canela-imbúia Nectandra megapotamica Lauraceae Fundo 

Canela-preta Ocotea catharinensis Lauraceae Cavernagem 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae Fundo 

Garapeira Apulela leiocarpa Leguminosae Lateral 

Guanandi Calophyllum brasiliensis Clusiaceae Lateral 

Ipê Tabebuia sp Bignoniaceae Cavernagem 

Massaranduba Manilkara subsericea Sapotaceae Fundo 

Peroba Aspidosperma pyricollum Apocynaceae Lateral 

Urucunara Croton urucurana Euphorbiaceae Cavernagem 

Geralmente as embarcações são construídas por carpinteiros navais locais 

e pelos próprios pescadores, mas grande parte é comprada de outras localidades. 

Os principais locais de origem das embarcações vindas de fora dessas vilas são: 

Paranaguá, Pontal do Sul e Guaratuba, no Estado do Paraná, Cananéia e Iguape 



17 
 

no Estado de São Paulo e Barra do Sul e São Francisco do Sul, no Estado de 

Santa Catarina. 

As embarcações têm menos 10 TAB (toneladas de arqueação bruta), não 

possuem porão de armazenagem, sendo dotadas de um convés simples de 

tábuas. Quase nenhuma delas possui casaria; quando existe, esta se localiza na 

proa. São conhecidas como embarcações que pescam de “sol a sol”, porque saem 

para pescar no nascer e voltam antes do pôr do sol; não existe local e nem 

condições de armazenagem do pescado. As que trabalham na pesca do camarão-

sete-barbas atuam com no máximo 03 tripulantes, além da carga que não 

ultrapassa 01 tonelada.  

Algumas embarcações não possuem a documentação que autoriza a sua 

navegação expedida pela Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos do 

Paraná. A razão apresentada pelos entrevistados é o alto custo dos despachantes 

que fazem esse tipo de serviço, bem como do material de salvatagem obrigatório.  

Muitas embarcações não tinham permissão de pesca (licença) de camarão-

sete-barbas, pois o IBAMA considera a espécie como sobreexplotada, regulando o 

esforço de pesca através do número de embarcações permissionadas. Porém 

após a Instrução Normativa do IBAMA n° 164 de 17/07/2007 e a Instrução 

Normativa da SEAP n° 18 de 27/07/2007, que autorizaram o recadastramento das 

em embarcações permissionadas e o cadastramento das embarcações que atuam 

na pesca da espécie no Sul e Sudeste, quase todas as embarcações das duas 

vilas com comprimento menor ou igual a 9,00 metros conseguiram a permissão de 

pesca do camarão-sete-barbas. 

 

4.1.1. Composição das Frotas 

 

A frota dirigida à pesca do camarão-sete-barbas das duas vilas totaliza 133 

embarcações, sendo 92 embarcações pertencentes à Vila da Barra do Superagüi 

e 41 à Vila das Peças. Essas embarcações possuem três tipos diferentes de 

casco, podendo ser classificadas como bote, bateira ou canoa a motor. 
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Os botes são embarcações de fundo em “V” com a proa aguda e a popa 

reta enquanto as bateiras possuem fundo chato, mas com a proa e a popa agudas 

(Figura 02 e 03). A canoa a motor é uma evolução da canoa a remo, sendo 

também construída a partir de um único tronco de árvore (monóxila). Apesar da 

estrutura da embarcação ser igual, a canoa a motor possui tamanho maior no 

comprimento e largura, bordas maiores feitas com tábuas de madeira e ainda um 

pequeno leme (Figura 04). Várias são as madeiras utilizadas para construção de 

canoas conforme apresentado na Tabela 01, porém algumas são mais usadas. As 

árvores do gênero Nectandra (canelas), são bastante utilizadas por serem 

extremamente resistentes, havendo canoas a motor com mais de 40 anos de uso 

ainda em atividade. 

 
Figura 02 – Embarcação conhecida como Bote (popa reta ou chata). 

 
Figura 03 – Embarcação conhecida como Bateira (popa e proa agudos e fundo chato). 
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Figura 04 – Embarcação conhecida como Canoa a motor. 

 

Das 92 embarcações da vila da Barra do Superagüi, 66 são botes, 25 são 

bateiras e só uma é canoa a motor. Na Vila das Peças, das 41 embarcações, 21 

são botes, 13 são bateiras e 07 são canoas a motor Tabela 02. 
 

Tabela 02 – Número de embarcações das comunidades classificadas por tipo 

Tipo de 
Embarcação 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
Número % Número % 

Bote 66 71,74 21 51,22 
Bateira 25 27,17 13 31,71 
Canoa a motor 01 1,09 07 17,07 

TOTAL 92 100,00 41 100,00 

A única canoa a motor da vila da Barra do Superagüi foi construída em 

1997, possui um motor de 11 HP e tem dez metros de comprimento por um metro 

de boca. 

Conforme apresentado na Tabela 02, há uma preferência por embarcações 

do tipo bote nas duas vilas do estudo. A vila da Barra do Superagüi tem 

aproximadamente 72% das suas embarcações desse tipo, enquanto a Vila das 
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Peças tem um pouco mais que a metade (51,22%). Apesar da preferência por 

embarcações do tipo botes para a pesca do camarão-sete-barbas, a maior 

proporção dos outros tipos de embarcações na Vila das Peças sugere que existem 

estratégias de pesca diferentes entre as duas vilas, influenciadas principalmente 

pela localização geográfica, que define seus pesqueiros, espécies-alvo, artes de 

pesca, condições de navegação e, como conseqüência, os tipos de embarcações. 

 

4.1.2. Dimensões físicas: Comprimento e Boca  

 

As embarcações da vila da Barra do Superagüi apresentaram comprimento 

variando de 6,00 a 11,00 metros para os botes, e de 6,00 a 10,00 metros para as 

bateiras. Os botes e bateiras se concentraram essencialmente entre 7,50 a 10,00 

metros, porém com predomínio entre as classes de 7,51 a 9,00 metros - ≈70%, 

(Figura 06 A e B). 

As embarcações da Vila das Peças mostraram-se maiores do que as da vila 

da Barra do Superagüi, mas seu comprimento se diferenciou bastante conforme o 

tipo. Os botes, em sua maioria (71,5%), estão concentrados em tamanhos que 

variam de 7,51 a 9,00 metros. As bateiras apresentam uma distribuição de 

comprimento mais uniforme, com pelo menos uma unidade por classe, com 

exceção de quatro classes com 02 embarcações cada uma e da classe 10,01-

11,00 metros sem embarcação (Figura 05 C e D).  

As canoas a motor apresentaram um padrão bastante disperso, se 

concentrando, em sua maioria (04 unidades - 57%), na classe de comprimento 

6,00-6,50 metros. O restante está distribuído nas classes 8,01-8,50 com 02 

unidades e 9,51-10,00 metros com 01 unidade. 
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Barra do Superagüi Vila das Peças 
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Figura 05 – (A) Número de embarcações da vila da Barra do Superagüi por classe de comprimento 
(Botes: N = 66; Bateiras: N = 25); (B) Freqüência Relativa das embarcações da vila da Barra do 
Superagüi por classe de comprimento; (C) Número de embarcações da Vila das Peças por classe 
de comprimento (Botes: N = 21; Bateiras: N = 13); (D) Freqüência Relativa das embarcações da 
Vila das Peças por classe de comprimento. 
 

Quanto ao tamanho de boca, a vila da Barra do Superagüi apresenta os 

botes com uma distribuição mais uniforme atingindo todas as classes, e as 

bateiras quase todas com exceção da maior. Os botes se encontram na sua 

maioria nas classes de tamanho de 1,76-2,00 a 2,76-3,00 metros, com um padrão 

de distribuição com características de uma curva normal. As bateiras aparecem 

com um padrão semelhante, que tende a uma distribuição normal, porém de 

tamanho menor aos botes, com 40% do seu total na classe de tamanho 1,76-2,00 

metros. A maior concentração das bateiras, 60% delas, está nas classes 1,76-2,00 

metros e 2,01-2,25 metros (Figura 06 A e B). 

Na Vila das Peças, as embarcações apresentaram diferentes tamanhos de 

boca conforme o tipo da embarcação. Como apresentado na Figura 06 D, o 
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tamanho de boca dos botes é bastante diversificado, tendo a sua maioria, quase 

70%, entre a classe de tamanho 1,76-2,00 a 2,26-2,50 metros. As bateiras são 

mais padronizadas quanto ao comprimento total, tendo quase 50% na classe de 

tamanho 2,26-2,50 metros. A outra metade está distribuída nas outras classes 

quase homogeneamente. (Figura 06 C e D). 

As canoas a motor se concentram na classe 0,75-1,00 de boca com 71%, 

respeitando a proporção entre o comprimento e a idade da árvore que a originou. 

O restante das embarcações está dividido igualitariamente entre as classes 1,26-

1,50 e 1,76-2,00 metros. 

 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
A C 

 
B 

 

D 

 
 
Figura 06 – (A) Número de embarcações da vila da Barra do Superagüi por classe de tamanho de 
boca (Botes: N = 66; Bateiras: N = 25); (B) Freqüência Relativa das embarcações da vila da Barra 
do Superagüi por classe de tamanho de boca; (C) Número de embarcações da Vila das Peças por 
classe de tamanho de boca (Botes: N = 21; Bateiras: N = 13); (D) Freqüência Relativa das 
embarcações da Vila das Peças por classe de tamanho de boca. 
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Após a descrição dos dados de comprimento e boca, pode-se qualificar 

melhor a veracidade da afirmação apresentada no item “Composição da Frota” de 

que os botes são mais robustos que as bateiras. Como as duas medidas estão 

correlacionadas na prática, foi criado um índice morfométrico, dividindo o tamanho 

da boca pelo comprimento, ambos em metros. A figura 07 e a tabela 03 

apresentam o resultado da Análise de Variância com 2 fatores mostrando que, os 

dois tipos de embarcações são morfologicamente diferentes, sendo os botes 

significativamente mais robustos do que as bateiras; e que existem diferenças 

morfológicas entre as embarcações das duas vilas.  
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Figura 07 – Índice morfométrico dos botes e bateiras separados por vilas. As barras verticais 

representam 95% do intervalo de confiança e os pontos centrais a média aritmética. 
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Tabela 03 – Resultados da ANOVA com 2 fatores para o índice morfométrico dos botes e bateiras 
da vila da Barra do Superagüi e Vila das Peças. SQ: Soma dos quadrados; gl: Graus de Liberdade 
e QM: Quadrado médio. 

Variável dependente: Índice Morfométrico               N=125         R2 = 0,13 

Fonte de Variação SQ gl QM F P 

Tipo de embarcação 0,0128 1 0,012 10,153 0,001 

Vila 0,006 1 0,006 5,050 0,026 

Tipo x Vila 0,000 1 0,000 0,256 0,613 

Erro 0,152 121 0,001  
 

4.1.3. Idade das Embarcações 

 

Assumindo 2003, o ano de obtenção dos dados, como ano base para 

cálculo da idade, as embarcações da vila da Barra do Superagüi apresentaram 

uma grande amplitude de idade, variando de 0 a 35 anos.  

As embarcações da Vila da Barra do Superagüi são relativamente novas, 

embora as bateiras sejam mais velhas que os botes. A freqüência cai 

continuamente com a idade, sugerindo contínua renovação dos dois tipos de 

embarcação, apesar de que a moda para as bateiras, entre 6 e 10 anos, sugere 

que estas têm sido menos renovadas nos últimos anos. Por outro lado, uma 

segunda moda para ambos os tipos de embarcação entre os 21 e 25 anos indica 

um surto construtivo e/ou aquisitivo naquela época, em princípio posterior ao 

advento da pesca de arrasto de camarão no Paraná, que aconteceu nos anos 70 

(Figura 08 A e B). 

Os botes e bateiras da Vila das Peças mostraram-se mais velhos (moda), 

mas apresentaram uma amplitude de idade menor que a da Vila da Barra do 

Superagüi, variando de 0 a 30 anos. As bateiras, apresentadas na Figura 08 C, 

têm média de idade menor que os botes, mas com moda maior (16 anos), 

enquanto os botes têm moda nos 11 anos. A Figura 08 D mostra que 90% dos 

botes estão entre 6 e 25 anos e que 70% das bateiras estão entre 11 e 20 anos. 

Ao contrário da vila da Barra do Superagüi, fica claro que o ritmo de 

substituição das embarcações da Vila das Peças é menor e vem caindo nos 
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últimos 10 anos para os botes e 15 anos para as bateiras, o que possivelmente 

represente uma maior capitalização da Barra do Superagüi. Avaliando os valores 

das modas e os da substituição das embarcações na Vila das Peças, as bateiras 

são mais velhas que os botes. 

Por serem construídas a partir de troncos de árvores de madeira de lei, as 

canoas a motor são mais resistentes e por isso mais antigas que os botes e 

bateiras que são feitos de tábuas de madeira, trocadas periodicamente nas 

reformas. As canoas da Vila das Peças possuem idade que variam de 6 a 38 

anos, e é nela que foi encontrada a embarcação mais antiga desse estudo: uma 

canoa a motor de aproximadamente 38 anos e construída a partir de um único 

tronco de canela inhanguvira (Nectandra sp). A análise comparativa das medianas 

e dos quartis indica que a frota da Vila das Peças possui embarcações mais 

antigas que a vila da Barra do Superagüi, conforme apresentado na Figura 09. 

Apesar da idade avançada de muitas embarcações, vale a pena lembrar 

que estas passam por pelo menos uma reforma anual, principalmente na época do 

defeso do camarão-sete-barbas (atualmente, de outubro a dezembro). As 

reformas ocorrem tanto na parte estrutural da embarcação com a troca de tábuas 

e compensados, quanto na pintura, de acabamento e do casco; esta última 

realizada com aplicação de tinta especial a base de anti-incrustantes. Portanto, 

apesar de antigas, as embarcações são resistentes, seguras e possuem boa 

aparência. 

 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
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Figura 08 – (A) Número de embarcações da vila da Barra do Superagüi por classe etária (Botes: N 
= 66; Bateiras: N = 25); (B) Freqüência Relativa das embarcações da vila da Barra do Superagüi 
por classe etária; (C) Número de embarcações da Vila das Peças por classe etária (Botes: N = 21; 
Bateiras: N = 13); (D) Freqüência Relativa das embarcações da Vila das Peças por classe etária. 
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Figura 09 – Medianas, quartis 25 e 75 e amplitude etária das frotas de arrasto de portas da vila da 

Barra do Superagüi e Vila das Peças 
  

4.1.4. Potência dos motores 

 

A potência do motor, em HP, não variou muito entre as comunidades 

estudadas, apesar da vila da Barra do Superagüi apresentar algumas 

embarcações com motores maiores que 22 HP, o que não acontece na Vila das 
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Peças. As marcas de motores mais utilizadas são: Yanmar, Aggrale, MWM e o 

motor “chinês1”. 

A potência dos motores das embarcações da vila da Barra do Superagüi 

varia de 9 a 60 HP, sendo que os botes são equipados com motores que variam 

de 10 a 60 HP e as bateiras de 9 a 24 HP. Cerca de 40% dos botes e 60% das 

bateiras possuem motor de potência 18 HP, o preferido pelos pescadores. Outro 

motor bastante utilizado é o de potência 11 HP, instalado em 21% dos botes e 

20% das bateiras desta vila. A preferência pelo motor 18 HP seguida do motor 11 

HP não depende do tipo de embarcação. A diferença entre as potências usadas 

para cada tipo de embarcação está apenas em alguns barcos com motores com 

potência acima de 24 HP, o que não foi constatado nas bateiras (Figura 10 A e B). 

As embarcações da Vila das Peças apresentaram preferência aos motores 

11 e 18 HP. Do total de 21 botes, 08 possuem motor de 11 HP e 09 utilizam 

motores de 18 HP, sendo que as 04 embarcações restantes têm motores de 10, 

13, 15 e 22 HP. As bateiras são ainda mais fiéis aos motores 11 e 18 HP, pois do 

total de 13 embarcações desse tipo, 07 possuem motores de 11 HP e 06 utilizam 

motores de 18 HP. As canoas a motor não são exceção das embarcações da Vila 

das Peças, pois também utilizam motores de 11 e 18 HP. Do total de 07 

embarcações, 03 utilizam motores de 11 HP, 02 utilizam motores de 18 HP, 01 

utiliza motor de 8 HP e 01 utiliza motor de 07 HP (Figura 10 C e D). Ainda assim 

há um padrão geral nas duas vilas, onde os motores de maior potência são 

encontrados em botes, e os de menor nas canoas, bem como uma impressão que 

as bateras exigem ou empregam menos motorização.  

 

 

                                                 
1 O “motor chinês” é fabricado na China e distribuído no Brasil por várias empresas uma delas com 
representante em Paranaguá. Esses motores são mais baratos que os de outras marcas, porém os 
pescadores dizem que durante um ano eles funcionam bem, depois começam “a dar problema”. No 
Paraná não existem peças de reposição e nem mecânico especializado e por isso quando 
acontece algum defeito, os pescadores têm que enviá-lo para São Paulo. Muitos desconfiam que 
os motores desta marca sejam recondicionados, no entanto alguns funcionam sem problemas 
durante anos. 
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Barra do Superagüi Vila das Peças 
A B 

C D 

Figura 10 – (A) Número de embarcações da vila da Barra do Superagüi por potência do 
motor(Botes: N = 66; Bateiras: N = 25); (B) Freqüência Relativa das embarcações da vila da Barra 
do Superagüi por potência do motor; (C) Número de embarcações da Vila das Peças por potência 
do motor (Botes: N = 21; Bateiras: N = 13; Canoas a motor: N = 07); (D) Freqüência Relativa das 
embarcações da Vila das Peças por potência do motor. 
 

Segundo os pescadores, a preferência pelos motores com potência de 18 

HP é ocasionada pela análise do seu custo-benefício.  O preço do motor e seu 

gasto de combustível por hora é compensado pela pescaria, além da velocidade e 

segurança proporcionadas serem suficientes para a pesca do camarão-sete-

barbas nessa região. Outro ponto positivo é a sua força, suficiente para arrastar 

duas redes de arrasto de portas com comprimento de seis braças (9,0m), incluindo 

a captura obtida em um arrasto. Segundo GRAÇA-LOPES 1996, há uma relação 

entre o tamanho da rede e a velocidade do barco: rápido demais, a rede levanta 

do fundo; mais lento do que o necessário, ela não se arma. Assim, mesmo que 

haja uma tendência dos motores mais potentes a aparecerem em embarcações 

maiores, conforme apresentado na Figura 11, o motor 18 HP está presente em 

embarcações de 7 a 10,8 metros de comprimento. 
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O motor de potência 11 HP foi observado em 37 embarcações das duas 

vilas, mostrando ser também da preferência de 28% dos mestres. Apesar de não 

ser considerado tão vantajoso quanto o motor 18 HP, ele tem um custo de compra 

menor e também possui vantagem na análise custo-benefício quando utilizado 

para a pesca de peixe com rede de emalhe, prática que não necessita de grande 

potência de motor por ser uma arte de pesca passiva2. 
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Figura 11 – (A) Variação da potência do motor em relação ao comprimento dos botes da vila da 
Barra do Superagüi (N=66); (B) Variação da potência do motor em relação ao comprimento das 
bateiras da vila da Barra do Superagüi (N=25); (C) Variação da potência do motor em relação ao 
comprimento dos botes da Vila das Peças (N=21); (D) Variação da potência do motor em relação 
ao comprimento das bateiras da Vila das Peças (N=13). 
 

                                                 
2 Arte de pesca passiva: Prática de pesca que não é impulsionada pela ação de uma embarcação 
ou pescador em direção a captura. O petrecho é apenas colocado no hábitat da espécie alvo e a 
captura é feita quando o indivíduo ou cardume fica retido no petrecho. Ex: emalhe e espinhel. 
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Figura 12 – Variação da potência do motor em relação ao comprimento das canoas a motor da Vila 

das Peças (N=07). 
 

As tabelas 03, 04 e 05 resumem as principais características físicas das 

frotas de arrasto de portas das duas vilas, apresentadas nessa seção. A partir das 

tabelas 04 e 05 e na Figura 11 constata-se que: 

1. A amplitude do comprimento dos botes da vila da Barra do Superagüi é 

maior que a da Vila das Peças, porém, em média, os botes da primeira são 

menores que os da segunda vila. Para as bateiras, a amplitude dos 

comprimentos da Vila das Peças, bem como a média, é maior que a da vila 

da Barra do Superagüi; 

2. Na vila da Barra do Superagüi, a amplitude do tamanho da boca dos botes 

é maior que a da Vila das Peças e, em média, os botes da primeira têm a 

boca maior que os da segunda. Para as bateiras, a amplitude das bocas e 

valores de moda da Vila das Peças são maiores que a da vila da Barra do 

Superagüi, mas sua média de tamanho de boca é menor que da outra vila.

3. Em média, os botes da vila da Barra do Superagüi são mais novos que os 

da Vila das Peças, porém as bateiras possuem, em média, a mesma idade; 

4. Na vila da Barra do Superagüi existem botes com motores acima de 22 HP 

de potência, o que não ocorre na Vila das Peças, porém o motor 18 HP é o 

mais utilizado pelos botes das duas vilas; 
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5. Algumas bateiras da vila da Barra do Superagüi utilizam motores com 

potência acima de 18 HP, apesar dessa potência de motor ser a mais 

utilizada nesta vila. As bateiras da Vila das Peças possuem motores 11 ou 

18 HP, e a potência mais utilizada é a 11 HP. 
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Tabela 04 – Resumo das principais características físicas da frota de arrasto de portas da vila da Barra do Superagüi (Botes: N = 66; Bateiras: N = 
25) e da Vila das Peças (Botes: N = 21; Bateiras: N = 13). *Diferença entre o ano de fabricação e a coleta de dados desse estudo em 2003 

 

Características 
Barra do Superagüi  Vila das Peças 

Mínimo Máximo Média Moda Freqüência 
Moda 

 Mínimo Máximo Média Moda Freqüência 
Moda 

B
O
T
E
S 

Idade* (anos) 0 31 12 8 6  4 26 15 11 4 

Potência do Motor (HP) 10 60 19,2 18 25  10 22 14,76 18 9 

Comprimento (m) 6,00 11,00 8,42 8,00 21  7,00 11,00 8,48 8,00/9,00 4 

Tamanho de Boca (m) 1,45 3,20 2,34 2,20/2,50 9  1,50 3,20 2,19 2,00 4 

B
A
T
E
I
R
A
S 

Idade* (anos) 0 31 14 6 /11 4 
 

0 21 14 16 4 

Potência do Motor (HP) 9 24 15,5 18 9  11 18 14,23 11 7 

Comprimento (m) 6,00 9,60 8,38 8,00 8  6,00 10,80 8,59 8,00/8,50 2 

Tamanho de Boca (m) 1,50 2,80 2,10 1,80 5 
 

1,00 2,84 2,06 2,30/2,40 2 

 
Tabela 05 – Resumo das principais características físicas das canoas a motor da Vila das Peças (N = 7)  

*Diferença entre o ano de fabricação e a coleta de dados desse estudo em 2003 

Características 
Canoa a motor 

Mínimo Máximo Média Moda Freqüência 
Moda 

Idade* (anos) 10 38 15 15 2 

Potência do Motor (HP) 7 18 12 11 3 

Comprimento Total (m) 6,00 10,00 7,28 6,00 3 

Tamanho de Boca (m) 0,75 1,90 1,12 1,00 2 
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4.2. A PRÁTICA DO ARRASTO DE PORTAS NA REGIÃO DE ESTUDO 
 

A pesca dirigida a camarões marinhos de um modo geral é realizada 

através da rede de arrasto de portas, uma arte de pesca conhecida 

mundialmente em decorrência da sua baixa seletividade, que por conseqüência 

produz uma captura extremamente heterogênea. O equipamento é eficiente 

para captura do camarão, mas há uma ocorrência significativa de fauna 

acompanhante. Existem dois tipos de redes de arrasto de portas: as de meia 

água, onde as espécies alvo são geralmente peixes pelágicos, e as de fundo, 

que são arrastadas no substrato marinho em busca de espécies demersais, 

como é o caso dos camarões (KING, 1995).  

Apesar de conhecida, esta arte de pesca tem suas peculiaridades em 

cada região pesqueira, variando sua estrutura, petrechos e material utilizado. 

No Brasil, a pesca com rede de arrasto de portas de fundo é praticada em toda 

a costa, desde a região norte do Pará até o extremo sul do Rio Grande do Sul, 

tendo também como espécie alvo os camarões peneídios como o camarão-

sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), o camarão-branco (Litopenaeus shmitti), o 

camarão rosa (Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis), o camarão-barba-

ruça (Artemesia longinaris) e o santana (Pleoticus muelleri) (IBAMA, 1996). 

No estado do Paraná, as primeiras embarcações equipadas com a rede 

de arrasto de fundo apareceram na década de 1970, no município de 

Guaratuba, litoral sul do estado, provenientes da influência de bateiras de 

Santa Catarina (KRAEMER, 1982). 

Segundo os entrevistados, o arrasto de portas começou a ser praticado 

no litoral norte do Paraná por volta de 1975, trazido por pescadores de Santa 

Catarina, que se instalaram ali em busca de melhores oportunidades na pesca. 

Na Barra do Superagüi, muitos pescadores adotaram o arrasto de portas como 

prática principal, já que o camarão-sete-barbas não possuía safra, ou seja, 

“dava o ano todo”, e deixaram como secundárias a pesca de engodo3, espinhel 

e redes de emalhe. 

 

                                                 
3 Engodo é uma mistura de barro com partes do pescado que não se utiliza na culinária 
(escamas, vísceras, rabo etc). A mistura era fervida com água e mexida até virar uma massa 
consistente. Na canoa a remo, o pescador joga pedaços dessa massa em certos pesqueiros 
para atrair o camarão-branco, que com a tarrafa, era capturado. Atualmente essa arte de pesca 
não é mais utilizada. 
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4.2.1. Estrutura da rede e petrechos utilizados 

 

As duas comunidades estudadas utilizam a mesma estrutura de rede, 

materiais e petrechos. Estruturalmente, as redes de arrasto de portas têm a 

forma cônica, e a sua extremidade que retém a captura, é conhecida como 

ensacador. Os fios utilizados na confecção das redes são de poliamida 

conhecidos popularmente na região como nylon mole, com malhas de 25 mm e 

fio nº 12, na manga, no corpo e no ensacador (medidas de nó a nó com malha 

esticada). Segundo os entrevistados, as redes vêm de fábrica com esse 

padrão, e com o desgaste, são reforçadas com fios mais grossos, 

principalmente no ensacador, onde se utiliza fios nº 18 ou 24. Há também a 

peça quadrada, conhecida como “avanço” na rede superior, que tem como 

função não deixar os indivíduos de camarão passarem por cima da rede. 

Atualmente, as mangas das redes de arrasto de portas são do tipo 

“seca”, que segundo os pescadores, tem altura de boca baixa, não 

ultrapassando 1 metro (Figura 13). Inicialmente as mangas eram do tipo 

“redonda”, com altura de boca maior, porém hoje esse tipo de rede é utilizada 

apenas no arrasto de portas para captura do camarão-branco (Litopenaeus 

shmitti). 
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Figura 13 – Esquema de rede de arrasto com portas utilizada pelas frotas camaroneiras da vila 
da Barra do Superagüi e Vila das Peças. Fonte: Pesquisa de campo. Esquema adaptado de 

OKONSKY & MARTINI, 1987 
 

Na vila da Barra do Superagüi, o comprimento das redes dos botes varia 

de 7,5 a 12 metros, e as das bateiras, de 6 a 10,5 metros. Porém, tanto para os 

botes quanto para as bateiras, o comprimento mais utilizado é de 9 metros. 

Na Vila das Peças, o comprimento das redes não varia nos botes e 

bateiras, sendo que todas utilizam rede com 9 metros. As canoas a motor 

também utilizam redes de 9 metros, com exceção de uma que usa uma rede de 

12 metros (Tabela 06). Nas duas vilas, a boca da rede não ultrapassa 1,6 

metros. 
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Tabela 06 – Tamanhos de rede de arrasto com portas da vila da Barra do Superagüi (Botes: 
N=66; Bateiras: N=25; Canoa a motor: N=1) e Vila das Peças (Botes: N=21; Bateiras: N=13; 

Canoas a motor: N=11). 

Tipo de embarcação 
Barra do Superagüi 

Mínimo Máximo Média Moda Freqüência 
Moda 

Bote 7,50 12,00 9,13 9,00 51 
Bateira 6,00 10,50 9,00 9,00 22 
Canoa a motor - - - 9,00 1 

Tipo de embarcação 
Vila das Peças 

Mínimo Máximo Média Moda Freqüência 
Moda 

Bote 9,00 9,00 9,00 9,00 21 
Bateira 9,00 9,00 9,00 9,00 13 
Canoa a motor 9,00 12,00 9,42 9,00 6 

 

A tralha superior da boca da rede é constituída apenas pelo cabo 

superior, não apresentando nenhum tipo de bóia. Já a tralha inferior, possui 

peças de chumbo (chumbada), para que a rede possa ficar junto ao substrato. 

Não é utilizado nenhum tipo de corrente e nem roletes na tralha inferior. 

Na região de estudo, as portas ou pranchas são peças de madeira ou 

compensado naval de cerca 1 m de comprimento por 0,50 m de largura, 

podendo ser vazadas ou inteiras. As de madeira têm um tempo de vida maior, 

mas as pranchas de compensados são mais baratas e mais fáceis de construir. 

Alguns pescadores diferenciam a nomenclatura, chamando de portas aquelas 

que são vazadas e de pranchas aquelas inteiras. Na parte inferior da porta há 

uma barra de ferro para lastreá-la, facilitar o arrasto e o desgaste da madeira. 

Na face interna há um gancho também de ferro, para que se amarrem os cabos 

“principal” e o “tesoura”, que se conectam à embarcação e servem para o 

sustento do arrasto. Ainda existem dois furos na extremidade externa da porta 

ou prancha para se amarrar os cabos que seguram as redes, conforme 

apresentado nas Figuras 14 e 15. 
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Figura 14 – Pescador da vila da Barra do Superagüi montando gancho de sustentação dos 

cabos em uma prancha. Destaque para a barra de ferro na parte inferior e o gancho que 
segura o cabo na parte interior da prancha. 

 

 
Figura 15 – Portas vazadas feitas de tábuas de madeira utilizada na pesca de rede de arrasto 

de fundo com portas. Embarcação da Barra do Superagüi. 
 

Os cabos, em sua grande maioria, são de polietileno por ser o material 

mais barato, porém alguns pescadores utilizam cabos de polipropileno por 

GANCHO 
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terem uma vida útil maior. Juntos, o cabo principal e o tesoura têm cerca de 35 

metros de comprimento, mas o comprimento varia conforme a embarcação. A 

extremidade do cabo que fica na embarcação é amarrada na lateral interior do 

casco ou no guincho, que se acopla ao motor através de uma correia e faz o 

trabalho de puxar a rede com o produto da captura (Figura 16). Algumas 

embarcações não possuem guinchos e os pescadores puxam manualmente as 

redes e as portas junto com a captura. 

Todo o material para a confecção da arte de pesca é adquirido no 

mercado local, principalmente nas lojas especializadas em pesca de 

Paranaguá, que facilitam o pagamento. Os preparos dos cabos e das tralhas 

assim como a montagem das portas são feitos pelos próprios pescadores. 

 

 
Figura 16 – Guincho interligado com o motor para auxiliar a puxar a rede com a captura. 

 

O arrasto de fundo de redes com portas pode ser realizado com uma 

única rede, assim chamado de arrasto simples, ou com duas, conhecido como 

arrasto duplo. Segundo os pescadores, inicialmente, todas as embarcações 

das duas vilas utilizavam o arrasto simples, mas atualmente o arrasto duplo é 

favorecido, pelo seu maior poder de pesca. 
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Atualmente apenas as canoas a motor, que possuem boca menor e 

algumas embarcações que pescam em áreas mais rasas, utilizam o arrasto 

simples, conforme apresentado na Tabela 07 e Figura 17. 

 
A 

 

B

 
Figura 17 – (A) Esquema do arrasto duplo de rede de arrasto de portas; (B) Esquema do 

arrasto simples de rede de arrasto de portas. Fonte: Adaptado de FAO, 2001 
 

Tabela 07 – Número de embarcações por vila conforme o tipo das redes de arrasto 

Tipo de 
embarcação 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
Simples % Duplo % Simples % Duplo % 

Bote 4 6,06 62 93,94 2 9,52 19 90,48
Bateira 1 4,00 24 96,00 1 7,69 12 92,31

Canoa a 
motor 1 100,0 0 0,00 7 100,0 0 0,00 

 

4.2.2. Operação e utilização da trainete 

 

Operacionalmente, o arrasto de fundo de redes com portas realizado 

pelas comunidades estudadas não difere da operação descrita na literatura 

(SILVA et al, 1977; GAMBA et al, 1993; FAO, 2001), sendo a descrição aqui 

apresentada peculiar da região. 

O arrasto com porta é realizado por um ou dois pescadores, geralmente 

um mestre e proprietário da embarcação e um ajudante quinhoeiro, chamado 

na região de “camarada”.  

O período de um arrasto dura, em média, 1,5 horas, porém em 

pesqueiros menores, como Desertinho e Águas das Palmas, um arrasto tem 

seu tempo reduzido para 1 hora. Uma embarcação faz, em média, 4 arrastos 

diários, resultando numa faina de 8 a 10 horas para a pesca do camarão-sete-

barbas. Durante o período de um arrasto para outro, os pescadores trabalham 

Tangone
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na retirada do lixo e da fauna acompanhante obtida no produto da captura, 

além de separar indivíduos maiores, pois esses são vendidos a um preço mais 

elevado (Figura 18). O camarão escolhido é chamado pelos pescadores e 

atravessadores de “camarão catado” e seu preço é, em média, 15% mais alto 

que o “camarão misturado” (aquele que não foi escolhido).  
A 

 

B 

 
C 

 

D

 
E 

 

F 

 
Figura 18 – (A) Pescadores descendo as redes de arrasto até chegar ao substrato; (B) 
Pescadores puxando as redes após, 1,5 horas de arrasto; (C) Pescadores embarcando as 
redes com o produto da captura; (D) Pescadores retirando a captura de dentro dos 
ensacadores das redes em cima do castelo de popa; (E) Pescadores limpando e escolhendo 
os camarões; (F) Pescadores na embarcação durante o período de arrasto. 
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A velocidade é constante durante todo o arrasto (aproximadamente 

quatro nós) e a trajetória da embarcação não é regular, mas tenta acompanhar 

as concentrações de camarão-sete-barbas. Isso é possível pela observação do 

comportamento das outras embarcações pescando nas proximidades, ou 

graças ao uso da “trainete”. 

A “trainete” (do inglês trynet), conhecida também como experimenta é 

um apetrecho utilizado na pesca de arrasto para que o pescador ache as 

concentrações de camarão e depois não as perca durante toda a faina de 

pesca. Sua estrutura é idêntica a rede de arrasto, porém seu tamanho é bem 

menor (Figura 19). 

 
Figura 19 – Esquema de utilização da trainete e sua disposição durante o arrasto. Fonte: 

Adaptado de FAO, 2001 
 

A operação também é igual, porém em vez de ficar conectada ao 

tangone, a “trainete” fica presa no castelo de popa da embarcação. Para que 

não perca a mancha de camarão, a trainete é revisada constantemente. Seu 

tempo de arrasto varia de pescador para pescador, mas geralmente é de 10 

minutos, podendo ser recolhida sem interromper o arrasto principal. Se há 

captura na “trainete” significa que a embarcação está em cima da mancha de 

camarão e a rota da embarcação permanece arrastando na área do pescado. 

Se não há captura na trainete, o pescador conduz a embarcação no lugar onde 

havia captura quando puxado o último arrasto da trainete, fazendo com que as 

redes voltem para o local que os camarões se encontram (Figura 20). Para o 

pescador, o uso da “trainete” otimiza seu esforço de pesca proporcionando 

maiores rendimentos e diminuindo seu trabalho à bordo de retirada da fauna 

acompanhante obtida na captura. 
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Figura 20 – Pescador utilizando a “trainete” durante a pescaria. Atrás do pescador se encontra 
o cabo principal de uma das redes de arrasto. 

 

A “trainete” é também usada na escolha do pesqueiro, bem como a 

avaliação do vento, da maré e do local de pesca do dia anterior. Assim, logo 

quando o pescador chega no pesqueiro faz-se o primeiro arrasto com a 

trainete, se houver camarão joga-se as redes de arrasto, mas se não procura-

se outro local (Figura 21). 

 

Figura 21 – Pescador utilizando a trainete no início da pescaria. As placas brancas de plástico 
são as portas da trainete. 
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Segundo os entrevistados, a trainete chegou ao litoral norte do Paraná 

aproximadamente 10 anos atrás, trazida por pescadores de Guaratuba, que se 

mudaram para a região. A “trainete” é bastante utilizada na pesca do camarão-

rosa, cujas embarcações e petrechos são maiores que as das vilas de estudo, 

e o arrasto tem, em média, 4 horas de duração. 

 Atualmente, a “trainete” é utilizada em todas as embarcações de arrasto 

de camarão tanto na Barra do Superagüi quanto na Vila das Peças. A maior 

vantagem apontada pelos pescadores é o aumento no poder de pesca 

proporcionado pelo seu uso durante os arrastos. 
 

4.3. PRODUÇÃO DESEMBARCADA, ESFORÇO DE PESCA E CPUE 
 

4.3.1. Confiabilidade dos dados de desembarque 
 

A comparação dos dados coletados pelos monitores de pesca e aqueles 

dos blocos dos atravessadores apontou para uma diferença de 20% a menos 

nos dados dos monitores. A validação mostrou que alguns pescadores não 

foram abordados durante o período de coleta, o que sugere que esses não 

quiseram fornecer os dados ou os monitores, por algum motivo, não quiseram 

abordar esses pescadores. Mesmo com a sub-amostragem, os dados refletem 

80% dos desembarques ocorridos entre novembro de 2001 a fevereiro de 2005 

na vila da Barra do Superagüi, assim como entre agosto de 2002 a fevereiro de 

2005 na Vila das Peças. 

 

4.3.2. Produção desembarcada de camarão-sete-barbas 

 
Os valores totais da produção de camarão-sete-barbas por ano e por vila 

encontram-se na Tabela 08. Em linhas gerais, para todo o período estudado, a 

vila da Barra do Superagüi teve uma produção maior que a Vila das Peças. Em 

2003 e 2004, os anos em que a comparação é possível, a produção da Barra 

do Superagüi foi 10,6 e 3,1 vezes maior do que a da Vila das Peças, 

respectivamente. Apesar da curta série temporal, nota-se que os 

desembarques apresentam uma variação interanual importante em cada vila. 

Na Vila das Peças o desembarque sofreu um aumento de 2,3 vezes por ano, 

sendo 2004 o ano mais produtivo. Ao contrário, a Barra do Superagüi, não 

houve aumento de produção de 2003 para 2004, como ocorreu de 2002 para 
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2003, e ainda registrou em 2004 o ano menos produtivo. Cabe ressaltar que 

não houve coleta de dados nessa vila em dois meses de 2004, o que faz com 

que esse ano esteja sub-amostrado. Porém, o padrão diferenciado dos dados 

das duas comunidades sugere que outros fatores estejam influenciando na 

produção desembarcada e que se somam a sub-amostragem da Barra do 

Superagüi. 

 
Tabela 08 – Produção de camarão sete-barbas e valor de mediana por ano das vilas da Barra 
do Superagüi e Vila das Peças. * Anos com apenas 02 meses de coleta de dados na Barra do 
Superagüi ** Ano com 05 meses de coleta na Vila das Peças. Valores expressos em toneladas. 

Ano Barra do Superagüi  Vila das Peças 
Produção Total  Produção Total 

2001* 22,05  - 

2002** 100,16  5,75 

2003 143,41  13,55 

2004 96,77  31,70 

2005* 25,78  4,95 
 

Apesar de a produção ter grandezas diferentes entre as vilas e ser 

crescente na Vila das Peças e não na Barra do Superagüi, existe um padrão 

sazonal semelhante entre elas, com diferenças de ano para ano. Eventos de 

queda e aumento de produção foram constatados nas duas comunidades para 

o mesmo período. 

Conforme apresentado nas figuras 22 e 23, no segundo semestre de 

2002 e início de 2003, a produção das duas vilas foi baixa quando comparada 

ao mesmo período em outros anos, seguido de um aumento a partir do defeso 

de 2003 e queda nos dois últimos meses do ano. Em 2004, a produção sobe 

nos dois primeiros meses, mas logo cai com a entrada do período de defeso. 

Em seguida ocorre novamente um aumento, registrando o pico de produção 

nas duas comunidades; 32.874 quilos em junho na Barra do Superagüi e 9.493 

quilos em julho na Vila das Peças. O segundo semestre desse ano registra 

uma queda gradativa da produção das duas vilas até janeiro de 2005 e 

novamente há um aumento em fevereiro do mesmo ano. Importante ressaltar 

que no dia 15 de novembro deste ano, ocorreu um grande vazamento de óleo 

combustível ocasionado pela explosão do navio Vicuña no Porto de 
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Paranaguá, fazendo com que a pesca ficasse proibida na região durante 60 

dias conforme Instrução Normativa Conjunta IBAMA/IAP nº 025/04. A medida 

proibitiva leva a pensar que a baixa produção no final de 2004 e inicio de 2005, 

possa ser conseqüência da diminuição no esforço de pesca, imposta pela lei e, 

a alta produção em fevereiro deve-se, provavelmente por conseqüência da 

liberação da pesca (aumento do número de embarcações pescando em 

relação ao mês anterior) e do período de pouco esforço causado pela IN, o que 

poderia favorecer um aumento no crescimento populacional da espécie. 

 
Figura 22 – Evolução da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005 
 
 

 
Figura 23 – Evolução da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005. Os meses de 
novembro de 2001 a julho de 2002 foram incluídos na figura para facilitar a comparação com a 
outra vila, porém não houve coleta de dados para esse período na Vila das Peças.  

 

A semelhança nos padrões encontrados nas duas vilas não reflete o 

padrão mensal nos diferentes anos, que sofreu grandes variações interanuais, 

assim como o padrão sazonal das épocas do ano. Na Barra do Superagüi, os 

meses de verão (janeiro e fevereiro) tiveram as maiores variações interanuais; 

janeiro sofreu uma inversão dos anos pares para os impares, com alta 

produção em 2002 e 2004 e baixa produção nos anos de 2003 e 2005. No mês 

de fevereiro, o contraste foi bianual, com baixa produção em 2002 e 2003, e 

alta produção em 2004 e 2005. Na Vila das Peças, os dois primeiros meses de 
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2003 foram de pouquíssima produção, assim como todo o primeiro semestre 

desse ano, registrando o total de 100 quilos desembarcados entre janeiro e 

fevereiro. Ao contrário de 2003, os desembarques dos primeiros meses de 

2004 e 2005 foram os maiores registrados no primeiro semestre de toda a série 

de dados da Vila das Peças.  

Nos meses de outono (março, abril e maio) a pesca era proibida por lei, 

segundo Portaria MMA nº 74 de 13/02/01, que determinava os três meses 

como o período de defeso da espécie. Apesar da proibição da pesca, houve 

captura durante esse período pela vila da Barra do Superagüi, menos 

expressiva em 2002, com o total acumulado de 4.820 quilos e 2004 com 8.000 

quilos, mas bastante expressiva em 2003, que talvez pela baixa produção no 

início do ano, teve seu defeso praticamente ignorado, registrando produção 

total de 29.000 quilos entre março a maio, a maior produção acumulada no 

período de toda a série de dados. Na Vila das Peças quase não houve captura 

nesses meses nos anos de 2003 e 2004, sendo registrada produção total nos 

três meses de 150 e 450 quilos, respectivamente. 

Os meses de inverno (junho a setembro) foram os mais produtivos da 

série de dados da Barra do Superagüi, registrando o pico máximo de 32.874 

quilos em junho de 2004. O mês de junho, possivelmente por ser o mês 

posterior ao defeso, registrou as maiores produções do período. Em julho a 

produção é mais baixa que o mês anterior, mas ainda com produção média em 

torno de 15.000 quilos nos anos de 2002 e 2003. Em agosto dos mesmos 

anos, a produção caiu para 10.000 quilos em média. O mês de setembro teve 

padrão semelhante nos anos de 2002 e 2004, mas registrou em 2003 uma 

produção 2,6 vezes maior que os outros anos. 

Os meses de primavera (outubro a dezembro, época de defeso atual) 

não foram tão produtivos quanto os outros meses do segundo semestre da 

Barra do Superagüi, com exceção de outubro de 2003 que manteve a alta 

produção do mês anterior ainda que com uma pequena queda. Por outro lado, 

outubro de 2002 e 2004 registraram a pior produção do segundo semestre com 

3.000 quilos em média. O mês de novembro foi o que ocorreu a menor 

variação interanual, concentrando a produção em torno de 7.200 quilos 

desembarcados nos anos entre 2001 e 2004. Em dezembro não houve 

variação de produção de 2003 para 2004, permanecendo em torno de 5.000 
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quilos, mas no ano de 2001 a produção de dezembro chegou a quase 15.000 

quilos, três vezes mais a produção dos anos subseqüentes (Figura 24). Na Vila 

das Peças, o mês de outubro de 2002 também apareceu com a produção mais 

baixa do segundo semestre, mas nos anos de 2003 e 2004 a produção foi 

chegou a 4.000 quilos; o valor mais alto da série depois de julho e agosto de 

2004. Em novembro a produção não mudou ao longo dos anos, se mantendo 

em 2.600 quilos desembarcados. O mês de dezembro é de pouca produção em 

todos os anos, atingindo a média de 900 quilos desembarcados (Figura 25). 
A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
E 

 
Figura 24 – Evolução sazonal da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Barra do Superagüi: (A) Novembro e dezembro de 2001; (B) 2002; (C) 2003; 
(D) 2004; (E) Janeiro e fevereiro de 2005. 
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A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
Figura 25 – Evolução sazonal da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Vila das Peças: (A) Agosto a dezembro de 2002; (B) 2003; (C) 2004; (D) 
Janeiro e Fevereiro de 2005. 
 

Além do diferente padrão mensal da produção de cada vila ao longo dos 

anos, as comunidades apresentaram características de produção distintas. Os 

dados da Barra do Superagüi demonstram que a vila atua na pesca do 

camarão-sete-barbas o ano todo, até mesmo no período de defeso. No mês de 

junho, terminado o período do defeso, a produção tende a aumentar, mas sofre 

queda gradativa ao longo do segundo semestre (Figura 26). 

 Já na Vila das Peças, os dados apresentaram um padrão bastante 

destacado, concentrando a grande maioria da produção no segundo semestre. 

Praticamente não há produção durante o período de defeso e os picos de 

produção se concentram em julho, um mês depois da liberação da pesca. A 

explicação de um dos pescadores entrevistados é de que junho concentra 

muitas embarcações atuando na pesca do camarão-sete-barbas, o que 

aumenta a competição pelo recurso. Então, nesse período, a comunidade 

volta-se para a captura da pescadinha (Macrodon ancylodon), recurso também 

abundante nessa época do ano (Figura 27). 
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Figura 26 – Distribuição mensal da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005. 

 

 
Figura 27 – Distribuição mensal da produção de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005. 

 

4.3.3. Produção segundo as categorias comerciais 

 

Comercialmente os pescadores e atravessadores das duas 

comunidades distinguem duas categorias de camarão-sete-barbas, o 

“misturado” (sem seleção de tamanho a bordo) e o “catado” (com seleção a 

bordo dos maiores indivíduos), sendo que o camarão misturado tem seu preço 

15 % menor que o camarão catado (IPÊ, 2006).  

A figura 28 demonstra os dados de produção da Barra do Superagüi 

separados por categoria comercial. No inicio da série de dados, constatou-se 

maior aparecimento da categoria “catado”, principalmente nos dois meses de 

2001, assim como nos meses de defeso, todo o segundo semestre de 2002 e o 



50 
 

inicio e quase toda a segunda metade de 2003. Em todos esses períodos, a 

porcentagem da categoria “catado” é maior, enquanto a produção mensal bruta 

é menor em relação aos outros meses do ano. Na Vila das Peças, poucos 

foram os meses que apareceram a categoria “catado”, ocorrendo mais 

freqüentemente no segundo semestre e em janeiro de 2004 e 2005 (Figura 29). 

 

 
Figura 28 – Freqüência Relativa da produção de camarão-sete-barbas da Barra do Superagüi 
entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005 segundo as características comerciais 
 

 

Figura 29 – Freqüência Relativa da produção de camarão-sete-barbas da Vila das Peças entre 
agosto de 2002 e fevereiro de 2005. Os meses de novembro de 2001 a julho de 2002 foram 
incluídos na figura para facilitar a comparação com a outra vila, porém não houve coleta de 
dados para esse período na Vila das Peças.  
 

4.3.4. Produção desembarcada por pesqueiro 

 

Como já apresentado no item Caracterização da Frota, as embarcações 

são de pequeno porte e com pouca motorização e por isso atuam nas baías ou 

bem próximas à linha de costa, na plataforma continental rasa. Os locais que 

funcionam como pesqueiros das comunidades do entorno do Parque Nacional 

do Superagüi foram mapeados e descritos no trabalho de IPÊ, 2006 (Anexo 

02). A comunidade da Barra do Superagüi utiliza quase que exclusivamente a 
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plataforma continental, porém em alguns momentos realizam a pesca na 

entrada do estuário. Já a Vila das Peças possui uma diversidade de atuação 

maior, incluindo pesqueiros localizados nas áreas internas do Estuário de 

Paranaguá e da plataforma continental (IPÊ, op. cit.), porém somente os 

pesqueiros onde ocorre captura do camarão-sete-barbas serão apresentados 

nesse trabalho. 

A frota da Barra do Superagüi utiliza um total de 11 pesqueiros para 

captura de camarão-sete-barbas. Destes sete respondem pela quase totalidade 

da produção no período estudado (Figura 30). O pesqueiro conhecido como 

Costa do Mangue Seco foi o mais produtivo em todos os anos, sendo 

responsável por pelo menos 57% da produção de cada ano. Outro pesqueiro 

bastante importante é a Ponta do Banco, que apareceu nos quatro primeiros 

anos, sendo o segundo pesqueiro mais produtivo, com, em média, 25% em 

2001 a 2003 e 12% em 2004. 

Ainda existem pesqueiros menos expressivos, como o Desertinho, que 

apareceu como responsável por 2% da produção em 2001 e 2002, mas em 

2003 e 2004, foi responsável por 7% e nos dois primeiros meses de 2005 

voltou para 2% da produção total dessa vila. Em 2002, Águas das Palmas 

aparece como um importante pesqueiro, responsável por 14% da produção, 

mas sem expressão nos outros anos. Os pesqueiros com menos de 1% não 

foram incluídos nos gráficos da figura 30, porém se encontram na tabela 11 

(Anexo 05). 

A comunidade da Vila das Peças apresentou um padrão diferente da 

Barra do Superagüi, com uma maior distribuição da produção entre os 

pesqueiros, mas ainda assim com grande utilização do pesqueiro da Costa do 

Mangue Seco. Esta vila utiliza de um total de 12 pesqueiros, sendo que 8 

respondem pela maior parte da produção. 

Assim como a Barra do Superagüi, mais de 55% da produção de 2002 

foi capturada no pesqueiro Costa do Mangue Seco, seguido por 27 % no 

Desertinho, 7% no Canal da Ilha e 6% no Ferro do Maria. O pesqueiro da 

Ponta do Banco, que apareceu como o segundo em produtividade na Barra do 

Superagüi, aparece com apenas 2%. Já no ano de 2003, a produção teve sua 

origem mais diversificada. O pesqueiro Canal da Ilha passou a ser o mais 

produtivo do ano com 27% da produção, ao lado do Ferro do Maria com 26%. 
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Costa do Mangue Seco foi responsável por 17% da produção e Águas das 

Palmas 15%. Em 2004, a produção volta a estar concentrada em alguns 

pesqueiros como o Canal da Ilha, onde foram obtidos 48% da produção e a 

Costa do Mangue Seco, responsável por 32% da produção anual. Em 2005, 

nos dois primeiros meses do ano, o pesqueiro Costa do Mangue Seco aparece 

como origem de 96% da produção anual (Figura 30). 

 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
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Figura 30 – Porcentagem anual de captura de camarão-sete-barbas nos pesqueiros, utilizados 
pela frota camaroneira da vila da Barra do Superagüi (esquerda) e Vila das Peças (direita). As 
figuras indicam apenas os pesqueiros com mais de 1% de participação na produção anual.  

 

Um evento que possivelmente explica a produtividade dos principais 

pesqueiros da plataforma continental é a influencia da pluma do Estuário de 

Paranaguá, descrita por NOERNBERG, 2001 e constatado também por 

NATIVIDADE, 2006. Segundo o autor, considerando os padrões de ventos 

marés e ondas, uma intensa frente de mistura de superfície da pluma estuarina 

sai do Canal do Superagüi em direção ao oceano formando 3 vórtices que 

acompanham a linha de costa em direção ao norte, um com maior 

concentração de sólidos em suspensão (indicação 2) e outro com menos 

(indicação 3) (Figura 31).  
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Figura 31 – Frente de mistura de superfície detectada através de imagem LANDSAT 7 ETM+ 
(Banda 3) na parte norte da desembocadura do estuário de Paranaguá. Fonte: NOERNBERG, 
2001 
 

4.3.5. Esforço de pesca em dias trabalhados e desembarques mensais 

 

A distribuição anual do número de dias trabalhados da frota camaroneira 

da Barra do Superagüi, indica que ocorre um aumento em seu número após a 

liberação do defeso em junho, com queda gradativa no segundo semestre a 

partir do pico anual do mês de julho. A comunidade da Barra do Superagüi é 

fortemente voltada à pesca do camarão-sete-barbas pescando a espécie o ano 

todo, em média 16 dias por mês (Figura 32). Na Vila das Peças, o número de 

dias de pesca é baixo no primeiro semestre e aumenta a partir do mês de julho. 

Pode-se considerar que a comunidade só atua na pesca do camarão-sete-

barbas no segundo semestre, em média 8 dias por mês (Figura 33). Nas duas 

comunidades, julho é o mês com maior número de dias trabalhados, o que 

reflete a produção da Vila das Peças, mas não a da Barra do Superagüi, que 
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apresentou os picos de produção no mês de junho. Importante ressaltar que a 

ocorrência de eventos climáticos, como frentes frias e marés meteorológicas 

(ressacas), impedem o acesso a pesqueiros localizados na plataforma 

continental, já que as condições de navegação limitam a pesca de arrasto 

pelas frotas dessas comunidades. 

O padrão semelhante encontrado nos dados de produção de 2002 e 

2004 e a diferença desse para o padrão de 2003 na Barra do Superagüi, 

aparecem novamente no número de dias de pesca. As curvas de distribuição 

dos anos pares tiveram um comportamento muito semelhante, diferenciando-se 

apenas nos meses de maio e outubro. Em 2003, a distribuição é bastante 

diferente a não ser nos meses de junho, julho e agosto. Nesse mesmo ano, o 

período do defeso e o segundo semestre é marcado pelo alto número de dias 

de pesca. Na Vila das Peças, o padrão encontrado entre agosto a dezembro de 

2002 e 2003 é diferente do padrão encontrado em 2004 no mesmo período. Os 

valores encontrados em julho e agosto de 2004 são os maiores da série de 

dados dessa comunidade. Já em 2005, o ano começou nas duas vilas com um 

baixo número de dias trabalhados, possivelmente em decorrência à proibição 

da pesca causada pelo acidente do navio Vicuña, mas sofre um aumento de 

200% em fevereiro, o que explica a alta produção nesse mês nas duas 

comunidades. 

 

 
Figura 32 – Distribuição mensal do esforço de pesca (em dias trabalhados) da frota 
camaroneira de Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005. 
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Figura 33 – Evolução mensal do esforço de pesca (em dias de pesca) da frota camaroneira da 
Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005. 
 

A distribuição anual do número de desembarques se assemelha com o 

padrão de dias trabalhados. Na Barra do Superagüi, as curvas de 2002 e 2004 

se mantiveram semelhantes e foram diferentes de 2003, porém o pico máximo 

dos anos pares não apareceu no mês de julho como aconteceu no número de 

dias trabalhados e sim em junho quando a produção também teve seu pico. 

Diferente dos outros anos, 2003 manteve um pico em julho e outro em 

setembro e outubro, com valores mais altos (Figura 34). Na Vila das Peças, 

assim como os outros dados apresentados, a grande maioria dos 

desembarques se concentra no segundo semestre. No primeiro semestre de 

2003 quase não foi registrada a pesca do camarão-sete-barbas por essa 

comunidade, porém 2004 foi o ano mais ativo, ultrapassando os anos de 2002 

e 2003 em número de desembarques no segundo semestre, com destaque 

para julho e agosto. Em 2005, o comportamento da curva foi semelhante ao da 

Barra do Superagüi no mesmo período possivelmente reflexo do já comentado, 

acidente do navio Vicuña (Figura 35). 
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Figura 34 – Distribuição mensal do número de desembarques da frota camaroneira da Barra do 
Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005. 

 

 
Figura 35 – Distribuição mensal do número de desembarques da frota camaroneira da Vila das 
Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005. 
 

Uma constatação importante na comparação do número de dias de 

pesca e de desembarques é de que nem todas as embarcações atuaram nos 

períodos do defeso. Os meses de março e maio de 2003 tiveram cerca de 130 

desembarques cada mês, apesar de ter registrado 20 dias de pesca, ou seja, 

nesses meses, em média seis embarcações pescaram por dia. Nessas 

condições, deve-se tomar cuidado para não assumir dias de pesca como uma 

variável isolada para analisar o esforço de pesca, pois isso pode levar o 

modelo para um cenário incoerente com a realidade. 
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4.3.6. Esforço de pesca em horas de arrasto 

A distribuição mensal do esforço de pesca (em horas de pesca) da vila 

da Barra do Superagüi apresentou novamente semelhança entre as curvas de 

2002 e 2004, e diferença dessas para a curva de 2003. Nesse ano, houve o 

maior pico da série de dados com quase 1.600 horas em abril (defeso) e 1.400 

horas em setembro e outubro. Os anos de 2002 e 2004 registraram um alto 

número de horas de pesca em janeiro e junho e queda a partir do inicio do 

segundo semestre (Figura 36). Na Vila das Peças, a distribuição mensal do 

esforço de pesca (em horas de arrasto) apresentou maiores amplitudes no 

segundo semestre de cada ano, assim como em janeiro de 2004. Apesar da 

pesca estar concentrada no segundo semestre, ocorreram variações ao longo 

dos anos nos meses de agosto, setembro e outubro (Figura 37).  

 
 Figura 36 – Distribuição mensal do esforço de pesca (horas de arrasto) da frota camaroneira 
da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005. 
 

 
Figura 37 – Distribuição mensal do esforço de pesca (horas de arrasto) da frota camaroneira da 
Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005. 
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As figuras 38 e 39 demonstram que o padrão encontrado nos valores de 

esforço em horas de arrasto é o mesmo que o encontrado nos valores de 

produção, o que sugere que o esforço em horas de arrasto é o principal 

determinante da captura de camarão-sete-barbas, apesar de existirem outros 

fatores correlacionados e que serão tratados no item “Determinantes de 

Captura”. 

 

 
Figura 38 – Distribuição da produção mensal e do esforço de pesca em horas de arrasto de 
camarão-sete-barbas desembarcado pela frota camaroneira da Barra do Superagüi entre 
novembro de 2001 a fevereiro de 2005 

 

 
Figura 39 – Distribuição da produção mensal e do esforço de pesca em horas de arrasto de 
camarão-sete-barbas desembarcado pela frota camaroneira da Vila das Peças entre agosto de 
2002 e fevereiro de 2005. 
 

Outra relação que apresentou mesmo padrão nas duas comunidades foi 

entre o esforço de pesca em horas de arrasto, e o número de desembarques, 

ainda que com magnitudes distintas, sugerindo que as embarcações pescaram 

praticamente o mesmo número de horas durante todos os dias de pesca, ou 

seja, todas as embarcações maximizam o esforço até o dia acabar ou até as 

condições climáticas permitirem. Um comportamento notado durante as saídas 

de campo pode também estar relacionado com esse padrão. As embarcações 

da mesma vila saem e voltam da pesca no mesmo horário e atuam no mesmo 

pesqueiro, ou seja, executam as mesmas horas de arrasto e de viagem. Os 
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pescadores dizem que se utilizam desse “comboio” de embarcações como uma 

medida de segurança, pois quando todas elas estão voltando para a vila e 

alguma não se encontra no grupo, aconteceu algum problema, fazendo com 

que duas ou três embarcações voltem até o pesqueiro para averiguar o que 

houve. Possivelmente esse hábito cultural e de segurança aliado com o fator 

econômico explique a semelhança de padrão nos dados. 

 
4.3.7. Determinantes de captura 

 

O modelo final da ANCOVA indica que a produção de camarão-sete-

barbas e conseqüentemente sua abundância relativa disponível à pesca, é 

determinada pelos fatores: época (mês e ano), pesqueiro, índice morfométrico 

da embarcação, potência de motor, tamanho da rede e da covariável esforço 

em horas; e não depende do tipo da embarcação e do tipo da rede (Tabela 13). 

Tabela 13 – Resultados da ANCOVA que mostram o efeito de algumas variáveis na captura 
mensal de camarão-sete-barbas da frota camaroneira da Barra do Superagüi. SQ: Soma dos 
quadrados; gl: Graus de Liberdade e QM: Quadrado médio. 
 

Variável dependente: ln (Produção)       N= 4.715       R múltiplo=0,713     R2
multiplo=0,508 

Fonte de Variação SQ Gl QM F p 

Esforço (h) 570,163 1 570,163 1.999,014 0,000 

Mês 734,440 37 19,850 69,594 0,000 

Pesqueiro 14,281 10 1,428 5,007 0,000 

Tipo de Embarcação 0,301 1 0,301 1,054 0,305 

Índice Morfométrico 18,279 16 1,142 4,005 0,000 

Potencia do Motor 17,701 12 1,475 5,172 0,000 

Tamanho da Rede 3,255 5 0,651 2,283 0,044 

Tipo de Rede 0,413 1 0,413 1,450 0,229 

Erro 1.320,864 4631 0,285 
 
 

4.3.8. Captura por unidade de esforço – CPUE 

 

A captura por unidade de esforço (CPUE) avaliada em kg/hora de 

arrasto da frota camaroneira das duas comunidades apresentou, de modo 

geral, maiores rendimentos no primeiro semestre com exceção do ano de 2003 

em que ocorreu o contrário. Na Barra do Superagüi, as curvas dos anos de 

2002 e 2004 foram semelhantes, exceto nos meses de junho e novembro, onde 
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2004 teve melhores rendimentos. Em 2003, o 1° semestre foi de baixo valor de 

CPUE, com 9 kg/h (em média). A partir de maio, o valor começa a subir e 

atinge seu pico em setembro com 18 kg/h, mas sofre queda nos meses 

seguintes até o patamar registrado anteriormente. Na Vila das Peças, nos 

meses em que a comparação é possível, a curva de 2002 se assemelha com a 

de 2004, porém com valores menores. O ano de 2003 é diferente dos outros, já 

que concentra os melhores rendimentos no segundo semestre. Os picos 

máximos da série de dados da Barra do Superagüi ocorreram no mês de 

fevereiro de 2004 e 2005, enquanto o valor mais baixo ocorreu em março de 

2002. Na Vila das Peças, o pico máximo ocorreu em maio de 2004, mesmo ano 

que registrou uma CPUE de 20, 23 e 25 Kg/h em três meses do primeiro 

semestre. O mês de fevereiro de 2005 teve destaque, pois obteve o segundo 

maior valor de CPUE. O valor mais baixo ocorreu em fevereiro de 2003, já que 

nos meses com valor zero não houve captura (Figura 40). 

Na vila da Barra do Superagüi, os valores de mediana de 2002 para 

2003 não apresentaram grandes diferenças, registrando um aumento de 0,5% 

ao término de 2003. Porém, a mediana de 2004 apresentou um aumento de 

27% em relação ao valor da mediana de 2003. Apesar da falha de dois meses 

de 2004, a análise sugere um pequeno aumento da abundância relativa da 

espécie na região durante esse período, já que o número de horas de arrasto 

foi menor em 2004. Na Vila das Peças, os valores de mediana se 

apresentaram irregulares; parte em conseqüência da pequena amostra de 

meses em 2002 e 2005. Porém, nota-se que em 2003 a CPUE mediana esteve 

baixa para o padrão até então encontrado para essa comunidade, com 8,8 

kg/h, mas em 2004, a mediana subiu quase 100% em relação ao ano anterior. 
 

Barra do Superagüi Vila das Peças 
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Figura 40 – Evolução mensal da CPUE em Kg/hora de camarão-sete-barbas desembarcado 
pelas frotas camaroneira da Barra do Superagüi (esquerda) e Vila das Peças (direita). Os 
valores dos rótulos estão arredondados. 

Os rendimentos anuais das duas comunidades apresentaram padrão 

semelhante quando separados por estações do ano (segundo critérios 

descritos na metodologia. Independente do tipo de embarcação, na vila da 

Barra do Superagüi o padrão foi o mesmo em praticamente todos os anos, com 

exceção do verão de 2003. Na Vila das Peças não há semelhanças evidentes 
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nos rendimentos interanuais, porém ocorrem semelhanças com o padrão da 

Barra do Superagüi em alguns períodos (Figura 41 e 42). 

Os valores médios de CPUE mais elevados das duas vilas ocorreram no 

verão. Os valores variaram entre 20 a 25 kg/h em 2002, 2004 e 2005, na Barra 

do Superagüi, enquanto na Vila das Peças os valores de CPUE estiveram entre 

18 e 23 kg/h em 2004 e 2005 respectivamente. O rendimento médio do verão 

de 2003 teve o mesmo padrão nas duas vilas, com valores mais baixos na Vila 

das Peças. Já em 2005, o rendimento no mesmo período foi idêntico nas duas 

vilas. 

No outono e período de defeso tiveram valores diferentes nas duas vilas. 

Os rendimentos médios da Barra do Superagüi tiveram os menores valores em 

todos os anos. O período apresenta valores de CPUE entre 8 e 9 kg/h com 

exceção do mês de março de 2002 que foi menor. Até mesmo o ano de 2003 

que teve grande produção no período de defeso, não foi registrado aumento no 

rendimento. Na Vila das Peças, o padrão foi bastante semelhante entre 2003 e 

2004. Em 2003, o valor médio foi alavancado por um único mês, pois em março 

e maio não houve captura, e abril registrou 14,3 Kg/h. Em 2004, ocorreu o 

contrário, março e maio tiveram altos valores de CPUE para o ano, 20 Kg/h e 

34 Kg/h, respectivamente, enquanto abril apresentou o mais baixo valor de 

CPUE do ano (7,6 Kg/h). 

No inverno, os valores de CPUE da Barra do Superagüi em todos os 

anos voltam a subir, e atingem valores entre 11 a 18 kg/h. Na Vila das Peças, 

os valores médios também se encontram entre 11 a 18 kg/h, mas a curva de 

CPUE tem outro comportamento conforme os anos. 

Na primavera, os valores de todos os anos da Barra do Superagüi 

sofrem uma ligeira queda, mas permanecem com valores de CPUE entre 10 a 

15 kg/h, o que também ocorre com a Vila das Peças que, mesmo com padrões 

interatuais diferentes, manteve sua CPUE em torno de 12 kg/h. 
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Figura 41 – Evolução do valor médio da CPUE em kg/horas da vila da Barra do Superagüi 
segundo as estações do ano 

 

 
Figura 42 – Evolução do valor médio da CPUE em kg/horas da Vila das Peças segundo as 
estações do ano 

 

A comparação dos valores de produção e CPUE da Barra do Superagüi 

mostraram que existe semelhança entre os padrões das duas variáveis, pois a 

CPUE acompanha o padrão de amplitudes da produção desembarcada, 

conforme apresentado na Figura 43. 
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Figura 43 – Distribuição da produção e da CPUE de arrasto de camarão-sete-barbas 
desembarcada pela frota camaroneira da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e 
fevereiro de 2005. 

Considerando que a CPUE reflete a abundância relativa do recurso 

disponível à pesca e à frota da Barra do Superagüi esteja otimizando seu poder 

e esforço de pesca, a figura sugere que a parcela do estoque de camarão-sete-

barbas acessível a essa comunidade encontra-se em seu limite de exploração, 

já que o padrão da curva da CPUE acompanha o padrão da produção. 

Diferente da relação encontrada na vila da Barra do Superagüi, o padrão 

dos valores de CPUE da Vila das Peças diferem do padrão da produção em 

alguns meses da série de dados. As ascensões na produção nos meses de 

setembro de 2002 e julho de 2004 correspondem à queda no valor da CPUE. 

Mais destacados são as depressões na produção nos meses de outubro de 

2002, agosto e novembro de 2003, e novembro de 2004 que correspondem a 

subida nos valores de CPUE ou ainda os altos valores de CPUE entre fevereiro 

e junho de 2004 e baixo valor de produção (Figura 44). A análise sugere que 

nesses períodos a competição pelo recurso seja baixa ou não exista, ou seja, 

poucas embarcações pescando e por isso o alto rendimento, mas com baixa 

produção. 

 
Figura 44 – Distribuição da produção e da CPUE de arrasto de camarão-sete-barbas 
desembarcada pela frota camaroneira da Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 
2005. 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

5.1. Caracterização das Frotas 
 

As frotas arrasteiras que atuam na pesca do camarão-sete-barbas da 

Barra do Superagüi e Vila das Peças possuem características diferentes. A 

Barra do Superagüi tem a frota mais numerosa, com embarcações mais 

robustas e com motores mais potentes. Essa frota é ainda mais jovem que a 

outra, com maior renovação a partir do final da década de 70, possivelmente 

por reflexo do incentivo da extinta Superintendência de Desenvolvimento da 

Pesca – SUDEPE (DIEGUES, 1983). As embarcações do tipo bote são 

preferidas nas duas comunidades, enquanto a canoa a motor, antes muito 

difundida nas comunidades artesanais (SILVA, 1977; KRAEMER, 1982) só 

apareceu na Vila das Peças; e ainda em menor número, de dimensões 

menores e mais velhas que os outros tipos de embarcação. 

As características físicas e a potência de motor utilizada pelos botes e 

bateiras dessas comunidades se mostraram maiores que as descritas na 

literatura, como nos trabalhos de MENDONÇA & BARBIERI, 2000 em 

Cananéia – SP, CHAVES & ROBERT, 2003 na divisa do PR e SC e 

ANDRIGUETTO et al., 2006a, que sumariza a pesca marítima do Paraná. A 

exceção é o comprimento médio dos botes descrito por ANDRIGUETTO op. cit. 

que é maior que o deste estudo. Apesar dos botes e bateiras serem menores 

nas regiões citadas na literatura, essas frotas apresentam outros tipos de 

embarcação, maiores e mais potentes (baleeiras ou barcos), o que não ocorre 

nas comunidades abordadas nesse trabalho. É possível que as embarcações 

da Barra do Superagüi e Vila das Peças reflitam uma estratégia de otimização 

nas características físicas e de potência para melhorar o rendimento da 

pescaria do camarão-sete-barbas, sem que haja a necessidade de se 

empregar outro tipo de embarcação, de porte maior e mais potente. Algumas 

evidências foram apresentadas nesse estudo, porém a que mais caracteriza a 

afirmação foi apresentada nos resultados do item 4.3.8, que demonstra que a 

produção dessas vilas se encontra no limite do estoque acessível, o que 

sugere que o poder de pesca dessas frotas é suficiente para esgotar o recurso. 

Provavelmente com esse cenário, um investimento em embarcações maiores 
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(dimensões e motorização) pode não compensar financeiramente a longo 

prazo, há não ser que outras espécies com bons rendimentos também fossem 

exploradas. Ainda que não abordado por este estudo, mas evidenciado no 

trabalho de BORGES et al. 2004, é possível que não exista capitalização 

suficiente nessas vilas para tal investimento, sendo possível apenas através de 

crédito bancário, o que também pode não ser a melhor opção, já que o cenário 

é desfavorável. 

Independente de uma provável otimização das embarcações, os dados 

mostram uma diferença entre as frotas das duas vilas quanto aos tipos e 

dimensões das embarcações e potência dos motores utilizados, bem como os 

pesqueiros visitados e a distribuição das capturas ao longo do tempo, o que 

sugere que essas comunidades têm estratégias de pesca diferenciadas. Tais 

estratégias apresentam diferentes objetivos em termos de escolha de uma 

determinada espécie-alvo ao invés de outra, que são influenciadas, 

principalmente, pela localização geográfica das comunidades, sazonalidade 

das espécies e flutuações de preço no mercado. As estratégias de pesca 

podem ainda ser tratadas como respostas adaptativas a uma determinada 

condição do sistema natural, econômico ou legal. 

Segundo FAO (2001), o preparo técnico com objetivo de maior eficiência 

na captura de uma espécie reflete as características encontradas na frota, 

como pode ser constatado na Barra do Superagüi. Suas embarcações 

possuem características físicas e de motorização que demonstram a estratégia 

da comunidade em preparar, de modo a otimizar, o bem de produção 

(embarcação) para suportar as exigências oceanográficas e tecnológicas da 

prática de arrasto de portas, melhorando seu rendimento. Outro fator que 

privilegia a Barra do Superagüi é sua localização geográfica. A proximidade 

dos pesqueiros mais produtivos, localizados na plataforma continental faz com 

que não ocorra um gasto excessivo de combustível até a chegada ao 

pesqueiro, o que diminui o gasto de produção. A ocorrência ininterrupta do 

camarão-sete-barbas também atua como condicionante favorável a essa vila, 

bem como a existência de um defeso para a espécie e o recebimento do 

Seguro Defeso durante o período de três meses. Assim, as características da 



69 

 

frota e os outros fatores e condicionantes apontam para uma priorização na 

captura do camarão-sete-barbas pela vila da Barra do Superagüi.  

Já a Vila das Peças possui uma frota menos robusta e mais fraca em 

termos de propulsão que a outra vila, mas com padrões físicos mais 

diversificados. Outra diferença em relação a Barra do Superagüi é a sua 

posição geográfica, localizada dentro do estuário e próxima a desembocadura 

da Baia de Paranaguá, que faz com que a vila esteja servida de um maior 

número de ambientes ao seu redor, o que, conseqüentemente, favorece uma 

maior riqueza de espécies a serem exploradas. 

As características evidenciadas na frota e a posição geográfica da vila 

indicam que as embarcações são preparadas para atuar tanto na pesca de 

peixes, quanto na pesca do camarão-sete-barbas. Realizada dentro do 

estuário, a pesca de peixes é praticada com redes de emalhe e espinhel (artes 

de pesca passiva), e por isso não é necessário o uso de motores de alta 

potência e nem embarcações tão robustas, já que a ação do mar durante a 

pescaria é pequena. Por outro lado, na pesca costeira do camarão-sete-barbas 

é o contrário. Faz-se necessário a utilização de motores com potência 

suficientes para atuarem na prática de arrasto de portas e com embarcações 

robustas o bastante para suportar a ação do mar na região menos abrigada. As 

embarcações da Vila das Peças possuem características físicas que satisfaz os 

dois ambientes, com índices morfométricos que variam entre 0,22 a 0,28 e com 

motorização concentrada nos motores 11 e 18 HP. Segundo os resultados de 

produção e das entrevistas com os pescadores, é evidente que outras espécies 

de camarão e peixes são exploradas quando a frota não atua na pesca do 

camarão-sete-barbas, principalmente no primeiro semestre. 
 

5.2. A prática do arrasto de portas na região de estudo 
 

O arrasto de portas é uma das artes de pesca mais utilizadas no litoral 

do Paraná, já que os camarões representam o grupo mais desembarcado do 

estado (NATIVIDADE et al., 2004), porém notam-se diferenças entre os 

petrechos utilizados ao longo da zona costeira paranaense. No extremo sul do 

estado, região limítrofe com Santa Catarina, CHAVES & ROBERT, 2003 

observaram redes de arrasto de portas com malhas no ensacador variando 
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entre 1 a 6 cm entre nós opostos, muito maiores que as malhas encontradas 

neste estudo, de 0,25 cm. Isto se explica, pelo menos parcialmente, porque 

aquelas pescarias têm como espécies-alvo os camarões branco (Penaeus 

shmitti) e rosa (Penaeus shmitti e Farfantepenaeus spp), além do camarão-

sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), apesar da malha se fechar depois de 

alguns minutos de arrasto, igualando a seletividade dessa rede com a de 

camarão-sete-barbas. O trabalho de HENZE, 2005, descreve redes de arrasto 

de portas com malhas de 30 mm no ensacador entre nós opostos, utilizadas 

pela frota arrasteira de Pontal do Sul. Já o trabalho de MENDONÇA & 

KATSURAGAWA (1997) no litoral sul paulista, descreve redes de arrasto de 

portas com malhas de 15 mm entre nós opostos nas frotas de Iguape, Santos e 

Paranaguá que desembarcaram em Cananéia – SP durante 1995 e 1996. 

Apesar do tamanho de malha encontrado em outros locais do Paraná 

ser maior que o das comunidades estudadas, essas estão de acordo com a 

legislação, pois a Portaria da SUDEPE nº 56, de 20/12/1984 que regulamenta o 

arrasto de portas no Sudeste e Sul, determina que o tamanho de malha mínima 

para redes de arrasto de portas seja de 24 mm na manga e no ensacador, e 

que o comprimento máximo da rede seja de 12 metros. Tal comprimento tem 

implicações na captura total das embarcações explicitadas a seguir. 

Segundo OKONSKI & MARTINI (1987) as dimensões (comprimento e 

boca) da rede de arrasto estão relacionadas com a biomassa capturada, o que 

sugere que redes maiores capturam mais. As análises feitas neste estudo entre 

o comprimento das redes e as variáveis tecnológicas, comprimento e potência 

dos motores das embarcações, mostraram que redes maiores se encontram 

em embarcações como motores mais potentes. A análise pode explicar por que 

existem redes maiores nos botes da Barra do Superagüi, já que esses utilizam 

motores mais potentes, que nem sempre se encontram em botes maiores. 

Partindo desse ponto de vista, embarcações com 9,00 m de comprimento e 

potência de motor de 36 HP têm maior chance de possuir redes maiores, que 

por sua vez capturam mais, do que as embarcações de 9,50 m que utilizam 

motores 18 HP. Tais variações podem dificultar medidas de manejo como no 

caso do recente ordenamento do número de embarcações atuantes na pesca 

do camarão-sete-barbas. 
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Até 2007, poucas embarcações paranaenses possuíam licença de pesca 

do camarão-sete-barbas, pois durante o período de 1997 a 2007, não foi 

emitida nenhuma nova licença de captura com o objetivo de controlar o esforço 

de pesca sobre a espécie, considerada sobreexplotada (SEAP, 2007). No 

entanto, nesse ano foi realizada a emissão de novas licenças para 

embarcações com até 9,00 metros de comprimento e renovação das licenças 

emitidas anteriormente através da Instrução Normativa do IBAMA nº 164 de 17 

de julho de 2007 e da Instrução Normativa da SEAP nº 18 de 27 de julho de 

2007, sugerindo que o Estado buscou privilegiar a pesca de pequena escala, 

possivelmente por essa ter um menor poder de impacto ao meio marinho ou 

por razões políticas de modo a favorecer os menos capitalizados. 

As análises comparando o comprimento da embarcação, potência do 

motor e tamanho de rede mostraram que a limitação imposta pela IN nº 164 de 

caráter físico (embarcações ≤ 9,00 m) não é suficiente para assegurar a 

exploração do recurso pelas frotas menos impactantes, já que a potência dos 

motores possui maior correlação com o tamanho das redes de arrasto. Se o 

Estado pretende favorecer essas frotas, as legislações de permissão de pesca 

do camarão-sete-barbas devem limitar também a potência dos motores e não 

só o comprimento das embarcações. 

Embora o aumento do poder de pesca tipicamente dependa das 

mudanças tecnológicas no petrecho e na embarcação, a utilização de alguns 

artefatos pode surtir um efeito de maior captura, como é o caso do uso da 

“trainete”, que direciona a rota de captura e garante que a embarcação atue 

sob as concentrações de camarão. Assim, o uso intensivo da “trainete” pode 

catalisar a diminuição dos estoques de camarão. Apesar do uso da trainete 

parecer uma prática predatória, sua utilização na pesca paranaense do 

camarão-sete-barbas pode ser benéfica ao ambiente marinho, (excluindo os 

camarões) se considerado que ela direciona e mantém o arrasto sob a espécie-

alvo evitando a degradação do substrato marinho e a captura de outras 

populações que não são alvo da pescaria, diminuindo assim o descarte. 

Porém, tais afirmações devem ser avaliadas por um estudo específico sobre o 

impacto da “trainete”. 
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5.3. Produção desembarcada, esforço de pesca e CPUE 
 

No Brasil, a competência para a geração de dados estatísticos esteve 

sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura até 1989, através de órgãos 

como o extinto Serviço Estatístico de Produção (SEP), o Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil – PDP e finalmente a extinta 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE. A partir de 1989, 

com a extinção da SUDEPE, todo o controle estatístico da pesca foi transferido 

para o então criado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. A partir desse momento, a coleta de dados 

estatísticos da pesca se tornou quase inexistente, por diversos motivos de 

ordem financeira, administrativa e política (ARAGÃO & SILVA, 2006). 

No Paraná, a situação da coleta de dados de pesca era agravada pelo 

litoral recortado, de difícil acesso por terra, principalmente na parte norte e pelo 

grande número de locais de desembarque pulverizados em todo o litoral. Com 

isso, a produção de estatística pesqueira do litoral paranaense sempre foi 

considerada pouco confiável, principalmente pela cobertura insuficiente dos 

desembarques e pela metodologia não consistente adotada pelos órgãos 

responsáveis (ANDRIGUETTO et al., 2006a). 

Os projetos de pesca desenvolvidos pelo IPÊ já citados anteriormente, e 

que deram origem aos dados desse estudo, têm como objetivo suprir essa falta 

de dados confiáveis em área mais remotas e de grande importância para o 

Estado como é o caso das vilas da Barra do Superagüi e Vila das Peças que 

segundo ANDRIGUETTO (op. cit.) nunca tinham sido amostradas. 

O acompanhamento mensal, e muitas vezes semanal, dos monitores de 

pesca pelos técnicos do IPÊ foi fundamental para que houvesse uma 

confiabilidade dos dados de desembarque. Mesmo com tal acompanhamento, 

uma estratégia de validação dos dados é muito importante, seja para os 

técnicos que utilizam os dados, seja para os pescadores que percebem mais 

seriedade no trabalho. A validação dos dados coletados pelos monitores 

através dos blocos dos atravessadores se mostrou bastante eficiente nessas 

vilas, mesmo se verificada a produção, pois coletou 80% de todos os 

desembarques nas duas vilas no período entre novembro de 2001 a fevereiro 



73 

 

de 2005. Já o esforço de pesca foi validado durante a alimentação do Banco de 

Dados, ao se verificar a consistência entre os horários de saída e chegada das 

embarcações e o número de arrastos (lances) efetuados durante o dia de 

pesca. 

Em todo o período estudado, a vila da Barra do Superagüi apresentou 

produção maior que a Vila das Peças. Em 2003 e 2004, anos em que a 

comparação é possível, a produção da Barra do Superagüi foi 10,6 e 3,1 vezes 

maior do que a da Vila das Peças, respectivamente. Como a frota arrasteira da 

Barra do Superagüi é 2,2 vezes maior que a outra em número de 

embarcações, esta variação sugere que outros fatores explicam as diferenças 

de desempenho entre as duas vilas, provavelmente relacionados às diferentes 

estratégias de pesca. A existência e diferenças dessas estratégias nas 

comunidades são evidenciadas nos dados de produção. A Vila das Peças tem 

sua produção concentrada no segundo semestre e baixa produção em junho, 

mês que pode ser considerado de alta produção, já que os três meses 

anteriores são de baixo esforço. Os dados de produção da Barra do Superagüi 

deixam evidente essa disponibilidade maior do estoque acessível de camarão-

sete-barbas no mês pós-defeso, pois aparecem em quantidade elevada. 

Possivelmente o alto valor ocorra porque junho foi o mês posterior de um 

período de baixo esforço de pesca (defeso), e inicio do recrutamento intenso da 

população de camarão-sete-barbas (NATIVIDADE, 2006).  

Com base nos dados de produção fica mais evidente que a Vila das 

Peças direciona sua captura para outras espécies quando não atua no 

camarão-sete-barbas, seja por essas terem uma relação custo/renda melhor, 

por serem mais abundantes em determinada época, apresentarem preço de 

venda mais elevado ou por facilidade de acesso ao recurso. No entanto é 

evidente que a produção anual de camarão-sete-barbas dessa vila aumentou 

durante o período de estudo, sugerindo um direcionamento maior para a 

captura da espécie ao longo do ano. É possível que tal direcionamento tenha 

ocorrido por uma redução concomitante na produção das outras espécies 

também exploradas, já que ocorreram maiores capturas no primeiro semestre 

dos dois últimos anos de coleta de dados, sugerindo uma modificação na 

estratégia de pesca dessa vila. 
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Por outro lado, com algumas considerações, não se pode dizer que a 

produção anual de camarão-sete-barbas da Barra do Superagüi tenha mudado 

ao longo dos anos, já que, como mostra a tabela 08, houve um aumento de 

produção de 2002 para 2003, mas uma queda de 2003 para 2004. 

Desconsiderando os anos de 2001 e 2005 que possuem somente 2 meses de 

coleta, o ano de 2002 tem uma falha no mês de dezembro, que sem variância, 

teve em média 5 toneladas nos outros anos. Assumindo o mesmo valor para 

2002, chega-se a 105 toneladas desembarcadas naquele ano. Em 2003 o 

defeso não foi respeitado, o que fez a produção subir para 143 toneladas (já 

que nos três meses foram capturadas 30 toneladas) e em 2004, a análise ficou 

prejudicada pela falta de 2 meses importantes de produção (julho e agosto), 

bem como a proibição da pesca no final do ano em decorrência do acidente do 

navio Vicuña. Com isso, a produção anual média da Barra do Superagüi entre 

2002 a 2004 permaneceu num patamar de 115 toneladas. A série de dados de 

quase 4 anos não é suficiente para se estabelecer uma tendência, ainda mais 

com um recurso de ciclo de vida curto, prolífico e com recrutamento bastante 

influenciado por variáveis físicas (SEVERINO-RODRIGUES, et al. 1993; 

D’INCAO, 1995; NATIVIDADE, 2006; GRAÇA LOPES et al., 2007). Porém, é 

evidente que 2002 e 2004 tiveram padrão semelhante, mas diferente de 2003, 

o que sugere que fatores semelhantes ocorreram nos anos pares. Mais anos 

de coleta de dados seriam necessários para que se pudesse demonstrar 

padrões comuns para a região. A ocorrência de fatores ecológicos, como a 

dinâmica da pluma estuarina; ou sociais/financeiros como a variação do custo 

de produção ou do produto, ou até mesmo fenômenos de grande escala como 

El Niño/La Niña (PAES & MORAES, 2007), poderiam explicar as variações 

interanuais de produção dessa vila. De qualquer forma, é importante salientar 

que a produção pesqueira pode variar fortemente de um ano para o outro, já 

que diversas variáveis afetam a atividade pesqueira. 

A análise da produção discriminada segundo as categorias comerciais 

“catado” e “misturado” mostrou um padrão semelhante ao da produção global 

para a vila da Barra do Superagüi. Mas a análise apontou que a porcentagem 

maior de camarão “catado” ocorre nos meses de baixa produção, meses de 

agosto a dezembro, com variações do período em 2004. Indivíduos maiores 
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foram observados nesse período por NATIVIDADE (2006), que verificou um 

aumento de peso individual de setembro a dezembro, assim como um aumento 

das freqüências de fêmeas maduras e desovadas e de machos maduros. Além 

das razões naturais que podem explicar a concentração de indivíduos maiores 

nesse período, a própria produção em baixa faz com que sobre mais tempo 

para o pescador escolher os indivíduos maiores como uma forma de agregar 

valor ao produto, já que o volume capturado é pequeno. Assim, mesmo que a 

produção seja baixa, a pesca durante aquele período pode compensar 

financeiramente, ainda que implique em mais trabalho. 

Na Vila das Peças quase não ocorreu a categoria “catado” em todo o 

período de coleta de dados. Como a pesca dessa vila é feita em pesqueiros 

próximos ao estuário, a não ocorrência dessa categoria sugere que a Vila das 

Peças esteja capturando indivíduos pequenos, com implicações no ciclo de 

vida da espécie, como constato por outros autores e apresentado a diante. 

Quando separados por pesqueiros, os dados de produção das duas 

comunidades apontaram uma preferência de uso do “Costa do Mangue Seco” 

provavelmente em função da alta produtividade causada pela influência da 

pluma estuarina (NOERMBERG, 2001). A análise interanual mostrou que a 

Barra do Superagüi não alterou sua atuação ao longo dos anos e seu principal 

pesqueiro é o “Costa do Mangue Seco”, que se manteve com pelo menos 57% 

em todos os anos, seguido do “Ponta do Banco”. 

Por outro lado, a Vila das Peças alterou completamente sua atuação em 

determinados pesqueiros ao longo dos anos. Em 2002, assim como a Barra do 

Superagüi, o pesqueiro “Costa do Mangue Seco” foi o mais produtivo, pelo 

menos no segundo semestre. Já em 2003, houve uma diversificação maior no 

uso dos pesqueiros, com uma tendência de utilização dos pesqueiros mais 

para dentro do estuário. Em 2004, quase 50% da captura aconteceu no “Canal 

da Ilha” pesqueiro localizado dentro do estuário, e 32% no “Costa do Mangue 

Seco”.  

A mudança de atuação da Vila das Peças ao longo dos anos orientou-se 

à utilização de pesqueiros mais próximos à sede da comunidade, talvez para 

evitar a competição com a Barra do Superagüi ou, mais genericamente, por 

que a frota pode atuar praticamente com exclusividades nos pesqueiros dentro 



76 

 

do estuário, já que “barcos de fora” não utilizam essa área por ser proibido. 

Ainda que a produção não seja tão alta, como mostram os dados de produção 

para esses pesqueiros, a proximidade da vila faz com que o gasto de 

combustível seja pequeno, provavelmente compensando eventuais perdas de 

receita. 

Cabe ressaltar que segundo CASTRO (2005), o camarão-sete-barbas 

tem ciclo de vida Tipo 3 segundo a classificação feita por DALL et al. (1990), ou 

seja,  pós-larvas e juvenis preferem habitats freqüentemente protegidos das 

regiões inshore, com desova nas regiões offshore e posterior migração das 

larvas para os ambientes mais rasos (migração inshore-offshore) (apud 

NATIVIDADE, 2006), o que sugere que a Vila das Peças atua em uma parcela 

juvenil do estoque acessível. Isso pode ser constatado pelo fato de não haver 

grandes ocorrências da categoria comercial “camarão catado” nos dados de 

produção dessa vila. Apesar dessas constatações são fundamentais estudos 

detalhados sobre a parcela da população capturada por essa vila. 

Apesar da mudança de atuação da Vila das Peças, o pesqueiro “Costa 

do Mangue Seco” é fundamental para a atividade pesqueira das duas 

comunidades, o que se deve levar em consideração quando tomadas medidas 

de manejo restritivas. É o caso do lançamento de estruturas anti-arrasto em 

toda a costa paranaense proposto pela Universidade Federal do Paraná e a 

Associação Mar Brasil. Segundo ANDRIGUETTO et al. 2006b, o projeto prevê 

o lançamento de recifes artificiais e estruturas anti-arrasto, ambos de concreto 

e ferro, em vários pontos ao longo da plataforma rasa do litoral do Paraná, com 

o objetivo imediato de coibir a pesca de arrasto e permitir a recuperação da 

biodiversidade e da produção dos ecossistemas de fundos arenosos e duros do 

litoral. Como parte do processo de licenciamento desse projeto foi realizado 

uma série de reuniões municipais onde, através de metodologias participativas, 

os pescadores puderam propor quais seriam os locais mais indicados para se 

lançar as estruturas e como essas seriam dispostas espacialmente. Após cinco 

reuniões e discussões intensas entre vários atores foi construído um mapa com 

a decisão final dos pescadores. O mapa e um relatório de todo o componente 

de participação dos pescadores foram enviados ao IBAMA para validar o 
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processo de licenciamento. Atualmente, os proponentes aguardam a 

autorização do órgão para então lançar as estruturas na costa paranaense. 

Se isso acontecer de fato seguindo o que foi proposto pelos pescadores 

e registrado no mapa, os pesqueiros mais importantes para as vilas da Barra 

do Superagüi e Vila das Peças estarão protegidos contra a atuação de grandes 

embarcações, provenientes de outros estados (IPÊ, 2003), garantindo uma 

maior parcela do estoque acessível para a pesca de pequena escala, 

principalmente para as comunidades do entorno do Parque Nacional do 

Superagüi, com efeitos benéficos sobre suas condições de vida e sobre a 

conservação da biodiversidade local. Por outro lado, se as estruturas de forem 

lançadas ou movimentadas de alguma forma (ex: arrastadas pelas grandes 

embarcações) para o “Costa do Mangue Seco” ou “Ponta do Banco”, essas 

impediria a atuação das embarcações dessas vilas e aconteceria uma abrupta 

queda de produção e perda de recursos financeiros, com o conseqüente 

empobrecimento e comprometimento das condições de vida dos pescadores. 

Por sua vez, isso poderia levar as comunidades a intensificar a exploração dos 

recursos terrestres, ainda bastante preservados pela existência do Parque 

Nacional, ou até mesmo provocar emigração destas populações. 

Com relação ao esforço depositado na captura do camarão-sete-barbas, 

os dados em dias de pesca comprovam a evidência que a frota da Barra do 

Superagüi demanda praticamente todos os dias do mês para a pesca do 

camarão-sete-barbas. Já na Vila das Peças apenas nos meses de julho e 

agosto existe uma dedicação mais intensa para essa espécie, o que demonstra 

mais uma vez a distinção das diferentes estratégias de pesca adotadas pelas 

comunidades. 

Assim como o padrão encontrado nos dados de produção total, o 

esforço de pesca em horas de arrasto também apresenta semelhança nos 

anos de 2002 e 2004, e diferença em 2003 com relação aos outros anos. O 

desrespeito ao defeso pela frota da Barra do Superagüi em 2003 é evidente 

nos dados de esforço. A pesca do camarão-sete-barbas no período de defeso, 

apesar de proibida por lei, também foi constata em regiões próximas, porém 

em anos diferentes (SEVERINO-RODRIGUES, et al. 1993; MENDONÇA & 
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BARBIERI, 2000; CHAVES & ROBERT, 2003). O alto número de desembarque 

apresentado na figura 33 demonstra que quase todas as embarcações não 

respeitaram o defeso desse ano, confirmando não ser um fato isolado de 

apenas algumas embarcações, o que poderia acontecer se a análise foca-se 

somente o esforço em dias de pesca, unidade que omite o número de 

desembarque. Como o camarão-sete-barbas é a principal espécie capturada 

por esta vila é possível deduzir, através de uma análise mensal, que a baixa 

produção no início desse ano fez com que os pescadores intensificassem a 

pesca no período de defeso com objetivo na aquisição de renda, até então 

precária pela baixa produção. 

O esforço de pesca das vilas estudadas é limitado pela duração diária da 

faina de pesca que varia de 2 à 12 horas, na dependência tanto da abundância 

do recurso, quanto nas condições climáticas e oceanográficas. Ainda sim, se 

há grande quantidade de captura, faltam condições de armazenagem e 

conservação, visto que as unidades dessas frotas utilizam caixas de plástico e 

pouco gelo, quando existe. A mesma situação foi descrita nos trabalhos de 

GRAÇA LOPES (1996) e MENDONÇA & KATSURAGAWA (1997) no estado 

de São Paulo. 

A análise dos dados em meses de CPUE ao longo do ano mostrou que 

em 2002 e 2004 os melhores rendimentos apareceram no primeiro semestre 

para as duas comunidades, principalmente nos dois primeiros meses. A partir 

de junho o rendimento sofre queda gradativa até o final do ano. Em 2003 

ocorreu o inverso, com altos rendimentos no segundo semestre. O mesmo 

padrão de 2002 e 2004 destas vilas foi encontrado nos anos de 1998 e 1999 

em Cananéia segundo MENDONÇA & BARBIERI, 2000. Pela proximidade da 

região citada é possível que o padrão encontrado nos anos pares seja comum, 

ou mais freqüente na região.  

Com base na análise mensal dos dados foi possível constatar porque 

ocorreu baixo rendimento no transecto B do trabalho de NATIVIDADE (2006). A 

região de coleta fica sob os principais pesqueiros da Barra do Superagüi e Vila 

das Peças que tiveram ótimos rendimentos nesse período devido ao baixo 

esforço de pesca nos meses anteriores por causa da proibição da pesca 
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comercial em decorrência do acidente do navio Vicuña, fato este que não foi 

levado em consideração pelo autor citado. É possível ainda que a captura 

intensificou-se nesse mês por este anteceder o período de defeso. Os dois 

fatores em conjunto poderiam explicar o alto rendimento das vilas do parque no 

mês de fevereiro. 

A avaliação interanual da CPUE por estações do ano para as duas vilas 

mostrou a existência de um padrão muito semelhante entre os anos, com 

exceção do verão de 2003 que teve valores mais baixos que os outros anos. 

Até mesmo o período de defeso desse ano (março a maio) nos dados da Barra 

do Superagüi apresentou uma média de rendimento praticamente idêntica aos 

outros anos, mesmo com as diferenças de esforço e produção. A análise 

sugere que a população de camarão-sete-barbas é pequena nesse período, já 

que a CPUE reflete a abundância relativa da espécie. Porém o resultado é 

diferente de trabalho de MENDONÇA & BARBIERI, 2000 que encontraram 

valores altos em março e maio de 1998 e maio de 1999 em Cananéia – SP. Os 

autores não deixam claro quantos desembarques houve nesses meses, já que 

poucas embarcações atuando em pouco tempo pelo risco de serem pegos pela 

fiscalização, poderiam atingir altos rendimentos. Diferente também foram os 

resultados de NATIVIDADE (2006) e BRANCO (2005) que apresentaram 

valores altos de CPUE em relação aos outros períodos de estudo. Com tudo, a 

metodologia realizada por esse dois autores se baseou em cruzeiros de 

pesquisa o que é diferente da metodologia do presente estudo. É de se esperar 

que embarcações de pesquisa que efetuem arrastos de pouco tempo (15 

minutos em NATIVIDADE e 60 minutos em BRANCO) tenham bons 

rendimentos em um período com pouco esforço de pesca comercial.  

Apesar dos dados da vila da Barra do Superagüi ser diferente do 

apresentado pela literatura, os valores de rendimento da Vila das Peças foram 

altos no período de defeso. Esses valores podem ser explicados pelo baixo 

número de desembarques nos poucos dias de pesca do período. Os 

pesqueiros utilizados também podem ter correlação com o alto rendimento, já 

que a comunidade utiliza os pesqueiros de dentro do estuário, pois dessa 

forma é mais fácil escapar de uma possível fiscalização. Assim, poucas 

embarcações atuando em poucos dias de pesca e em pesqueiros onde não há 
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competição de pesca, faz com o rendimento tenha um valor elevado em 

relação aos outros períodos, assim como nos trabalhos citados acima. 

É importante ressaltar que, embora a análise física e tecnológica das 

frotas (apresentada no item 5.1) evidencie que a frota da Barra do Superagüi 

está mais preparada tecnicamente do que a da Vila das Peças, pois possui 

embarcações mais robustas e de maior motorização, os dados de CPUE não 

mostraram diferenças entre os rendimentos anuais. Os valores de mediana 

anual da Vila das Peças é ainda um pouco maior que o da Barra do Superagüi, 

com exceção de 2003, sugerindo que a primeira frota é um pouco mais 

eficiente que a segunda. Talvez o desrespeito ao defeso de 2003 pela frota da 

Barra do Superagüi elevou seu rendimento anual ultrapassando o rendimento 

da outra vila, o que explica a diferença no padrão desse ano.  

No entanto, não se sabe qual vila tenha mais renda com a captura do 

camarão-sete-barbas. Com tudo, observações em campo e segundo a 

literatura (ANDRIGUETTO, 1999; BORGES et al. 2004) sobre as condições de 

vida e níveis de capitalização é possível que as duas vilas tenham o mesmo 

níveis de renda e capitalização utilizando estratégias de pesca diferentes. Por 

um lado a Vila das Peças tem melhores rendimentos, porém a Barra do 

Superagüi produz mais e o ano todo, o que compensa financeiramente a pesca 

das duas vilas segundo uma análise custo benefício. Ainda, variáveis como a 

experiência dos pescadores, que não foi incluída na análise, poderiam explicar 

essa diferença, ou seja, os mais experientes têm melhores rendimentos mesmo 

com pouca tecnologia. Porém, é possível afirmar que tal experiência não é 

diferente, já que as vilas possuem o mesmo contexto histórico e se enquadram 

no mesmo sistema pesqueiro segundo ANDRIGUETTO (op. cit.). 

A análise comparativa entre os valores de CPUE e produção por mês 

mostraram que as comunidades estão atuando no limite do estoque acessível, 

ou seja, qualquer aumento da abundância relativa do recurso (CPUE) aumenta 

a produção, como qualquer decréscimo da CPUE resulta na diminuição da 

produção. Esse padrão foi encontrado nas duas comunidades, mesmo que 

alguns meses da Vila das Peças demonstre o contrário, o que pode ser 
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explicado em parte pela falta de competição e poucas embarcações atuando 

no período como já discutido no item 4.3.8. 

Exceto em 2001 e 2005, a CPUE da Barra do Superagüi teve valores de 

mediana em torno de 10,3 kg/horas em 2002 e 2003 e 14,5 kg/horas em 2004. 

Na Vila das Peças, durante os últimos 5 meses de 2002 e 2003 a CPUE não se 

diferenciou muito da outra vila, se concentrando em torno de 9,8 kg/hora. Em 

2004, o valor de mediana foi de 16,2 kg/hora, bem acima da Barra do 

Superagüi, porém dois meses importantes de produção dessa vila não foram 

amostrados, o que pode influenciar na análise. MENDONÇA & BARBIERI, 

2000 encontraram em Cananéia – SP valores médios de CPUE 18 kg/hora em 

1998 e 16,2 kg/hora em 1999, bem próximo aos valores de 2004 para as vilas 

desse estudo e afirmaram que o rendimento da frota de Cananéia estava 

quase no limite do rendimento máximo sustentável (MSY) para a frota paulista, 

que é de 19,7 kg/hora. Um trabalho mais abrangente avaliando o estoque de 

camarão-sete-barbas da região sudeste e sul com dados de produção de 1965 

a 1999 foi feito por D’INCAO e colaboradores em 2002. Os autores chegaram a 

um valor de rendimento máximo sustentável de 14,0 kg/hora para o estoque de 

camarão-sete-barbas do sudeste/sul utilizando o modelo de produção geral de 

Schaefer (1954). Com base no último trabalho citado, os valores de CPUE das 

duas comunidades do presente estudo estão nos níveis do rendimento máximo 

sustentável para o estoque do sudeste/sul, além de atuarem no limite do 

estoque acessível. 

É provável que o cenário atual não seja somente reflexo de uma 

exploração irracional do recurso por parte dos pescadores dessas vilas. Desde 

a década de 80, embarcações industriais e semi-industriais arrastam de forma 

ilegal dentro da área que vai da linha de costa até 3,0 milhas náuticas 

(IPARDES, 1995). O poder de pesca elevado e a atuação intensa dessas 

embarcações provocam impactos maiores sob o recurso e o ambiente marinho 

que os provocados pelas embarcações das vilas do estudo (IPÊ, 2003). 

Somado a isso, o período de defeso do camarão-sete-barbas até 2006, não era 

específico da espécie, pois foi elaborado para proteger o recrutamento do 

camarão-rosa (PEZZUTTO et al. 2001). Esse fator pode ter contribuído para 

capturas da espécie em períodos frágeis da população, ocasionando 
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diminuição da abundância relativa do recurso. Finalmente, a criação do Parque 

Nacional do Superagüi em 1989 pode ter intensificado o esforço de pesca das 

comunidades do entorno. As restrições de uso da terra (como a agricultura) 

impostas pelo SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

forçaram as comunidades a intensificar a atividade pesqueira, já que essa era a 

única atividade mercantilista que já estava no contexto socioeconômico local. 

Porém, tal estratégia de conservação não atua de forma sistêmica, pois 

protege os recursos naturais terrestres, mas aumenta a exploração dos 

recursos naturais marinhos, contribuindo para a diminuição das populações de 

pescado. O conjunto de fatores que possivelmente contribuíram para o cenário 

atual pode sofrer algumas mudanças que beneficiam a conservação do recurso 

pesqueiro. Essas serão abordadas na próxima seção.  

 

5.4. Sugestões de gestão e manejo pesqueiro 
 

Mesmo com a recente mudança no período de defeso da espécie, as 

discussões para um defeso correto ainda ocorrem. Segundo o pesquisador do 

Instituto de Pesca de Santos - SP Evandro Rodrigues, diversas reuniões ainda 

irão acontecer para decidir se o defeso permanece na nova data ou não, pois 

alguns cientistas e pescadores não concordam com o atual período e 

gostariam que o antigo voltasse (com. pess.). Conforme alguns trabalhos 

(SEVERINO-RODRIGUES, et al. 1993; D’INCAO, 1995; NATIVIDADE, 2006; 

GRAÇA LOPES et al., 2007) o período atual de defeso (outubro a dezembro) é 

favorável a reprodução da espécie e por isso deve ser mantido, favorecendo 

sua conservação. Até o momento, não há trabalhos com base na biologia da 

espécie que justifiquem a mudança do período de defeso, porém alguns dados 

do presente estudo podem revelar a intenção da mudança.  

Em primeiro lugar, é possível que os pescadores tenham mais renda 

com o Seguro Defeso nos meses de março a maio do que atuando na pesca 

do camarão-sete-barbas. O baixo rendimento nesses meses, o que sugere 

uma baixa abundância relativa da espécie, torna a pesca financeiramente 

desvantajosa e por isso, ocorrer o defeso nessa época é melhor 

financeiramente para os pescadores.  
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Em segundo lugar, o período de março a maio perfaz a pesca do 

camarão-branco que tem melhor preço no mercado. Como o arrasto era 

proibido nessa época, o camarão branco era capturado através de redes de 

caceio. Mas segundo pescadores das vilas estudadas, com a mudança do 

período de defeso, barcos arrasteiros que atuam na pesca do camarão-rosa, 

direcionam a captura para o camarão-branco nessa época, diminuindo parcela 

do estoque das comunidades artesanais. Esses barcos atuam a noite na pesca 

do camarão-rosa, período que não ocorre fiscalização e no período do dia na 

pesca do camarão-branco e camarão-sete-barbas sob a prática do arrasto de 

portas. Segundo entrevistados, atuar na captura dessas espécies é uma 

estratégia de burlar a fiscalização, pois o interesse principal é capturar o 

camarão-rosa durante o defeso dessa espécie, pois seu preço fica mais 

elevado. A intenção é permanecer em áreas próximas à pesqueiros do 

camarão-rosa durante o dia e se possível atuando na pesca de outras 

espécies.  

Finalmente, o defeso nos últimos meses do ano é desvantajoso para os 

pescadores, pois esse período coincide com a subida do preço do camarão, 

reflexo da alta temporada turística. Esses fatores devem ser considerados 

numa possível avaliação de mudança de defeso do camarão-sete-barbas, 

juntamente com o melhor momento do ciclo de vida da espécie. 

Independente da importância do conhecimento das estratégias de pesca 

das comunidades e suas dinâmicas de transformação, o conhecimento do 

número de embarcações e suas características físicas e tecnológicas são 

essenciais para ordenamento da atividade pesqueira, já que esse é o “controle” 

de esforço de pesca adotado pelo estado. 

Apesar de existirem alguns trabalhos que descrevem as características 

dos diferentes tipos de embarcações encontradas no litoral paranaense 

(SILVA, 1977; KRAEMER, 1982; ANDRIGUETTO, 1999; CHAVES & ROBERT, 

2003 e; ANDRIGUETTO et. al., 2006), com exceção do presente estudo e 

ROBERT & CHAVES (2006), não existem trabalhos detalhados de tamanho e 

poder de pesca das diferentes frotas paranaenses, o que dificulta as tomadas 

de decisão para um melhor manejo da atividade pesqueira. Até mesmo o 

Censo da Pesca Artesanal Marítima e Estuarina no Sul e Sudeste (PROZEE, 
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2005), considerado o censo oficial mais recente do Estado, não abordou o 

tamanho das frotas por artes de pesca ou espécie-alvo, apenas reportando o 

número de embarcações registradas no Paraná. 

É importante salientar que o esforço de pesca é uma das variáveis mais 

importantes para a gestão pesqueira, porém é sempre tratado de maneira 

estimada, pois a coleta da informação junto aos pescadores nem sempre é 

efetiva. O investimento em estratégias de monitoramento do esforço de pesca 

é fundamental para dar bases a pesquisas consistentes e assegurar políticas 

realistas de ordenamento pesqueiro no Paraná. 

É importante que melhore o controle de fiscalização da região, 

principalmente quanto à atuação de barcos arrasteiros de outros estados em 

áreas proibidas. Além de medidas fiscalizadoras, iniciativas de ONGs e 

universidades que visam alternativas econômicas sustentáveis para os 

pescadores, como é o caso da maricultura no Parque Nacional do Superagüi 

desenvolvida pelo IPÊ, assim como estratégias de controle ao acesso a 

determinados locais de pesca, como é o caso do sistema anti-arrasto 

arquitetado pela UFPR, são fundamentais para uma realidade ambientalmente 

sustentável, economicamente viável e socialmente justa. 
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6. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
 

• As frotas são diferentes, mas a prática de pesca é a mesma das vilas. A 
Barra do Superagüi possui uma frota mais numerosa, mais jovem, com 
embarcações mais robustas e motores mais potentes que a Vila das 
Peças.  

• As diferenças nas características físicas e de motorização das frotas, 
assim como os dados de produção e esforço ao longo do ano sugerem 
que as duas comunidades têm estratégias de pesca diferenciadas. 

• As duas comunidades utilizam a trainete (trynet) em sua prática de 
pesca de arrasto com portas para captura do camarão-sete-barbas. 

• A produção desembarcada pela Barra do Superagüi permaneceu no 
patamar de 115 toneladas por ano enquanto a da Vila das Peças teve 
em média 19 toneladas/ano, mas com aumento de produção ao longo 
do período.  

• As duas vilas atuam em pesqueiros diferentes, porém alguns são 
compartilhados. Os pesqueiros mais produtivos foram o “Costa do 
Mangue Seco”, o “Ponta do Banco” e o “Canal da Ilha”. 

• O esforço anual médio da Barra do Superagüi e da Vila das Peças foi de 
5.430 e 958 horas, respectivamente. 

• Os dados de produção e esforço de 2002 e 2004 tiveram padrões 
semelhantes, enquanto 2003 foi diferente. 

• A CPUE apresentada por estações do ano demonstra que o outono tem 
baixos rendimentos, o que sugere que naturalmente a abundância da 
população de camarão-sete-barbas é baixa nesse período. 

• A análise de CPUE demonstra que as comunidades estão atuando no 
limite do estoque acessível de camarão-sete-barbas. 

• É urgente a necessidade de promover práticas econômicas sustentáveis 
na região que assegurem ou melhorem as condições de vida dos 
pescadores e garantam a conservação da biodiversidade local. 
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ANEXO 01 

Modelo da ficha de coleta de dados de desembarque 
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ANEXO 02 

Mapas dos pesqueiros da vila da Barra do Superagüi e Vila das Peças  
Fonte: (IPÊ, 2006) 
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ANEXO 03 

Roteiro das entrevistas com os mestres das embarcações 
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DATA:                                                                LOCAL: 

 

NOME:                                                               IDADE: 

 

1. Quantos anos você pesca utilizando arrasto de portas? 

2. Como você aprendeu a pescar com essa arte?  

3. Quais os procedimentos dessa prática? 

4. Quais são os petrechos e de qual material eles são feitos? 

5. Os petrechos foram sempre os mesmos? 

6. Qual o tamanho da malha da rede? 

7. Qual o tempo de um lance de arrasto? 

8. Como você “escolhe” o lugar de arrastar? 

9. O que é a trainete e qual a sua função? 
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ANEXO 04 

Tabelas 09 e 10 – Produção mensal de camarão-sete-barbas desembarcada 

pelas frotas camaroneira da Barra do Superagüi e Vila das Peças segundo as 

categorias comerciais “misturado” ou “catado” 
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Tabela 09 – Produção mensal de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota camaroneira 
da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005 segundo as categorias 
comerciais “misturado” ou “catado”. 

Ano Mês Produção 
Misturado (t) 

Produção 
Catado (t) 

% 
Misturado 

 % 
Catado 

Produção de camarão-
sete-barbas (t) 

20
01

 Nov 4,9 2,4 67,7 32,3 7,29 

Dez 13,6 1,1 92,4 7,6 14,75 

20
02

 

Jan 27,8 0,2 99,1 0,9 28,02 

Fev 7,9 0,0 100,0 0,0 7,89 

Mar 0,2 0,5 33,1 66,9 0,72 

Abr 0,6 0,9 42,1 57,9 1,54 

Mai 2,6 0,0 100,0 0,0 2,56 

Jun 18,7 0,0 100,0 0,0 18,74 

Jul 9,1 1,0 90,2 9,8 10,14 

Ago 8,1 0,9 89,8 10,2 9,02 

Set 9,3 0,7 93,2 6,8 9,95 

Out 4,4 1,1 80,1 19,9 5,55 

Nov 5,4 0,7 89,0 11,0 6,03 

Dez - - - - - 

20
03

 

Jan 3,9 0,9 80,9 19,1 4,83 

Fev 4,8 0,8 85,0 15,0 5,63 

Mar 8,7 0,0 99,9 0,1 8,67 

Abr 12,8 0,0 100,0 0,0 12,78 

Mai 7,4 0,2 97,1 2,9 7,58 

Jun 11,2 0,3 99,6 0,4 11,21 

Jul 17,8 0,3 98,3 1,7 18,08 

Ago 9,5 2,5 79,4 20,6 12,00 

Set 23,4 3,1 88,2 11,8 26,48 

Out 17,7 5,3 77,0 23,0 22,95 

Nov 7,4 0,4 95,3 4,7 7,81 

Dez 5,3 0,1 98,8 1,2 5,40 

20
04

 

Jan 18,5 0,0 100,0 0,0 18,47 

Fev 14,0 0,0 100,0 0,0 14,00 

Mar 4,4 0,0 100,0 0,0 4,43 

Abr 1,7 0,0 100,0 0,0 1,68 

Mai 1,9 0,0 100,0 0,0 1,91 

Jun 32,9 0,0 100,0 0,0 32,87 

Jul - - - - - 

Ago - - - - - 

Set 8,5 0,1 98,7 1,3 8,59 
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Out 0,7 0,0 100,0 0,0 0,65 

Nov 7,6 0,0 100,0 0,0 7,64 

Dez 6,5 0,0 100,0 0,0 6,53 
20

05
 Jan 2,0 0,0 100,0 0,0 2,04 

Fev 23,7 0,0 100,0 0,0 23,75 

Tabela 10 – Produção mensal de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota camaroneira 
da Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005 segundo as categorias comerciais 
“misturado” ou “catado”. 

Ano Mês Produção 
Misturado (t) 

Produção 
Catado (t) 

% 
Misturado 

 % 
Catado 

Produção de camarão-
sete-barbas (t) 

20
02

 

Ago 0,9 0,1 94,0 6,0 1,0 

Set 1,4 0,0 100,0 0,0 1,4 

Out 0,6 0,0 100,0 0,0 0,6 

Nov 2,5 0,0 100,0 0,0 2,5 

Dez 0,3 0,1 91,4 8,6 0,4 

20
03

 

Jan 0,1 0,0 100,0 0,0 0,1 

Fev 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Mar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abr 0,2 0,0 100,0 0,0 0,2 

Mai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jul 2,0 0,0 100,0 0,0 2,0 

Ago 0,9 0,0 100,0 0,0 0,9 

Set 3,3 0,2 93,8 6,2 3,5 

Out 3,5 0,0 100,0 0,0 3,5 

Nov 2,5 0,1 98,6 1,4 2,6 

Dez 0,6 0,2 72,7 27,3 0,8 

20
04

 

Jan 2,2 0,2 92,5 7,5 2,4 

Fev 2,9 0,0 100,0 0,0 2,9 

Mar 0,2 0,0  100,0 0,0 0,2 

Abr 0,1 0,0  100,0 0,0 0,1 

Mai 0,2 0,0  100,0 0,0 0,2 

Jun 1,0 0,0  100,0 0,0 1,0 

Jul 9,5 0,0  100,0 0,0 9,5 

Ago 5,7 0,0  100,0 0,0 5,7 

Set 1,2 0,0  100,0 0,0 1,2 

Out 4,2 0,0  100,0 0,0 4,2 

Nov 2,9 0,0  100,0 0,0 2,9 

Dez 1,5 0,0  100,0 0,0 1,5 
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20
05

 Jan 1,4 0,0  97,3 2,7 1,4 

Fev 3,5 0,0  100,0 0,0 3,5 
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ANEXO 05 

Tabelas 11 e 12 – Produção anual (em toneladas) de camarão-sete-barbas 

desembarcada pelas frotas camaroneira da Barra do Superagüi e Vila das 

Peças por pesqueiro 
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Tabela 11 – Produção anual (em toneladas) de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Barra do Superagüi entre novembro de 2001 e fevereiro de 2005 por 
pesqueiros. 

Nome do Pesqueiro 
Ano 

2001 2002 2003 2004 2005 

Abricó em terra 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 
Abricó fora 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 
Águas da Figueira 0,96 2,13 2,90 0,44 0,00 
Águas das Palmas 0,12 16,00 0,00 0,00 0,00 
Costa do Mangue Seco 14,23 68,06 81,18 74,31 25,09 
Costa em terra 0,00 1,02 0,77 0,00 0,00 
Costa fora 0,00 0,70 7,25 4,95 0,00 
Desertinho 0,46 2,11 10,11 5,60 0,63 
Ponta do Banco 6,28 24,93 40,43 11,47 0,07 
Ponta fora 0,00 1,01 0,63 0,00 0,00 
Ferro do Maria 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

TOTAL 22,0 116,1 143,4 96,8 25,8 
 

Tabela 12 – Produção anual (em toneladas) de camarão-sete-barbas desembarcada pela frota 
camaroneira da Vila das Peças entre agosto de 2002 e fevereiro de 2005 por pesqueiros. 

Nome do Pesqueiro 
Ano 

2002   2003 2004   2005 

Águas da Figueira 0,0 0,0 0,1 0,0 
Águas das Palmas 0,1 2,1 2,9 0,2 
Canal da Ilha 0,4 3,6 15,1 0,0 
Canal do Perigo 0,0 0,0 0,6 0,0 
Canal do Navio 0,0 0,1 0,2 0,0 
Costa do Mangue Seco 3,2 2,3 10,1 4,8 
Na bóia em terra 0,0 1,3 0,0 0,0 
Costa fora 0,0 0,0 0,0 0,0 
Desertinho 1,5 0,5 0,9 0,0 
Ponta do Banco 0,1 0,0 0,6 0,0 
Ponta fora 0,1 0,1 0,4 0,0 
Ferro do Maria 0,3 3,5 1,0 0,0 

TOTAL 5,7 13,5 31,7 5,0 
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