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RESUMO 

 

A pesca com espinhel-de-superfície é uma modalidade pesqueira mundialmente 

utilizada em oceano aberto. O tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus, 1758), é uma 

das espécies de elasmobrânquios pelágicos mais capturadas de espinhel-de-

superfície no Brasil. Essa espécie é considerada uma das mais abundantes dentre os 

grandes tubarões pelágicos presentes no Oceano Atlântico. É uma espécie oceânica, 

altamente migratória, que apresenta distribuição global entre as latitudes de 60°N e 

50°S, ocorrendo em águas tropicais e temperadas, predominantemente naquelas com 

temperaturas entre 12°C e 20°C. O presente estudo visa avaliar a influência da 

variabilidade meteoceanográfica no Oceano Atlântico Sudoeste na captura do 

tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus, 1758), capturada pela frota industrial da 

modalidade de espinhel-de-superfície. Para a elaboração do estudo foram analisados 

os dados de desembarques da frota de espinhel-de-superfície que operam na região 

do Atlântico Sudoeste. Os dados de captura utilizados provêm de bancos de dados 

abertos de dois programas de monitoramento da pesca sendo um da Universidade do 

Vale do Itajaí – UNIVALI, e outro do Instituto da Pesca de São Paulo. Ainda, foram 

utilizados dados da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das 

Tartarugas Marinhas - Fundação Projeto Tamar. Séries temporais de dados mensais 

da temperatura da superfície do mar (TSM), clorofila-a (Chl-a) foram derivadas de 

observações de satélite para o Atlântico Sudoeste. Examinamos a variabilidade na 

área oceânica entre as latitudes 20° e 38°S e longitude 28° e 60°W. Informações sobre 

TSM e Chl-a derivadas de dados coletados pelo sensor MODIS, do satélite AQUA da 

NASA. Os parâmetros ambientais foram correlacionados com a Captura por Unidade 

de Esforço (CPUE) do tubarão-azul. Entre os anos de 1998 a 2018 foram estudados 

foram capturados 9.496.451,82 kg de tubarão-azul, as maiores taxas de CPUE foram 

no outono e inverno. Considerando as anomalias de média da TSM, foi observado um 

aumento de aproximadamente 0,5 °C. Os valores de clorofila foram baixos na região 

oceânica variando de 0,23 mg.m3 em 2016 a 0,15 mg.m3 em 2009. O modelo aditivo 

generalizado para área de estudo explicou que 52,3% da variabilidade da CPUE do 

tubarão-azul, está relacionada com as variáveis testadas, somente a clorofila, que 

apresentou quase nula com a CPUE (R2=0,0009). As variáveis espaços-temporais a 

“latitude” (R2=0,1443) e “profundidade” (R2=0,1355) foram as mais significativas. O 
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efeito da “TSM” na CPUE do tubarão-azul representou 3,0% no rendimento das 

capturas para toda área de estudo, sendo que ocorre um aumento na CPUE entre as 

TSM 16° e 25°C, com uma diminuição a partir dos 26°C. Apesar de alguns fatores 

ambientais terem apresentado relação positiva com a CPUE, estes foram menos 

determinantes do que os fatores espaciais  temporais e de operação da frota, que 

altera o funcionamento do petrecho de acordo com a espécie-alvo de interesse. O 

presente trabalho demonstrou a complexidade da correlação entre a distribuição do 

tubarão-azul e os fatores ambientais. As zonas ecologicamente mais produtivas (e.g. 

Convergência Subtropical) tendem a ser mais propícias para a pesca. No entanto, 

correlações entre a CPUE e as variáveis ambientais, apesar de positivas, nem sempre 

foram determinantes para as capturas. 

 

Palavras-Chave: Variabilidade meteoceanográfica, Oceano Atlântico Sudoeste, 

tubarão-azul, Prionace glauca, espinhel-de-superfície, temperatura da superfície do 

mar. 
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ABSTRACT 

Pelagic longline fishing is a fishing modality used worldwide in the open ocean. The 

blue shark Prionace glauca (Linnaeus, 1758), is one of the most caught pelagic 

elasmobranch species in pelagic longline in Brazil. This species is considered one of 

the most abundant among the great pelagic sharks present in the Atlantic Ocean. It is 

an oceanic species, highly migratory, with a global distribution between latitudes of 

60°N and 50°S, occurring in tropical and temperate waters, predominantly in those with 

temperatures between 12 °C and 20 °C. The present study aims to evaluate the 

influence of meteoceanographic variability in the Southwest Atlantic Ocean in the 

capture of the blue shark Prionace glauca (Linnaeus, 1758), captured by the pelagic 

longline industrial fleet. For the elaboration of the study, the data of landings from the 

surface longline fleet operating in the Southwest Atlantic region were analyzed. The 

catch data used comes from open databases of two fisheries monitoring programs, 

one from the University of Vale do Itajaí - UNIVALI, and the other from the Fisheries 

Institute of São Paulo. Also, data from the Brazilian Center for the Protection and 

Research of Sea Turtles Foundation - Pro-Tamar Foundation were used. Time series 

of monthly sea surface temperature (SST), chlorophyll-a (Chl-a) data were derived 

from satellite observations for the Southwest Atlantic. We examined the variability in 

the ocean area between latitudes 20° and 38°S and longitude 28° and 60°W. 

Information about SST and Chl-a derived from data collected by the MODIS sensor, 

from NASA's AQUA satellite. The environmental parameters were correlated with the 

Capture by Unit of Effort (CPUE) of the blue shark. Between 1998 and 2018, 

9,496,451.82 kg of blue sharks were studied, the highest CPUE rates were in autumn 

and winter. Considering the average anomalies of the SST, an increase of 

approximately 0.5 °C was observed. The chlorophyll values were low in the oceanic 

region, varying from 0.23 mg.m3 in 2016 to 0.15 mg.m3 in 2009. The generalized 

additive model for the study area explained that 52.3% of the CPUE variability of the 

blue, is related to the variables tested, only chlorophyll, which showed almost zero with 

CPUE (R2 = 0.0009). The spatiotemporal variables “latitude” (R2 = 0.1443) and “depth” 

(R2 = 0.1335) were the most significant. The effect of “SST” on the CPUE of the blue 

shark represented 3.0% in the catch yield for the entire study area, with an increase in 

CPUE between the TSM 16 °C and 25 °C, with a decrease from 26 °C. Although some 

environmental factors have shown a positive relationship with CPUE, these were less 
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determinant than the spatial and temporal factors of fleet operation, which alters the 

functioning of the oil according to the target species of interest. The present work 

demonstrated the complexity of the correlation between the distribution of the blue 

shark and the environmental factors. Ecologically more productive zones (e.g. 

Subtropical Convergence) tend to be more conducive to fishing. However, correlations 

between CPUE and environmental variables, although positive, were not always 

decisive for catches. 

 

Keywords: Meteoceanographic variability, Southwest Atlantic Ocean, blue shark, 

Prionace glauca, surface longline, sea surface temperature. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças nas condições climáticas globais estão cada vez mais em evidência, 

referente aos efeitos decorrentes das ações antropogênicas para o aquecimento do 

planeta Terra, como exemplo o derretimento das calotas polares e consequentemente 

o aumento no nível médio dos oceanos de acordo com estimativas do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (IPCC, 2019). Alguns 

pesquisadores afirmam que as crescentes emissões dos gases de efeitos estufa tem 

elevado as temperaturas médias do planeta em aproximadamente 0,6ºC nos últimos 

30 anos (HOEGH-GULDBERG & BRUNO, 2010). Como consequência dessa 

interferência, os padrões de temperatura das camadas superficiais do mar (TSM) 

podem desencadear uma série de efeitos anômalos em ventos, correntes, salinidade, 

assim como as resultantes de suas interações, causando alterações na distribuição 

espaço-temporal das populações marinhas. Como exemplo, as alterações na TSM 

podem interferir na produtividade, crescimento e na migração de organismos marinhos 

(PARRY et al., 2005; BARANGE et al., 2010). Sendo assim, a atividade pesqueira em 

decorrência da modificação do padrão climático pode estar sendo afetada conforme 

estimativas do IPCC (2019).  

Os impactos gerados pelas mudanças climáticas, podem causar efeitos negativos, 

que são absorvidos por diversos segmentos da sociedade (local, regional, nacional e 

internacional). O dimensionamento desses impactos sobre a atividade pesqueira e 

sua consequência sobre a economia e a sociedade diretamente afetada, são temas 

bastante relevantes na atualidade (YOUNG & STEFFEN, 2007; HARRINGTON & 

WALTON, 2008; BORISOVA et al., 2008). As consequências de longo prazo destes 

impactos são incertas, pois o período de observação ainda é muito curto, mas os 

efeitos poderão ser múltiplos, principalmente na biodiversidade refletindo na economia 

das regiões costeiras (ABDALLAH et. al., 2013).  

Os ecossistemas marinhos mudam de acordo com uma variedade de escalas de 

tempo. Muitas dessas escalas são forçadas por processos atmosféricos e 

relacionados ao clima, portanto, existe um consenso entre os cientistas que a 

variabilidade climática é um dos principais fatores, além da pesca, que podem estar 

influenciando nos estoques pesqueiros e na atividade de pesca (LEHODEY et al., 
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2006). A necessidade de levar em conta a mudança dos estados climáticos através 

do ajuste dos valores de referência de manejo da pesca está sendo cada vez mais 

reconhecida (CLARK et al., 2003; BUSCH et al., 2016; HO et al., 2016). Os efeitos 

sinérgicos das mudanças climáticas e da captura podem alterar a resiliência das 

espécies exploradas e influenciar a sustentabilidade a longo prazo (FOGARTY, 2002). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 

2018), a estimativa para o ano de 2015 era que 33,1% dos estoques pesqueiros 

mundiais estavam sobreexplorados, ou seja, a níveis biologicamente insustentáveis. 

A pesca tem como desafios à sua expansão fatores como a sobrepesca, poluição e 

degradação dos habitats, elevados preços dos combustíveis, além de sistemas 

inadequados de governança (FAO, 2008). Face a isto, estudos afirmam que está em 

curso um declínio inevitável no status da pesca (MYERS & WORM, 2003; PAULY & 

ZELLER, 2016). 

Na região do Oceano Atlântico Sudoeste, a atividade pesqueira industrial é bem 

desenvolvida, sendo uma grande área de captura de organismos marinhos. As 

principais espécies capturadas são: peixes demersais e camarões, na pesca de 

arrasto;  sardinhas e tainha, na pesca de cerco;  corvina na pesca de emalhe;  atuns 

na pesca de vara isca viva  e na pesca de espinhel-de-superfície direcionada à captura 

de albacoras (Thunnus alalunga, Tunnus obesus, Tunnus albacares), meca (Xiphias 

gladius) e tubarões (principalmente Prionace glauca) (WATSON & KERSTETTER, 

2006; UNIVALI/CTTMar, 2013). 

O espinhel-de-superfície tem grande importância econômica em todo mundo já que 

as espécies-alvo possuem alto valor de mercado (EVANGELISTA et al., 1998; HAZIN, 

2006; FIEDLER et al., 2015), tanto pela carne, como, no caso dos tubarões, pelas 

barbatanas (MAZZOLENI & SCHWINGEL, 1999; KOTAS, 2004; QUAGGIO et al., 

2008; FIEDLER et al., 2015).  

Segundo Barreto et. al. (2017) o Brasil foi recentemente o 11º produtor e 1º importador 

de carne de tubarão em todo o mundo. Segundo estes mesmos autores o tubarão-

azul representou de 49,1% a 86,1% dos peixes importados, em relação com outras 

espécies de peixes pelágicos. Esta espécie está sendo capturada no Brasil para o 

consumo da carne mais do que qualquer outro país do mundo, tendo o volume da 
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captura em 2012 equivalente à produção nacional de outras espécies de peixes 

cartilaginosos juntos. 

A espécie Prionace glauca (Linnaeus, 1758) conhecida popularmente no Brasil como 

“cação-azul, cação-focinhudo, cação-mole-mole, tintureira, tubarão-azul” ocorre em 

águas tropicais, subtropicais e temperadas de todo o mundo (COMPAGNO, 1984). É 

uma das espécies mais bem-sucedidas no ambiente oceânico epipelágico, por conta 

da evolução nas estratégias de aglomeração espacial, ou seja, da concentração de 

juvenis em regiões altamente produtivas com alimento disponível o ano todo e 

relativamente livre de predadores, (MONTEALEGRE-QUIJANO, 2007). Outros fatores 

podem ser relacionados para o sucesso da espécie, como reprodução, taxa de 

fecundidade e a resiliência. Ocorre em toda a costa brasileira, sendo mais abundante 

na costa sul e sudeste do que na costa nordestina (HAZIN, 1991).  

Com as recentes variações do clima do planeta, os biomas oceânicos vêm sofrendo 

alterações. Isso reflete na produção pesqueira mundial, que além da sobrepesca, vem 

diminuindo os recursos de diversas espécies. Neste sentido, estudos correlacionando 

a influência das variabilidades climáticas e oceanográficas com a atividade pesqueira 

são de suma importância para gestão dos recursos, principalmente de espécies de 

peixes marinhos que estão vulneráveis. Então, como objetivo deste estudo verificou-

se a influência da variabilidade das condições meteorológicas e oceanográficas na 

captura do tubarão-azul pelo espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

✓ Avaliar a influência da variabilidade meteoceanográfica no Oceano Atlântico 

Sudoeste sobre a população de tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus, 

1758), capturada pela frota industrial na modalidade de espinhel-de-superfície. 

2.2 Objetivos específicos 

✓ Descrever o comportamento temporal e espacial de variáveis meteoceanográ-

ficas derivadas de dados de satélite e de reanálises de modelos na área de 

ocorrência da pesca do tubarão-azul sendo estas: a) temperatura da superfície 

do mar (TSM); b) clorofila-a (Chl-a);  

✓ Relacionar áreas de captura do tubarão-azul através de dados georreferencia-

dos com os parâmetros ambientais obtidos por satélites; 

✓ Analisar a variabilidade interanual das variáveis ambientais da área de estudo.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

Nos últimos anos, tem-se observado um grande avanço nas pesquisas sobre 

mudanças ambientais globais, em que as dimensões humanas têm sido priorizadas. 

A United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) define alteração 

climática como a mudança de clima atribuída, direta ou indiretamente, à atividade 

humana e que altera a composição da atmosfera ao longo de determinados períodos. 

Refere também outra definição, a de variabilidade climática, atribuída a causas 

naturais (BRAGA, 2010). Para Houghton et al. (1992) e Mitchell (1989), as mudanças 

climáticas podem afetar a biodiversidade dos ecossistemas bem como a pesca e a 

produtividade agrícola.  

As mudanças climáticas globais já afetam os ecossistemas marinhos (WALTHER et 

al., 2002). Além do aquecimento da temperatura superficial do oceano, alterações em 

correntes oceânicas e na profundidade da camada de mistura, os efeitos em cadeia 

incluem alterações na produção primária e secundária, mudanças nas áreas de 

distribuição e na abundância relativa das espécies, alterações fenológicas e 

propagação de espécies invasoras (COCHRANE et al., 2009). 

Com isso, os impactos das alterações do clima na atividade pesqueira podem 

ocasionar a disponibilidade dos recursos, em razão do deslocamento das áreas de 

distribuição e mudanças na abundância das espécies-alvo das pescarias e pelo 

incremento de eventos climáticos extremos que reduzem o acesso aos recursos 

(BADJECK et al., 2010; CHEUNG et al., 2012). O deslocamento das áreas de 

distribuição das espécies pode ainda elevar capturas incidentais, comprometer a 

efetividade das medidas de manejo dos recursos e até mesmo frustrar iniciativas de 

manejo ecossistêmico, como o estabelecimento de áreas marinhas protegidas 

(CHEUNG et al., 2012; JONES et al., 2013). 

Os efeitos das modificações nos padrões climáticos puderam ser comprovados por 

Gamito et al. (2015), os quais relataram a diminuição na intensidade e frequência de 

chuvas, acompanhado de um aumento de 0,09°C na média anual da TSM entre 1927 

e 2012, juntamente com a sobrepesca acelerou a redução nos desembarques de duas 

espécies de peixes pelágicos, demonstrando influência das mudanças do clima na 

pesca pelágica em Portugal. 
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No Atlântico Sudoeste, projeções apontam para uma taxa média de aquecimento da 

TSM na ordem de 0,06ºC ano−1 e o deslocamento para o sul em cerca de 1°C de 

latitude da posição média da confluência entre as correntes do Brasil e das Malvinas 

até 2100 (PEREIRA, 2011). É uma taxa equivalente à média de 0,05°C ano−1, 

observada entre 1982 e 2006 em áreas de rápido aquecimento como o Atlântico Norte 

(BELKIN, 2009). Contudo, possíveis impactos desse aquecimento das águas do 

Atlântico Sudoeste sobre as espécies de tubarões não foram projetados. Atualmente 

sensores de diferentes tipos a bordo de satélites auxiliam na coleta de informações e 

nos estudos relativos às alterações na atmosfera e nos oceanos. 

Os satélites Aqua e Terra do programa espacial Earth Observing System (EOS) da 

National Aeronautics and Space Adminstration (NASA), lançados em 1999 e 2002, 

respectivamente. Estes satélites estão em órbita heliossíncrona, com altitude em torno 

de 700 km e campo de visada de 2.330 km, obtendo uma cobertura global diária da 

superfície terrestre. O sensor MODIS tem 36 bandas dentro do espectro do visível e 

infravermelho-próximo (NIR). No NIR as bandas centradas em 645 nm e 859 nm tem 

resolução espacial de 250 m e as demais bandas tem resolução de 500 m e 1 km. As 

características de imageamento em conjunto com a larga e ininterrupta série temporal 

colocam o sensor MODIS como peça chave para o monitoramento e entendimento 

dos processos do planeta Terra (FREITAS et. al., 2017).  

O sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) é um radiômetro de 

varredura mecânica que adquire imagens diurnas e noturnas. Cada imagem recobre 

aproximadamente 3000 km da superfície terrestre, provendo cobertura diária da Terra, 

tanto diurna quanto noturna. Possui 22 bandas 8 espectrais distribuídas entre 0,40 e 

12,43 μm. Entre elas encontra-se a banda Day/Night Band (DNB), a qual realiza 

medições durante a órbita diurna e noturna do satélite (LEE et al., 2006). Esta banda 

tem um intervalo espectral de 0,5 a 0,9 μm, possui um arranjo de quatro sensores 

CCD (Charged-Coupled Device) dedicados e as imagens têm resolução espacial de 

750 metros (DÓRIA, 2013). 

Os métodos convencionais para explorar a associação entre a variabilidade climática 

e as flutuações populacionais envolvem a análise de séries temporais. Embora tais 

estudos não identifiquem os mecanismos subjacentes que ligam a forçante climática 

e a produção de pescado, eles podem revelar uma quantidade substancial de 
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informações sobre a coerência temporal e espacial entre propriedades físicas e 

biológicas e, portanto, sobre a dinâmica dos ecossistemas (MÈNARD et al., 2007). 

Os processos oceanográficos físicos são fortes motores de mudança nas populações 

de peixes e, portanto, nas pescarias. Os peixes preferem um ótimo conjunto de 

condições físicas e biológicas para encontrar habitat adequado para alimentação, 

desova, migração e proteção (PALACIOS et al., 2006). O uso de dados ambientais 

para a preparação de análises e previsões oceanográficas em apoio às operações de 

pesca dependerá de um entendimento adequado da complexa ligação entre os 

processos ambientais e biológicos marinhos (MAKRIS et al., 2009). 

A pesca industrial no Brasil é responsável pelo desembarque de metade da produção 

de pescado de origem marinha. Apesar da vasta extensão da costa brasileira, as 

condições naturais do nosso litoral sempre foram limitantes para o desenvolvimento 

de uma frota pesqueira industrial massiva (SANTOS JUNIOR, 2014). No país, esta 

atividade é composta por aproximadamente 5.000 embarcações, envolvendo 40.000 

trabalhadores somente no setor de captura. Os principais portos de desembarque 

estão localizados em Belém/PA; Camocim/CE; Natal/RN; Vitória/ES; Rio de Janeiro - 

Niterói/RJ; Santos - Guarujá/SP; Itajaí - Navegantes/SC; Rio Grande/RS (SANTOS 

JUNIOR, 2014). Segundo este mesmo autor, as principais espécies desembarcadas 

são o camarão-rosa, piramutaba, pargo e pescadas na região Norte, atuns e lagostas 

no Nordeste, sardinha, corvina, tainha e bonito-listrado nas regiões Sudeste e Sul. 

A pesca com espinhel-de-superfície no Brasil teve início na região nordeste na década 

de 1950 (PAIVA, 1961). A frota era composta por barcos estrangeiros arrendados e 

tinham como espécies-alvo os atuns. Na região Sudeste, o início foi na década de 

1960, os espinheleiros passaram a operar com base no porto de Santos (SP) 

(MAZZOLENI & SCHWINGEL, 2002). Na região sul a pescaria iniciou em 1959, por 

barcos japoneses arrendados (HAIMOVICI, 1997). No Sudeste e Sul, os principais 

portos são Itaipava/ES, Santos/SP, Itajaí/SC e Rio Grande/RS (FIEDLER et al., 2015). 

A pescaria de espinhel-de-superfície é uma arte operante à deriva no oceano, sem 

que haja a necessidade de a embarcação estar ancorada ao fundo (BJORNAL & 

LOKKERBORG, 1996). Para Quaggio (2010), esta modalidade de pesca opera com o 

petrecho formado por uma linha madre, onde nelas são fixadas as linhas secundárias 
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com anzóis, entre o anzol e a linha secundária está presente um estropo de aço (um 

cabo de aço trançado com 1 metro de comprimento e 2 mm de diâmetro), que é 

utilizado para evitar o rompimento da linha, garantindo assim a captura dos 

elasmobrânquios. Para manter o espinhel flutuando na superfície e também sinalizado, 

são dispostas boias cegas, boias luminosas e boias rádio (Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema de uma seção de um espinhel utilizado pela frota pesqueira no 
Oceano Atlântico Sudoeste. Fonte: Kotas et. al. (2005). 

O tubarão-azul ocorre em águas tropicais, subtropicais e temperadas de todo o mundo 

(COMPAGNO, 1984) (Figura 2). Esta espécie é altamente migradora, com padrões 

complexos de movimento relacionados à reprodução e à distribuição de suas presas. 

Um movimento sazonal para latitudes mais elevadas está relacionado com a 

existência áreas produtivas de convergência (NAKANO & STEVENS, 2008). De 

acordo com Compagno (1984), Cailliet & Bedford (1983) e Gilbert (1984), o tubarão-

azul, assim como os demais elasmobrânquios, possui como característica um ciclo de 

vida longo, baixa fecundidade e crescimento lento quando comparados aos peixes 

ósseos, sendo capturado em praticamente todos os estágios do seu ciclo de vida por 

meio de diferentes artes de pesca. 
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Figura 2. Modelo esquemático do tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus, 1758). Fonte: Valeiras & 
Abad, (2009). 

Segundo Hazin et al. (1991) comparando diferentes medidas corpóreas de tubarões-

azuis capturados na costa nordestina, com relação a exemplares capturados em 

outras regiões, encontraram diferenças significativas em algumas medidas, entre 

espécimes do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, avaliando a existência de diferentes 

populações nos dois hemisférios, sendo indicada por uma grande quantidade de 

dados de marcação e recaptura desta espécie.  

Com diversas informações disponíveis sobre o tubarão-azul no Oceano Atlântico e 

Mar Mediterrâneo, Hazin (1993), propôs um modelo para o ciclo de vida da espécie 

no Atlântico Sul (Figura 3 a), segundo o qual a área de parto estaria localizada fora da 

costa brasileira e provavelmente próxima da zona de convergência subtropical. Após 

o parto, os filhotes se concentram na costa sul da África, onde permanecem até o 

estágio sub-adulto. Posteriormente, cruzam o Oceano Atlântico rumo à costa sudeste 

do Brasil, onde machos com 7 anos e fêmeas com 6 anos, realizam a cópula, 

principalmente entre novembro e fevereiro. Após a cópula, as fêmeas migram para a 

costa do nordeste, na região equatorial do Atlântico Sul, onde realizam a ovulação e 

fertilização dos óvulos, iniciando assim a gestação 3 meses, entre fevereiro e junho. 

Após a fertilização, as fêmeas abandonam a costa nordestina, migrando para a área 

de parto, devendo esta migração estender-se por aproximadamente um ano, período 

correspondente à gestação do tubarão-azul (HAZIN, 1998). 

Hazin & Pinheiro (1997), a partir de análises histológicas dos testículos de machos de 

tubarão-azul, indicaram a ocorrência de um ciclo sazonal de espermatogênese para a 
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espécie, além de proporem uma nova rota migratória baseada em dados atualizados 

pelo o tamanho de embriões obtidos no Golfo de Guiné (CASTRO & MEJUTO, 1995) 

(Figura 3 b). 

 
Figura 3.  (a) Movimentos migratórios do tubarão-azul Prionace glauca no Oceano Atlântico (linhas 
tracejadas), em relação às principais correntes oceânicas (linhas cheias). OG= área de ovulação; MG= 
área de cópula; PG= área de parto; NG= área de berçário; ACC= Corrente Circumpolar Antártica; BCE= 
Corrente de Benguela; SEC= Corrente Sul Equatorial; BRC= Corrente do Brasil; STG= Giro Subtropical 
(Fonte: HAZIN, 1993). (b) Ciclo reprodutivo das fêmeas de tubarão-azul no Atlântico Sudoeste 
Equatorial (Fonte: HAZIN & PINHEIRO, 1997). 

O tubarão-azul é a espécie de tubarão mais capturada pelas pescarias de espinhel ao 

redor do mundo, sendo está estimada entre dois milhões de indivíduos anualmente 

(CASTRO et al., 1999; BONFIL, 1994; CAMHI et al., 1998; MATSUNAGA E NAKANO, 

2005). Segundo Clarke et. al. (2006) as estimativas da captura global de tubarões-

azuis para o comércio de barbatanas sugere que os volumes atuais estão próximos 

ou excedem o Rendimento Máximo Sustentável (RMS). 

A estimativa do total desembarcado de tubarão-azul pelas frotas de espinhel-de-

superfície sediadas nos portos de Santos (SP), Itajaí (SC) e no Uruguai e que 

operaram na última década no Atlântico Sudoeste, girou em torno de 1.200 t/ano 

(KOTAS, 2010). No estado de Santa Catarina, entre os anos de 2000 e 2009 foram 

capturadas um total de 16.371t de peixes pela frota espinheleira, sendo 5.031t 

exclusivamente de tubarão-azul (UNIVALI/CTTMar, 2010; SIQUEIRA, 2013). Segundo 

Fiedler et al. (2015) entre os anos de 2000 e 2011 essa espécie representou 67% da 

produção total pela mesma frota. 

O grande interesse na captura de tubarões é do mercado consumidor estrangeiro, 

onde as barbatanas são muito valorizadas e comercializadas quase em sua totalidade 

para o mercado asiático (VANNUCCINI, 1999), onde os valores médios variam entre 
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US$ 100,00 e US$ 700,00 por quilo.  

Segundo Kotas (2004), essa demanda internacional por barbatanas aumentou no final 

da década de 1980, graças à abertura do mercado chinês, devido às diminuições das 

tarifas, bem como a menor rigidez da política interna de desestimular o consumo 

desse produto. Portanto, a retirada das barbatanas para a comercialização é 

diretamente influenciada pela pressão econômica do mercado internacional de 

barbatanas, ensejando a principal dificuldade para o manejo e a conservação das 

principais espécies de tubarões em águas sob jurisdição nacional, bem como no 

Oceano Atlântico Sul.  

Em diferentes partes do mundo há evidências de declínio para várias espécies de 

tubarão, sendo o tubarão-azul uma das espécies mais estudadas. Baum et al. (2003) 

apontam forte declínio da espécie no Atlântico Norte e Ferretti et al. (2013) fizeram a 

mesma avaliação no Mediterrâneo. A Comissão Internacional para a Conservação dos 

Atuns do Atlântico - ICCAT indicou um estado de sobreexploração para o tubarão-azul 

no Atlântico Sul entre 1998 e 2008. Porém, após 2008, a CPUE (Captura por Unidade 

de Esforço) novamente aumentou e, portanto, a categoria foi modificada para 

"indeterminado", havendo mudanças nas recomendações para o seu adequado 

manejo. As divergências entre as avaliações publicadas do estado dos estoques no 

Oceano Atlântico justificam a necessidade de um estudo mais aprofundado e 

abundância desses estoques. 

As mudanças do climáticas do planeta estão provocando alterações nos oceanos 

principalmente no aumento da TSM). Isso reflete em todo ecossistema marinho, 

afetando diretamente na captura do pescado. Neste sentido, estudos correlacionando 

a influência das variabilidades meteoceanográficas com a atividade pesqueira são de 

suma importância para gestão destes recursos, principalmente de espécies de peixes 

marinhos de ciclo de vida longo e que sofrem grande pressão de pesca.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Área de Estudo 

A área delimitada para este estudo inclui as posições das operações da pesca 

realizadas pela frota industrial na modalidade espinhel-de-superfície durante os anos 

de 1998 e 2018, sendo definida pelo polígono compreendido entre as latitudes 20° e 

38°S e longitude 28° e 60°W, na Zona Econômica Exclusiva – ZEE brasileira e região 

oceânica adjacente (Figura 4). 

 
Figura 4. Área de operação da frota pesqueira industrial da modalidade de espinhel-de-superfície e 
subáreas de operação no Oceano Atlântico Sudoeste e com os principais portos de desembarques. (Área 
01- Cone Sul e Platô de São Paulo; Área 02- Elevação do Rio Grande; Área 03-Cadeia de Vitória e 
Trindade). 

 A distribuição da frota de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul varia de 

uma profundidade de 500 m na quebra da plataforma continental até 5.500 m em 

ambiente oceânico, cuja região profunda apresenta notáveis descontinuidades como 

a cadeia submarina de Vitória-Trindade (1), Platô de São Paulo e Elevação do Rio 

Grande (2) e Cone Sul (3) (Figura 5).
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Figura 5. Características geomorfológicas da área de estudo e subáreas de pesca da frota industrial 
de espinhel-de-superfície. (Modificado: ABERONI et. al.; 2019 e IBGE, 2011). 
 

4.2 Dados Pesqueiros 

Para o presente estudo foram utilizados os dados de desembarque mensal de 

tubarão-azul capturados pela frota pesqueira industrial de espinhel-de-superfície da 

região Sudeste-Sul entre os anos de 1998 e 2018 e que desembarcaram nos 

principais portos pesqueiros da região. Estas informações estão disponíveis em 

bancos de dados abertos das seguintes instituições: Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI (http://propesqweb.acad.univali.br/usuarioexterno/), Instituto da Pesca de 

São Paulo (http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/usuarioexterno/). Também foram 

utilizados dados da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das 

Tartarugas Marinhas - Fundação Projeto Tamar, com informações referentes ao 

programa de monitoramento da pesca entre os anos de 2004 e 2017, essas 

informações estão representadas em número de indivíduos capturados (n), devido 

que o objetivo do programa de monitoramento é avaliar as capturas de tartarugas 

marinhas. 

No processamento dos dados de localização das embarcações que atuaram na pesca 

de espinhel-de-superfície foi utilizado o software QGIS 2.18 (QGIS.org, 2016), usando 

http://propesqweb.acad.univali.br/usuarioexterno/
http://www.propesq.pesca.sp.gov.br/usuarioexterno/
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imagem georreferenciada do Google.cn Satellite e sendo geradas em camadas do 

tipo shape de cada ponto de lançamento do petrecho de pesca, sendo utilizado o 

Sistema de Referência de Coordenadas WGS 84. 

Os dados obtidos dos projetos de monitoramento da atividade pesqueira, 

primeiramente foram filtrados, onde foram separados dados somente com as 

informações de captura do tubarão-azul. Essas informações foram organizadas em 

uma planilha digital Excel 2016. Nesta planilha foram separadas por: órgão coletor 

das informações, ano, mês, modalidade de pesca, localização, biomassa (kg) ou 

número de indivíduos, número de descarga do período e número de unidades 

produtivas/embarcações. 

4.3 Dados Ambientais 

As séries temporais (2004 – 2018) de TSM e Chl-a foram obtidas gratuitamente partir 

da plataforma web Ocean Color da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3/. As imagens foram criadas a partir dos 

sensores multiespectrais Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a 

bordo dos satélites Aqua e Terra e pelos sensores Visible Infrared Imaging Radiometer 

Suite (VIIRS) a bordo dos satélites NOAA-20 e Suomi-NPP. Todas as imagens 

adquiridas possuem nível 3 de processamento (L3), realizadas pela NASA Goddard 

Space Flight Center's Ocean Data Processing System (ODPS) e distribuídas pelo 

Ocean Biology Distributed Active Archive Center (OB.DAAC). Cada produto de dados 

de Nível 3 consiste em informações acumuladas para todos os produtos L2 em um 

conjunto de produtos, para o instrumento e a resolução especificados, 

correspondentes a um período de tempo (por exemplo, diariamente, 8 dias, 

mensalmente etc.) e armazenados em um ambiente global. Os produtos foram 

fornecidos em formato Network Common Data Form 4 (NetCDF4), com correções 

atmosféricas, resolução espacial de aproximadamente 4 km² e valores dos 

parâmetros geofísicos de Chl-a em mg/m³ e TSM em °C para cada pixel a partir de 

algoritmos. 

As imagens foram pré-processadas utilizando-se o software da NASA SeaDAS versão 

7.5. O pré-processamento consistiu em remover o ciclo sazonal médio, ou seja, 

subtrair a climatologia mensal dos valores de cada mês respectivo (MOTA, 2018). 
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4.4 Análise dos dados 

Para a análise dos dados foram calculadas a CPUE, considerando o número de 

indivíduos ou biomassa (kg) de elasmobrânquios capturados por 1000 anzóis. Este 

cálculo faz parte de uma padronização internacional para as pescarias industriais de 

espinhel. 

A fórmula é dada: 

 
(1). 

Para a análise da sazonalidade da CPUE, as estações do ano foram definidas da 

seguinte forma: o verão, que compreende os meses de janeiro a março; o outono, os 

meses de abril a junho; o inverno, entre os meses de julho a setembro; a primavera, 

entre os meses de outubro a dezembro. Para análise espacial, a distribuição dos 

lances de pesca foi separada por áreas, onde cada uma possui influência direta da 

dinâmica de temperatura da superfície do mar. Para as análises de relação da CPUE 

com os parâmetros meteoceanográficos, foram utilizados os dados do Projeto Tamar. 

Esse conjunto de dados são mais completo para a correlação com os parâmetros 

meteoceaanográficos (i.e. latitude, longitude, data de lançamento, número de 

indivíduos capturados por lance). 

As relações entre CPUE e o fatores espaciais, temporais e ambientais são muito 

provavelmente não-lineares (SWARTZMAN et al., 1992, 1994; SALTHAUG & GODØ, 

2001; BIGELOW et al., 1999; MAURY et al., 2001). Os Modelos Aditivos 

Generalizados - GAMs são não-paramétricos, generalizações de regressões lineares 

múltiplas, portanto, menos restritivos nas suposições sobre a distribuição estatística 

subjacente. Portanto, eles diferem dos modelos mais convencionais em que eles 

podem facilmente incorporar efeitos não-lineares complexos de várias fontes, sendo 

estes efeitos expressos como função mais suave de cada variável no predileto valor 

de interesse (HASTIE & TIBSHIRANI, 1990; MOURATO et al., 2008), tais como a 

CPUE do tubarão-azul. A formulação geral do GAM pode ser expressa da seguinte 

forma:  
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CPUE = a + ano + s (latitude) + s (mês) + s (longitude) + s (clorofila-a) + s 

(temperatura da superfície do mar) + s (profundidade do oceano) + e, 

onde a variável de resposta CPUE corresponde ao número de tubarões-azuis 

capturados por 1000 anzóis, a é um constante, s é o efeito da interpolação função 

(cúbico natural) (CLEVELAND & DELVIN, 1988). A seleção de variáveis  avaliada por 

um método “stepwise”. A decisão sobre a entrada ou a exclusão dos preditores 

baseou-se no menor valor do Critério de Informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974) 

e teste F, com 95% de confiança (p <0,05). A consistência do modelo final foi avaliada 

em termos do pseudo-efeito de determinação [pseudo R2 = 1- (desvio residual / desvio 

nulo)] (SWARTZMAN et al., 1992) e verificando a distribuição dos resíduos (ORTIZ & 

AROCHA, 2004). Os efeitos das variáveis independentes foram, então, representados 

plotando a contribuição ajustada de cada variável para o desvio total, como uma 

função “spline”. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Aspectos operacionais e produção pesqueira 

A frota de espinhel-de-superfície tem suas operações ao largo do Espirito Santo até 

do Rio Grande do Sul, com maior esforço de pesca sobre a quebra do talude e região 

oceânica adjacente, na Cadeia Trindade-Vitória e na Elevação do Rio Grande (Figura 

6), sendo que está última caracteriza-se como uma importante área para a pescaria 

de espinhel-de-superfície, tendo como espécies alvo meca, atuns, tubarões e 

dourados (FIEDLER, 2015).  

 
Figura 6. Distribuição espacial da frota pesqueira de espinhel-de-superfície durante o 
monitoramento realizado pelo Projeto Tamar no Oceano Atlântico Sudoeste.  

O porto de Itajaí é considerado o principal porto de pesqueiro da região sudeste/sul, 

onde todo pescado da área da presente pesquisa é desembarcado. Fiedler (2015), na 

caracterização da frota de espinhel-de-superfície, descreve que há uma variação no 

número de embarcações para o estado de Santa Catarina, sendo que entre os anos 

de 2010 e 2014 foram registrados 118 barcos. Petrobrás (2018), no monitoramento da 

pesca industrial para Bacia de Santos, registrou para o período de junho a dezembro 

de 2017 para Santa Catarina 46 embarcações, São Paulo 3 embarcações. Atualmente 
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existe uma dificuldade de estimar o número de barcos exato da frota que opera no 

região do Oceano Atlântico Sudoeste, uma delas é alteração nas estratégias de 

captura ao longo do ano ou mesmo a migração para outra modalidade de pesca de 

acordo com a disponibilidade das espécies-alvo e demanda do mercado interno e 

externo (FIEDLER et al., 2015). 

Entre os anos de 1998 e 2018, a frota pesqueira realizou 2.274 viagens dentro da área 

de estudo, neste período o maior número de viagens ocorreu nos anos 2003 (181), 

2017 (188) e 2018 (178) (Tabela 1 e Figura 7).  

Tabela 1. Número de viagens anuais das embarcações de espinhel-de-superfície que operaram no Oceano 
Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 a 2018. Dados hachurados referem-se a períodos sem coleta de 
informações. 

Ano/Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1998 
  1 2 2 3 3 5 1 2 3 3 25 

1999 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 1 4 32 

2000 4 4 5 5 10 7 6 10 7 5 9 8 80 

2001 5 6 9 7 6 8 10 10 10 12 8 8 99 

2002 8 7 8 11 6 16 19 15 12 14 14 23 153 

2003 13 14 13 10 10 13 13 15 16 11 25 28 181 

2004 7 6 7 9 12 6 9 8 5 10 15 7 101 

2005 4 4 9 6 13 8 15 13 8 16 20 8 124 

2006 9 5 7 3 8 16 11 16 16 29 28 13 161 

2007 3 4 4 5 8 13 14 20 17 17 22 28 155 

2008 5 8 8 13 12 8 9 9 11 9 11 7 110 

2009 3 6 13 13 14 10 10 9 8 12 19 18 135 

2010 
 4 2 9 8 9 9 12 7 7 8 30 105 

2011 5 4 3 5 12 10 11 10 8 10 17 27 122 

2012 4 3 8 8 6 8 7 7 8 3 29 35 126 

2013 3 2 5 4 5 6 3 5 6 3 9 11 62 

2014 1 3 5 2 6 4   1 2 6  30 

2015 
             

2016 
    1 1 13 15 20 23 18 16 107 

2017 7 12 9 15 13 21 22 16 21 21 14 17 188 

2018 10 7 15 14 16 27 19 17 19 16 9 9 178 

Total 93 101 135 143 172 196 205 214 205 225 285 300 2.274 

Média 5,47 5,61 7,11 7,53 8,60 9,80 10,79 11,26 10,25 11,25 14,25 15,79 113,70 

Pode-se observar na Figura 8 que o inverno (624) e a primavera (810), apresentaram 

os maiores números de viagens realizadas. 
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Figura 7. Número de viagens realizadas anualmente pela frota de espinhel-de-superfície que operou 
no Oceano Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 a 2018.  
 

 
Figura 8. Número de viagens realizadas sazonalmente pela frota de espinhel-de-superfície na captura 
tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 a 2018.  

Entre os anos de 1998 e 2018, a frota de espinhel-de-superfície desembarcou 

41.846.933,47 kg de pescado nos principais portos da região Sudeste (Tabela 2). 

Durante o período de 1998 a 2018 foram desembarcadas por essa frota nos estados 

de Santa Catarina (Itajaí/Navegantes) e São Paulo (Santos) 53 espécies de peixes. 

Dentre as principais espécies estão a meca Xiphias gladius (24,59%), tubarão-azul 

Prionace glauca (22,69%) e o dourado Coryphaena hippurus (13,72%) (Tabela 2 e 

Figura 9). Segundo Fiedler (2015), entre os anos 2000 e 2011 foram desembarcadas 
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45 espécies diferentes de peixes em Santa Catarina, sendo as principais o tubarão-

azul (31%), dourado (18,5%) e a meca (18,2%).  

Tabela 2. Dados de biomassa (kg) dos principais 
peixes capturados pela modalidade de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os 
anos 1998 a 2018.  

Pescado Biomassa (kg) 

meca 10.290.165,14 

tubarão-azul 9.496.451,82 

dourado 5.742.852,93 

tubarões diversos 5.725.904,80 

atum 1.820.570,00 

albacora-lage 1.632.789,02 

tubarão-anequim 1.281.682,63 

albacora-branca 903.672,72 

peixe-prego 890.994,66 

tubarão-martelo 772.721,45 

mistura 548.265,00 

tubarão-machote 487.617,00 

tubarão-raposa 469.057,03 

Outros 1.784.189,27 

Total 41.846.933,47 
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Figura 9. Porcentagem da biomassa (kg) dos principais peixes capturados pela frota de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 1998 a 2018.  
 

Podemos observar que a captura total de pescado é representada por 45% de 

biomassa de tubarões e a raias, e 55% de peixes ósseos (Figura 10).  
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Figura 10. Porcentagem da biomassa de peixes Teleósteos e Elasmobrânquios capturadas pela frota 
de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 1998 a 2018.  

Durante o período de 1998 a 2018 foram capturadas aproximadamente 26 taxa de 

elasmobrânquios pela frota espinheleira na região do Oceano Atlântico Sudoeste, 

totalizando em biomassa de 18.733.653,77 kg (Tabela 3). Dentre as principais 

espécies estão o tubarão-azul (50,69%), agrupamento com diversa espécies de 

tubarões (30,56%), tubarão-anequim (6,84%), tubarão-martelo (4,12%), tubarão-

machote (2,60%), tubarão-raposa (2,50%) e outros grupos de elasmobrânquios 

(2,67%) (Figura 11). Siqueira (2013) estudando a captura de elasmobrânquios pela 

frota arrendada (estrangeiros), descreve que foram capturados entre os anos 2003 e 

2006 exemplares de 21 taxa. O tubarão-azul representou 78% das capturas em 

número de indivíduos e 77% da biomassa estimada. Esta espécie foi seguida pelo 

tubarão-martelo (Sphyrna spp.), com 5,4%; tubarão-anequim, com 5,4%; 

Carcharhinus spp., 4,9%; raia-preta Pteroplatytrigon violacea, com 4,8%; tubarão-

raposa, com 0,8%; e a raia-manta Manta birostris, que representou 0,6%. Em relação 

à biomassa essa ordem muda, sendo representada por tubarão-martelo, com 8,8%; 

tubarão-anequim, com 8,3%; tubarão-raposa, com 2,3%; Carcharhinus spp. com 1,9%; 

raia-manta, com 1,1%; e raia-preta, com 0,3% (SIQUEIRA, 2013). Estudo realizado 

por Baum & Blanchard, (2010) com o espinhel-de-superfície no Atlântico Norte, 
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observou uma dominância do tubarão-azul, seguido do tubarão-anequim e tubarão-

martelo, corroborando com o presente trabalho. 

Tabela 3. Dados de biomassa (kg) de Elasmobrânquios 
capturadas pela frota pela modalidade de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 
1998 a 2018.  

Pescado Biomassa (kg) 

tubarão-azul 9.496.451,82 

tubarões s/ identificação 5.725.904,80 

tubarão-anequim 1.281.682,63 

tubarão-martelo 772.721,45 

tubarão-machote 487.617,00 

tubarão-raposa 469.057,03 

tubarão-rajado 185.386,20 

tubarão-lombo-preto 83.725,85 

tubarão-cola-fina 55.793,45 

tubarão-mangona 51.217,00 

tubarão-fidalgo 35.322,00 

caçonete 18.921,22 

tubarão-ratinho 17.173,69 

tubarão-bagre 14.607,00 

raias 9.641,94 

tubarão-baia 7.836,69 

nadadeira-de-tubarão 5.981,23 

tubarão-bico-doce 4.759,27 

tubarão-moka 3.900,50 

tubarão-cabeca-chata 3.271,00 

tubarão-tigre 1.752,00 

tubarão-galha-branca 563,00 

tubarão-galha-preta 175,00 

tubarão-marracho 100,00 

tubarão-espada 85,00 

tubarão-rola-rola 7,00 

Total 18.733.653,77 

 



 

 

39 
 

 
Figura 11. Porcentagem da biomassa de Elasmobrânquios capturada pela frota de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 1998 a 2018. (*Tubarões desembarcados 
sem a identificação das espécies; **Tubarões de diversas espécies com menos de 1% de 
representatividade no valor total dos desembarques). 

 

5.2 Aspectos da pesca do tubarão-azul 

Nos portos pesqueiros de Itajaí e Santos, entre os anos de 1998 e 2018 foram des-

carregados 9.496.451,82 kg de tubarão-azul (Figura 12 e Tabela 4). A CPUE total para 

o período foi de 1.043.552,69 (Figura 12 e Tabela 5). Segundo Hazin et al. (2000) o 

tubarão-azul é a principal espécie de elasmobrânquios capturada, tendo alcançado 

cerca de dois milhões de indivíduos capturados ao ano no final da década de 1990.    

Os principais anos de captura no período estudado foram os anos de 2005, 2007, 

2017 e 2018 conforme Figura 12 e Tabela 4. No que se refere-se a CPUE, foi obser-

vado que nos anos de 2001, 2005, 2011 e 2012 apresentaram os maiores valores 

(Figura 12 e Tabela 5). 
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Figura 12. Captura anual de tubarão-azul (kg) e CPUE da frota pesqueira industrial da modalidade de 
espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 e 2018.   



 

 

41 
 

Tabela 4. Valores de captura tubarão-azul (kg) pela frota pesqueira industrial da modalidade de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 e 2018.  
Dados hachurados referem-se a períodos sem coleta de informações. 

Ano/Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1998   7950,00 18630,00 20960,00 22825,00 21535,00 12105,00 3320,00 4470,00 9385,00 3870,00 125050,00 

1999 2550,00 6670,00 17935,00 3600,00 14505,00 11600,00 4670,00 3713,00 10242,00 3370,00 1067,00 4659,00 84581,00 

2000 30786,00 23597,00 16794,00 21123,00 61169,00 40588,00 13769,00 26441,00 9569,00 8262,00 15343,00 17648,00 285089,00 

2001 43457,00 61229,00 100270,00 44720,00 46108,00 45600,00 58024,00 49865,00 46240,00 51814,00 35260,00 24351,00 606938,00 

2002 40,00 915,00 18092,00 3256,94 3102,86 16958,95 14831,76 14915,07 10436,98 25339,00 4153,97 29348,92 141391,45 

2003 81250,00 43177,00 41072,00 41947,00 51088,00 48231,00 53296,00 64328,00 55862,00 28417,00 56146,00 71832,00 636646,00 

2004 57169,00 44591,00 48992,00 42694,00 98013,00 32139,00 50151,00 31976,00 21487,00 43611,00 32418,00 57517,00 560758,00 

2005 26931,00 24127,00 45417,00 50640,00 99667,00 50897,00 72548,00 79987,00 36146,00 49740,00 38530,00 110126,00 684756,00 

2006 35089,00 6233,00 36885,00 7225,00 58612,00 60709,00 46608,46 75460,43 71367,80 111719,00 66353,71 70391,00 646653,40 

2007 15938,00 15408,00 12506,33 46139,48 51770,00 47728,01 57643,75 96725,78 52299,29 79557,33 156075,00 43206,00 674996,97 

2008 20410,00 24538,00 39840,00 84494,00 77030,00 29259,00 46530,00 27395,00 20080,00 12620,00 19985,00 5363,00 407544,00 

2009 23004,00 27020,00 61219,00 44219,00 43566,00 19434,00 31540,00 22475,00 12469,00 19234,00 32450,00 3696,00 340326,00 

2010  28100,00 4100,00 32184,00 71967,00 42460,00 45697,00 51847,00 12961,00 29587,00 15150,00 17714,00 351767,00 

2011 422,00 40298,00 57000,00 47220,00 97831,00 66401,00 53285,00 73700,00 43558,00 32842,00 27071,00 89521,00 629149,00 

2012 43237,00 60600,00 43560,00 40025,00 33600,00 53450,00 51700,00 34710,00 41152,00 17000,00 31195,00 41113,00 491342,00 

2013 123,00 12600,00 6726,00 23550,00 7900,00 8600,00 8732,00 9974,00 5216,00 2205,00 3763,00 6116,00 95505,00 

2014 2875,00 7882,00 48455,00 18000,00 67227,00 50623,00   3666,00 5198,00 1651,00  205577,00 

2015*              

2016*     4000,00 11298,00 90594,00 90234,00 139887,00 79705,00 42614,00 59765,00 518097,00 

2017 38080,00 61251,00 33826,00 116963,00 89642,00 167016,00 125889,00 71483,00 117187,00 86851,00 40743,00 48681,00 997612,00 

2018 37182,00 32844,00 48178,00 107072,00 118480,00 202960,00 146448,00 121429,00 92226,00 45347,00 17514,00 42993,00 1012673,00 

Total 458543,00 521080,00 688817,33 793702,42 1116237,86 1028776,96 993491,97 958763,28 805372,07 736888,33 646867,68 747910,92 9496451,82 

Média 26973,12 28948,89 36253,54 41773,81 55811,89 51438,85 52289,05 50461,23 40268,60 36844,42 32343,38 39363,73 474822,59 
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Tabela 5. CPUE da frota pesqueira industrial da modalidade de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste entre os anos 1998 e 2018.  Dados hachurados referem-se 
a períodos sem coleta de informações. 

Ano/Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1998   7950,00 9315,00 10480,00 7608,33 7178,33 2421,00 3320,00 2235,00 3128,33 1290,00 54926,00 

1999 1275,00 3335,00 4483,75 1800,00 3626,25 5800,00 2335,00 1856,50 2560,50 1123,33 1067,00 1164,75 30427,08 

2000 7696,50 5899,25 3358,80 4224,60 6116,90 5798,29 2294,83 2644,10 1367,00 1652,40 1704,78 2206,00 44963,45 

2001 8691,40 10204,83 11141,11 6388,57 7684,67 5700,00 5802,40 4986,50 4624,00 4317,83 4407,50 3043,88 76992,69 

2002 5,00 130,71 2261,50 296,09 517,14 1059,93 780,62 994,34 869,75 1809,93 296,71 1276,04 10297,76 

2003 6250,00 3084,07 3159,38 4194,70 5108,80 3710,08 4099,69 4288,53 3491,38 2583,36 2245,84 2565,43 44781,27 

2004 8167,00 7431,83 6998,86 4743,78 8167,75 5356,50 5572,33 3997,00 4297,40 4361,10 2161,20 8216,71 69471,47 

2005 6732,75 6031,75 5046,33 8440,00 7666,69 6362,13 4836,53 6152,85 4518,25 3108,75 1926,50 13765,75 74588,28 

2006 3898,78 1246,60 5269,29 2408,33 7326,50 3794,31 4237,13 4716,28 4460,49 3852,38 2369,78 5414,69 48994,55 

2007 5312,67 3852,00 3126,58 9227,90 6471,25 3671,39 4117,41 4836,29 3076,43 4679,84 7094,32 1543,07 57009,14 

2008 4082,00 3067,25 4980,00 6499,54 6419,17 3657,38 5170,00 3043,89 1825,45 1402,22 1816,82 766,14 42729,86 

2009 7668,00 4503,33 4709,15 3401,46 3111,86 1943,40 3154,00 2497,22 1558,63 1602,83 1707,89 205,33 36063,11 

2010  7025,00 2050,00 3576,00 8995,88 4717,78 5077,44 4320,58 1851,57 4226,71 1893,75 590,47 44325,18 

2011 84,40 10074,50 19000,00 9444,00 8152,58 6640,10 4844,09 7370,00 5444,75 3284,20 1592,41 3315,59 79246,63 

2012 10809,25 20200,00 5445,00 5003,13 5600,00 6681,25 7385,71 4958,57 5144,00 5666,67 1075,69 1174,66 79143,92 

2013 41,00 6300,00 1345,20 5887,50 1580,00 1433,33 2910,67 1994,80 869,33 735,00 418,11 556,00 24070,94 

2014 2875,00 2627,33 9691,00 9000,00 11204,50 12655,75   3666,00 2599,00 275,17  54593,75 

2015              

2016     4000,00 11298,00 6968,77 6015,60 6994,35 3465,43 2367,44 3735,31 44844,91 

2017 5440,00 5104,25 3758,44 7797,53 6895,54 7953,14 5722,23 4467,69 5580,33 4135,76 2910,21 2863,59 62628,72 

2018 3718,20 4692,00 3211,87 7648,00 7405,00 7517,04 7707,79 7142,88 4854,00 2834,19 1946,00 4777,00 63453,96 

Total 82746,94 104809,72 106986,27 109296,12 126530,47 113358,12 90194,99 78704,62 70373,61 59675,95 42405,46 58470,41 1043552,69 

Média 4867,47 5822,76 5630,86 5752,43 6326,52 5667,91 4747,10 4142,35 3518,68 2983,80 2120,27 3077,39 52177,63 
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Podemos observar que nas estações do ano outono e inverno ocorreram os maiores 

valores de captura e de CPUE (Figura 13). Segundo Amorim et al. (1989) os picos de 

abundância para essas épocas do ano, estão relacionados com o comportamento 

migratório do tubarão-azul. Na região do Oceano Atlântico Sudoeste as populações 

de tubarão-azul se encontram mais na superfície no outono, aumentando sua 

capturabilidade por espinhel-de-superfície, coincidindo com a grande concentração de 

machos no outono e no início do inverno (AMORIM et al., 1989). Este fato também foi 

observado por Guimarães-Silva (2014), descrevendo um aumento da captura no meio 

do ano (2º e 3º trimestres). 

 
Figura 13. Captura de tubarão-azul (Kg)e CPUE da frota pesqueira industrial da modalidade de 
espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste em diferentes estações nos anos de 1998 a 2018.   

5.3 Aspectos Meteoceanográficos 

De maneira geral a TSM apresentou comportamento normal na área de estudo entre 

os anos de 1998 a 2018, com águas quentes no verão e águas frias no inverno. A 

temperatura mais baixa registrada foi de 18,7 ºC no inverno de 2011, e a mais alta foi 

de 27,1 ºC no verão de 2014, com uma média geral da TSM na área de estudo de 

22,3 ºC para os últimos 21 anos (Figura 14).  

Considerando as anomalias de média da TSM, pode-se observar que no período de 

1998 a 2018 houve um aumento de aproximadamente 0,5 °C na temperatura da água. 

A maior anomalia negativa foi observada no ano de 1999 (-1,4) e a maior anomalia 

positiva foi observada em 2014 (2,1) (Figura 15). Os dados do presente estudo 

também mostram que as anomalias positivas da TSM se tornam mais frequente a 
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partir do ano 2013 (Figura 15). Segundo Faccin, (2019), o aumento de anomalias 

positivas da TSM pode indicar um real aquecimento das camadas superficiais do 

oceano. 

Conforme a Figura 16, observou-se  um aumento na temperatura da superfície do mar 

entre os anos 1998 a 2018, onde as mínimas que passaram de 19,0°C (1999) para 

20,3°C (2017) com um aumento nas mínimas de 1,2°C, sendo que as máximas foram 

de 24,5°C (2004) e 26,6°C (2010) com um aumento nas máximas de 2,0°C.   

 
Figura 14. Média dos Valores diários da TSM entre os anos 1998 a 2018, na área de operação da pesca de 
espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 

 
Figura 15. Anomalia da média diária da TSM entre os anos 1998 a 2018, na área de operação da pesca de 
espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste.  
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Figura 16. Médias mensais da TSM entre 1998 a 2018, na área de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste.
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Verificou-se que na área de estudo os valores de clorofila são baixos, isso ocorre 

porque a produtividade primária na região oceânica é normalmente bem menor 

quando comparada com regiões costeiras, devido a grande massa de água e poucos 

nutrientes, exceto em situações especiais como de ressurgência, confluência de 

massas de água e outras ano que observamos a maior média de clorofila foi 2016 

(0,23 mg.m3), e a menor foi observada no ano 2009 (0,15 mg.m3) (Figura 17).  

 
Figura 17. Média dos Valores anuais da Clorofila entre os anos 1998 a 2018, na área de operação da 
pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 

Referente a sazonalidade, foi verificado que as estações do inverno e primavera 

apresentaram os maiores valores de clorofila. Destaque foi o inverno (0,96 mg.m3) e 

primavera (0,77 mg.m3) de 2009. Outro fato observado é a latitude, quanto mais ao 

sul da área de estudo, maior é o valor da clorofila (Figura 27). Fatores que favorece 

essa característica oceanográfica do ambiente estudado, são a Corrente do Brasil 

(CB), Corrente das Malvinas (CM) e as águas costeiras sob influência do Rio da Prata.  

A CB do origina-se a 10º S, flui para sul bordejando o talude em fluxos intensos 

estreitos e bem definidos, até a região de confluência subtropical localizada em 38 ºS, 

onde se afasta da costa (SILVEIRA et al. 2000). Nesta latitude a CB encontra-se com 

a CM, criando uma região com fortes gradientes térmicos, chamada de Confluência 

Brasil-Malvinas (CBM). A CB, quando comparada às outras correntes de contorno 

oeste, é uma corrente rasa, quente e oligotrófica e em muitas ocasiões apresenta seu 

eixo sobre a isóbata de 200 m (TOMCZAK & GODFREY, 1994; PEREIRA, 2009).  

A CB é formada pelo empilhamento das massas de água chamadas de Água Tropical 

(AT) e Água Central do Atlântico Sul (ACAS). A AT é uma água superficial com 

temperaturas maiores que 20ºC e salinidade acima de 36 ppm (EMILSON, 1961), 

formada devido à intensa radiação e ao excesso de evaporação em relação à 
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precipitação, característicos do Atlântico Sul Equatorial, sendo transportada pela CB 

para o sul. A ACAS é uma massa de água fria e rica em nutrientes inorgânicos e 

oxigênio. Miranda (1985), a ACAS é transportada pela CB abaixo da AT (entre 200 e 

500 m), sendo caracterizada por temperaturas superiores a 6ºC e inferiores a 20ºC e 

por salinidades entre 34,6 ppm e 36 ppm. Sua formação acontece na zona de 

confluência subtropical (CBM), sendo este o fator responsável por sua alta salinidade 

(STRAMMA & ENGLAND, 1999).   

O Rio da Prata (35º) com a sua influência causadas pelas descargas continentais 

originam uma pluma de baixa salinidade ao longo da plataforma continental, a qual 

pode se estender em direção ao norte até aproximadamente 28°S durante o inverno 

austral (PIOLA et al., 2000). Outros trabalhos, Assireu et al. (2003) e Souza e Robinson 

(2004) observaram a intrusão para o norte, sobre a plataforma continental brasileira, 

de uma pluma de água fria e de menor salinidade, formada principalmente por águas 

subantárticas e da Bacia do Prata, servindo com um fertilizante na produção primária 

na região costeira da área do presente trabalho. 

Na análise dos resíduos o valor ajustado foi -4000 a 2000, longe do valor zero (0), 

apresentando um histograma não homogêneo, sendo que o grau de liberdade 348, 

sendo que o máximo de interações ficou igual a 200 e a estimativa de -4972.19 (Figura 

18). Porém, o modelo para área de estudo explicou que 52,3% da variabilidade da 

CPUE do tubarão-azul, está relacionada com as variáveis testadas, somente a 

clorofila, que apresentou quase nula com a CPUE (R2=0,0009) (Tabela 6). As variáveis 

espaços-temporais a “latitude” (R2=0,1443) e “profundidade” (R2=0,1355) foram as 

mais significativas (Tabela 6). 
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Figura 18. Análise dos resíduos para os parâmetros ambientais com os dados de CPUE na área 
de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico 
Sudoeste 

 
Tabela 6. Resultado das análises estatísticas da relação dos parâmetros ambientais com os dados de captura 
do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. (CPUE: Captura por Unidade de Esforço; Latitude; Longitude; 
TSM: Temperatura da Superfície do Mar; CHL: Clorofila a; PROF: Profundidade). 

  Coeff. Std.err. t p R2 Akaike IC 

CPUE -49575 802.060 -6.180 1.823E-09     

ANO 2.4618 0.397 6.188 1.7479E-09 0.1009 2701.6 

MÊS -0.5722 0.597 -0.957 0.3391 0.0521 2829.7 

LATITUDE -2.9870 0.489 -6.102 2.8424E-09 0.1443 4437.5 

LONGITUDE 0.9648 0.233 4.136 4.4415E-05 0.0591 14278 

TSM -0.4595 0.795 -0.577 0.56405 0.0302 2929.2 

CHL -6.6604 4.413 -1.509 0.13223 0.0009 46.7 

PROF 0.0028 0.001 2.533 0.01175 0.1355 5.395E08 

Na Figura 19 observamos o efeito do “ano” sobre a CPUE de tubarão-azul, calculada 

em 10,1%, demonstrando que os melhores redimentos foram obtidos nos anos de 

2008, 2011 e 2012. Para o efeito “mês”, observou-se que os maiores valores de 

captura ocorreram entre os meses de fevereiro a agosto, com um pico em fevereiro 

com alto valores de captura na ERG, e sua relação com a CPUE foi de 5,2% na análise 

(Figura 20). Mourato (2007) descreve que a abundância do tubarão-azul, na parte sul 

do Oceano Atlântico, entre os anos 1985 a 2000 foi maior nos meses de abril e junho, 

com destaque para maio. Amorim (1992) observou que os maiores rendimentos de 

captura do tubarão-azul, nessas mesmas regiões, no período de 1983 a 1986, 
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ocorreram entre abril e julho e os menores entre dezembro e abril, com predominância 

de machos nas capturas no outono e inverno.   

 
Figura 19. Efeito do ano sobre CPUE na área de operação da pesca de espinhel-de-superfície 
na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 

 
Figura 20. Efeito do mês sobre CPUE na área de operação da pesca de espinhel-de-superfície na 
captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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Referente as sazonalidades, o presente  estudo verificou que o padrão de maiores 

capturas foram no verão, outono e inverno, no verão observou que a frota operou na 

região ERG, onde apresentou alto rendimento na captura de tubarão-azul. Azevedo 

(2003) observou que os maiores valores de captura do tubarão-azul nas regiões 

Sudeste e Sul do Brasil nas estações de outono e inverno, execeto anos 2001 e 2002, 

quando os maiores rendimentos ocorreram no verão. Tal fato também foi observado 

por Schmidt et al. (2006) para a frota de espinhel-de-superfície sediada em Santos, 

com os maiores rendimentos ocorrendo no verão. Isto pode ser explicado pelo 

deslocamento das embarcações para áreas mais a leste, onde têm sido observados 

grandes rendimentos de captura de tubarão-azul durante o verão para frotas sediadas 

em Santos e Itajaí (AZEVEDO, 2003; MOURATO, 2007). 

A distribuição espacial da frota para a captura do tubarão-azul apresentou um efeito 

positivo referente a latitude, onde as maiores capturas ocorreram nas latitudes 37°S a 

30°S, sendo que sua relação com a CPUE foi de 14,4% (Figura 21).O efeito  longitude 

relação ao CPUE (5,9%) sendo observado que as maiores capturas ocorreram entre 

as coordenadas de 36°W a 30ºW região da ERG, e entre as longitudes 50°W a 44°W 

no talude da plataforma continental e no cone e sul (Figura 22).  

Mourato et al. (2008), observaram que a abundância de tubarão-azul é maior em altas 

latitudes, ou seja, quanto mais ao sul, maior será a CPUE. Mourato et al.  (2008), 

relata em seu estudo que as maiores capturas ocorrem em duas áreas distintas, uma 

no talude da plataforma e outra na ERG. Com todos os resultados obtidos e com aná-

lise de estudos realizados as melhores áreas de pescaria do tubarão-azul, são o ta-

lude da plataforma continental sentindo cone e sul, na divisa do Brasil com o Uruguai 

e na região da ERG. 
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Figura 21. Efeito da latitude sobre CPUE na área de operação da pesca de espinhel-de-superfície 
na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 

 
Figura 22. Efeito da longitude sobre CPUE na área de operação da pesca de espinhel-de-
superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 

 

Na análise do efeito “profundidade” observamos uma correlação positiva (13,6%), com 

maiores CPUE obtidas em colunas d’água com profundidade entre 3000 a 5000 m 
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(Figura 23 e Figura 26). Segundo Mourato (2007), existe um efeito positivo da 

profundidade do local de pesca com a CPUE de tubarão-azul, sendo as maiores 

abundâncias obtidas em coluna d’água com profundidades entre 3000 e 4000 metros. 

BIGELOW et al. (1999) observou um padrão similar no Pacífico Norte, com os maiores 

valores de CPUE de tubarão-azul em áreas com colunas d’água maiores que 3000 m. 

Os efeitos profundidade, latitude e longitude, apresentado neste presente trabalho 

confirma a característica marcante oceânica da espécie (COMPAGNO, 1984), onde as 

maiores capturadas foram registradas em regiões longe da costa. 

 
Figura 23. Efeito da profundidade (PROF) sobre CPUE na área de operação da pesca de 
espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 

O efeito “clorofila-a” apresentou um resultado quase nulo (0,1%) com a relação a 

CPUE do tubarão-azul (Figura 24 e Figura 27). Holanda et al. (2014) e Mourato et al. 

(2008) descreveram que a clorofila-a não apresenta relação direta evidente com as 

espécies pelágicas, principalmente em regiões oceânicas.  

Os valores encontrados de clorofila-a para área estudada variaram de 0,06 mg.m3 a 

0,96 mg.m3, demostrando que o ambiente oceânico com baixa em produtividade 

primária, devido à falta de nutrientes. As regiões costeiras são mais ricas em 

nutrientes que as oceânicas devido aporte continental, enquanto nas regiões 
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oceânicas as principais fontes de nutrientes são resultadas de fluxos verticais de 

águas profundas e ricas para camadas superficiais (eufóticas), remineralização de 

matéria orgânica (LALLI & PARSONS, 1997). Devido à grande demanda de nutrientes 

pelos produtores primários, regiões oceânicas geralmente apresentam uma depleção 

suficiente para limitar a produção primária em baixas e medias latitudes (LEVITUS et 

al. 1993). 

 
Figura 24. Efeito da Clorofila-a (CHL) sobre CPUE na área de operação da pesca de espinhel-
de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 

O efeito da “TSM” na CPUE do tubarão-azul representou 3,0% no rendimento das 

capturas para toda área de estudo (Figura 25). Na área de operação da frota de 

espinhel tem uma média de TSM de 23,03°C, tendo uma variação de mínima de 

15,7°C e máxima de 28,2°C (Figura 28).  

No presente estudo houve um efeito positivo na CPUE do tubarão-azul entre as TSM 

16° e 25°C, com uma diminuição a partir dos 26°C (Figura 25). Este resultado 

corrobora com Mourato et al. (2008), que registraram efeito positivo na CPUE entre 

as TSM 15° e 25°C, com os maiores valores ocorrendo entre 24° e 26°C, seguido de 

um efeito negativo até 29°C. Fiedler (2015), descreve uma relação positiva para 

captura do tubarão-azul associado a temperaturas mais altas. Kotas et al. (1999), 

verificou os maiores valores de CPUE para a espécie entre as TSM de 21ºC e 22ºC 
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na região Sudeste Sul. Nas análises realizadas para comparar a influência dos 

parâmetros ambientais, foi verificado que os fatores como a TSM e clorofila-a 

apresentaram pouca significância, sendo que o resultado indica um padrão geral de 

distribuição do tubarão-azul em relação com a TSM, este fato também é observado 

no estudo de Mourato (2007).  

 
Figura 25. Efeito da TSM sobre CPUE área de operação da pesca de espinhel-de-superfície na 
captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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Figura 26. Batimetria na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste.  
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Figura 27.  Médias sazonais de clorofila-a (mg. m3) na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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Continuação Figura 27. Médias sazonais de clorofila-a (mg. m3) na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste.  
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Figura 28. Médias sazonais de TSM na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste.  
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Continuação Figura 28 Médias sazonais de TSM na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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Os fatores ambientais geralmente usados para descrever o ambiente e a 

distribuição espacial dos organismos, a temperatura, e mais especificamente a 

da superfície do mar, tem sido objeto de numerosos estudos que visam definir a 

preferência termal as diferentes espécies (ANDRADE & GARCIA, 1999; 

MOURATO et al., 2008). A temperatura age diretamente no metabolismo dos 

peixes, com forte influência na demanda energética. As espécies euritérmicas, 

como o tubarão-azul, possuem uma faixa ótima de temperatura (FRY, 1971). 

Compagno (1984) afirma que o tubarão-azul prefere águas relativamente frias, 

entre 7 °C e 16 °C, podendo, no entanto, tolerar águas acima de 21 °C. 

A Confluência da CB com a CM compõe parte do sistema de Convergência 

Subtropical (CST) e a mistura entre ACAS, AT e Água Subantártica (ASA) 

resultam em uma grande variabilidade dos atributos de parâmetros ambientais 

(TSM, clorofila-a, nutrientes) entre as latitudes 30ºS e 40ºS (ODEBRECH & 

CASTELLO, 2001). Estudo realizado por Vooren et al. (1999), avaliando a CPUE 

do espinhel, relatam que as variáveis ambientais importantes para a distribuição 

dos peixes são a profundidade do local, a profundidade de pesca e a temperatura 

e salinidade na superfície e na profundidade de operação da pesca.  

Legat (2001) descreve que para o tubarão-azul, por ser uma espécie capturada 

ao longo do ano, as maiores capturas estão relacionadas a presença de ACAS 

de julho a novembro com temperaturas menores que 21 ºC, diminuindo quando 

a AT em dezembro, março e abril, e também quando ocorre a inversão térmica, 

geralmente durante o inverno, fazendo que a ASA fique sobreposta à ACAS, o 

que parece ocasionar a diminuição da CPUE. A distribuição espacial das CPUE 

de cada espécie-alvo em relação a TSM mostrou que ocorre diferenças em 

relação as áreas de pesca. Fiedler (2015) observou que para o tubarão-azul 

capturado pela frota nacional, padrões distintos de área e TSM puderam ser 

encontrados. Entre as temperaturas ≥15 °C e < 20 °C as maiores CPUE 

ocorreram entre as isóbatas de 1000 e 3000 m em frente ao estado do Rio 

Grande do Sul (RS), principalmente na área em frente à barra de Rio Grande. Já 

em temperaturas ≥20°C <25°C as maiores capturas desta espécie foram obtidas 

entre a região centro-sul de Santa Catarina e a fronteira com o Uruguai, entre as 

isóbatas de 1000 e 3000 m, além da região da Elevação de Rio Grande. Por fim, 
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em temperaturas ≥25°C as maiores capturas foram registradas na isóbata de 

200 m, ao longo da costa do RS e SC, além da área oceânica da Elevação de 

Rio Grande e Cadeia de Vitória-Trindade. 

No presente trabalho, a TSM ideal observada para a captura do tubarão-azul 

ficou entre 22 ºC e 25 ºC.  Segundo Mourato (2007), os valores da TSM que 

influenciam na captura do tubarão-azul estão entre 24 ºC e 26 ºC. Contudo, 

assim como no presente trabalho, os parâmetros ambientais e a CPUE 

apresentaram-se pouco significativo também no trabalho de Mourato (2007) e o 

resultado indica apenas um padrão geral entre distribuição da espécie e a TSM. 

Com o aumento de +/- 1,24 ºC na TSM, para toda região entre os anos 1998 a 

2018, houve um deslocamento da frota pesqueira em direção ao sul (próximo a 

divisa com o Uruguai), quando esta tinha como espécie-alvo o tubarão-azul, além 

das regiões oceânicas adjacentes, e um consequente aumento da CPUE nos 

últimos anos. 

Assim como no presente trabalho, estudos anteriores demonstraram que ocorre 

um padrão de aumento das CPUE para o tubarão-azul, conforme a latitude 

aumenta, ou seja, a partir da região demarcada pela presença da Cadeia de 

Vitória-Trindade (20°S), em direção ao sul, há uma tendência de aumento das 

capturas desta espécie (Hazin et al., 1990; Bigelow et al., 1999; de Carvalho et 

al., 2011; Guimarães-Silva, 2014). 
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6 CONCLUSÕES 
 

No presente trabalho, foi observado que o maior esforço de pesca da frota 

industrial com espinhel-de-superfície se concentrou durante o inverno e 

primavera, tendo o tubarão-azul como espécie alvo; 

As maiores biomassas de tubarão-azul foram capturadas pela frota pesqueira 

nos anos 2005, 2007, 2017 e 2018, sendo que os melhores rendimentos de 

CPUE ocorreram nos anos 2001, 2005, 2011 e 2012; 

Outono e inverno foram as estações do ano onde ocorreram as maiores capturas 

de tubarão-azul e os melhores rendimentos de CPUE; 

Modelo Aditivo Generalizado demonstrou que entre os parâmetros relacionados 

com a CPUE os efeitos de “latitude” e de “profundidade” explicam 14,4% e 13,5% 

desta relação; 

O tubarão-azul, no geral, tem sua maior abundância nas áreas 1 (Talude) e 2 

(Elevação do Rio Grande), especialmente nas regiões entre as latitudes 30ºS a 

38ºS e longitudes 30ºW a 36ºW. 

Regiões com profundidades de 3000 a 5000 m apresentam efeito positivo sobre 

a CPUE, devido a características oceânica do tubarão-azul; 

 Apesar de alguns fatores ambientais (i.e. TSM, clorifila-a) terem apresentado 

relação positiva com a CPUE, estes foram menos determinantes do que os fato-

res espaciais (i.e. latitude, longitude, profundidade), temporais (i.e. maiores cap-

turas no verão/outono/inverno) e de operação da frota, que altera o funciona-

mento do petrecho de acordo com a espécie-alvo de interesse;  

O efeito “clorofila-a” apresentou baixa relação com a CPUE, provavelmente de-

vido à baixa produtividade primária de águas oceânicas, comparada com regiões 

costeiras; 

A TSM apresentou uma relação de 3,0% com a CPUE, provavelmente porque o 

tubarão-azul ocorre em águas com ampla variação de temperatura (16° a 25°C) 

Foi observado aumento de 0,5 oC na TSM da área durante os 20 anos de estudo; 
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O presente trabalho demonstrou a complexidade da correlação entre a distribui-

ção do tubarão-azul e os fatores ambientais. As zonas ecologicamente mais pro-

dutivas (e.g. Convergência Subtropical) tendem a ser mais propícias para a 

pesca. No entanto, correlações entre a CPUE e as variáveis ambientais, apesar 

de positivas, nem sempre foram determinantes para as capturas. Neste sentido, 

inserir a coleta de informações sobre a temperatura da água nas profundidades 

de captura, além da clorofila-a na camada superficial do ponto de pesca, confi-

gurando-se um enorme desafio, mas que deve ser considerado fortemente para 

se estabelecer estes padrões de correlação. 
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7 PRODUTO DESENVOLVIDO 
 

7.1 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE EXCLUSÃO DE PESCA 

PARA A CONSERVAÇÃO DA MEGAFAUNA MARINHA NO OCEANO 

ATLÂNTICO SUDOESTE. 

7.1.1 Introdução 

A pescaria com espinhel foi inventada pelos japoneses, expandindo-se rapida-

mente para os Oceanos Pacífico e Índico. Em 1956, chegou ao Oceano Atlântico 

Sul, onde é atualmente praticada por diversos países (HAZIN et al. 2005). A cap-

tura de peixes está relacionada ao método de pesca que pode ser, dentre outros 

japonês ou americano. O método japonês de espinhel é direcionado principal-

mente à captura de atuns. Já o americano, por sua vez, é direcionado principal-

mente à captura de meca, podendo também capturar outras espécies, como 

agulhões e tubarões (PROJETO ALBATROZ, 2009).  

Em um determinado período, a frota brasileira de espinhel-de-superfície foi dire-

cionada para captura de atuns, sendo que esses peixes representaram 50% do 

toda da produção. Nas décadas de 60 e 70 não havia interesse sobre os tuba-

rões, que uma vez capturados eram devolvidos ao mar. No entanto, em meados 

da década de 80, houve um aumento na captura de tubarões, devido à alta do 

preço das nadadeiras no mercado internacional (PROJETO ALBATROZ, 2009).  

Tal fato estimulou a pesca intensiva sobre os tubarões, principalmente o tubarão-

azul (Prionace glauca), não havendo preocupação com o nível de exploração 

dos estoques pesqueiros (CAMHI et al. 1998) e incentivando a prática do finning, 

que consiste na retirada e comercialização apenas das nadadeiras dos cações. 

Em 2012 através da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 14 de 

26/11/2012 teve início a redução dessa atividade, determinando que todos os 

indivíduos de qualquer espécie pertencente à subclasse Elasmobranchii, fossem 

desembarcados em território brasileiro com suas barbatanas naturalmente ade-

ridas ao corpo (BRASIL, 2012; PROJETO ALBATROZ, 2009). 

Atualmente a frota espinheleira brasileira tem como principais espécies-alvo a 

meca, atuns e tubarões. Este último possui um grande número de espécies cap-
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turadas, como: tubarão-azul Prionace glauca, tubarão anequim Isurus oxyrin-

chus, tubarão-lombo-preto Carcharhinus falciformis, tubarão-fidalgo C. obscurus, 

e tubarão-galha-branca C. longimanus, tubarão-martelo Sphyrna lewini e tuba-

rão-martelo-liso S. zygaena e tubarão-raposa Alopias superciliosus (ANDRADE, 

2005; KOTAS, 2004; MAZZOLENI & SCHWINGEL, 1999; SIQUEIRA, 2013). No 

Oceano Atlântico, o tubarão-azul é a principal espécie capturada, tendo alcan-

çado cerca de dois milhões de indivíduos por ano no final da década de 1990 

(HAZIN et al., 2000). 

Uma das maiores ameaças aos elasmobrânquios, pesca predatória, destruição 

dos habitats e poluição no ambiente marinho. Estas ameaças dificultam tanto o 

processo de manejo da atividade, quanto a conservação dos estoques (SBEEL, 

2005; SIQUEIRA, 2013). Camhi et al. (1998) afirmam que as ameaças sobre os 

elasmobrânquios estão ligadas às características de seu ciclo de vida, o que os 

torna suscetíveis à sobreexplotação.  

Devido à grande pressão exercida mundialmente pela pesca sobre os elasmo-

brânquios, muitos estão incluídos na lista de espécies ameaçadas da Internaci-

onal Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN (CAMHI et 

al., 1998), no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Mi-

nistério (MMA, 2018) e na Portaria MMA n° 445, de 2014. A Tabela 7 contém o 

status de conservação de algumas espécies de elasmobrânquios que ocorrem 

na pesca de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste. 

Tabela 7. Status de conservação das espécies capturadas na pesca de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste, 
diferenciando a preferência de habitat e sua variação de profundidade. DD: Dados Insuficientes; NT: Quase Ameaça; EN: 
Em Perigo; VU: Vulnerável; CR: Criticamente em Perigo. (Modificado: CAMHI et al. 2009; SIQUEIRA, 2013) 

Espécies Nome comum IUCN* MMA** 
PORTARIA 

MMA Nº 
445/2014*** 

Habitat 
Intervalo de pro-

fundidade (m) 

Prionace glauca tubarão-azul NT NT - Oceânico Superfície-350 

Alopias superciliosus tubarão-raposa VU VU VU Oceânico Superfície-723 

Alopias vulpinus tubarão-raposa VU VU VU Oceânico Superfície-366 

Carcharhinus leucas 
tubarão-cabeça-

chata 
NT NT - Semi-pelágico Superfície-152 

Carcharhinus limbatus tubarão-galha-preta NT NT - Semi-pelágico Superfície-30 

Carcharhinus longimanus 
tubarão-galha-

branca 
CR VU VU Oceânico Superfície-200 

Carcharhinus obscurus tubarão-fidalgo EN EN EN Semi-pelágico Superfície-400 

Carcharhinus signatus tubarão-machote VU VU VU Semi-pelágico Superfície-600 

Carcharias taurus tubarão-mangona VU CR CR Semi-pelágico Superfície-191 
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Espécies Nome comum IUCN* MMA** 
PORTARIA 

MMA Nº 
445/2014*** 

Habitat 
Intervalo de pro-

fundidade (m) 

Galeocerdo cuvier tubarão-tintureira NT NT - Semi-pelágico Superfície-140 

Isurus oxyrinchus tubarão-anequim EN NT - Oceânico Superfície-600 

Isurus paucus 
tubarão-anequim-

preto 
EN DD - Oceânico Superfície-200 

Lamna nasus tubarão-moka VU DD - Oceânico Superfície-700 

Sphyrna lewini tubarão-martelo CR CR CR Semi-pelágico Superfície-275 

Sphyrna zygaena tubarão-martelo-liso VU CR CR Semi-pelágico Superfície-200 

*IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2020; 
**Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 2018; 
*** Portaria MMA Nº 445, de 17 de dezembro de 2014. 

 

A pesca de espinhel-de-superfície não captura apenas as espécies-alvo, como 

meca, atuns e tubarões. O estímulo da isca resulta na interação com outros ani-

mais marinhos, como por exemplo aves, tartarugas e mamíferos, que caracteriza 

as capturas incidentais. A mortalidade pela captura incidental desses grupos, 

bem como a captura intencional de tubarões, torna-se um problema crônico de 

conservação, pois trata-se de espécies longevas e com baixa taxa reprodutiva. 

Alterações tecnológicas nos petrechos de pesca buscam reduzir estas capturas 

incidentais, focando na captura das espécies-alvo e/ou fauna acompanhante 

previsível, que são passíveis de comercialização. Contudo, em algumas áreas, 

mesmo que sejam adotadas tais medidas, os níveis de captura incidental ainda 

são preocupantes, por isso dá importância de áreas de exclusão à pesca. 

Neste sentido, entende-se por áreas ou zonas de exclusão de pesca, aquelas 

que correspondem a interrupção temporária ou permanente da atividade 

pesqueira, de forma a viabilizar a recuperação e/ou o manejo de estoques 

pesqueiros de espécies sobreexplotadas, visando atingir a sustentabilidade 

pesqueira (PRATES & RUFFINO, 2010). Uma definição mais ampla é a adotada 

pela FAO, como sendo:  

“Uma zona geograficamente delimitada em que todas ou algumas 

atividades de pesca estão temporariamente ou permanentemente 

proibidas ou sujeitas a restrições, a fim de melhorar a exploração e a 

conservação dos recursos aquáticos vivos colhidos ou a proteção dos 

ecossistemas marinhos” (FAO, 2013)”.  

O governo brasileiro, implementou no ano de 2014 o Projeto Áreas Marinhas e 
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Costeiras Protegidas – GEF-Mar, criado e implementado em parceria com 

instituições privadas e a sociedade civil, a conservação da biodiversidade 

marinha e costeira (MMA, 2019). O projeto visa apoiar a criação e 

implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - 

AMCPs no Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. 

Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de Conservação (UCs) 

e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de gestão. Trata-se de um 

plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser integradas em prol da 

conservação marinha e costeira (MMA, 2019). 

Áreas marinhas protegidas têm se apresentado como instrumentos poderosos 

não apenas para se alcançar metas de conservação da biodiversidade marinha 

como também para atingir os objetivos da gestão da pesca (KELLEHER,1999; 

PEREZ, 2007).  

As áreas marinhas protegidas ou “Áreas de Exclusão de Pesca” (AEP’s) são 

instrumentos espaciais de limitação à atividade pesqueira. Dentro dessas áreas 

a integridade dos ecossistemas marinhos pode ser mantida preservando- se a 

estrutura “natural” das comunidades e das populações (i.e. estrutura etária, 

potenciais de desova, diversidade genética), incluindo-se aquelas populações 

sujeitas a explotação pesqueira fora de seus limites (PEREZ, 2007). 

Considerando-se que a extensão da área sob proteção e o tempo de sua 

implementação sejam compatíveis com os requisitos biológicos de um ou mais 

estoques pesqueiros manejados, AEP’s podem prevenir o colapso completo 

desses estoques, amenizar os efeitos das falhas de recrutamento e proporcionar 

centros de dispersão de jovens e adultos aumentando a produção pesqueira nas 

áreas adjacentes (ROBERTS et al., 2001; GELL & ROBERTS, 2003; PEREZ, 

2007). O presente produto configura-se como uma proposta à criação de uma 

área oceânica de exclusão à pesca, auxiliando o país no aumento de suas áreas 

marinhas protegidas e nos processos de gestão pesqueira. 
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7.1.2 Objetivos 

➢ Propor a criação de uma área marinha de exclusão à pesca, com o intuito 

de proteger a megafauna marinha (elasmobrânquios, quelônios e aves) 

que interage com a pesca de espinhel-de-superfície e auxiliar no processo 

de gestão desta atividade e melhoria dos seus níveis de capturas das 

espécies de interesse. 
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7.1.3 Metodologia 

A área de atuação da frota de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico 

Sudoeste compreende a região entre as latitudes 20° e 38°S e longitude 28° e 

60°W, considerando águas jurisdicionais do sudeste e sul do Brasil e águas 

internacionais adjacentes (e.g. Elevação de Rio Grande e Canal de Hunter), 

(FIEDLER, 2015). Foram consideradas informações biológicas, ecológicas e de 

distribuição das espécies, assim como referente à saúde dos estoques, tipos de 

uso, níveis de explotação e ameaças, relacionadas especificamente à área 2 da 

área de operação da frota nacional de espinhel-de-superfície (Figura 29).  

 
Figura 29. Área de operação da frota pesqueira industrial da modalidade de espinhel-de-
superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. (Área 01- Cone Sul e 
Platô de São Paulo; Área 02- Elevação do Rio Grande; Área 03-Cadeia de Vitória e Trindade). 

 

Através de um levantamento de informações contidas em documentos técnicos, 

relatórios, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, foi realizada uma avaliação do estado da arte 

sobre as principais espécies capturadas pela pesca de espinhel-de-superfície. A 

partir deste levantamento foi possível avaliar qual a melhor região para se propor 

uma área de exclusão à pesca, considerando a minimização dos impactos sobre 
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esses organismos. As espécies consideradas para a presente proposta foram: 

tubarão-raposa Alopias superciliosus e Alopias vulpinus; tubarão galha-branca 

Carcharhinus longimanus; tubarão-anequim Isurus oxyrinchus e Isurus paucus; 

tubarão-mangona Carcharias taurus; tubarão-fildago Carcharhinus obscurus; tu-

barão-machote Carcharhinus signatus; tubarão-martelo Sphyrna lewini e 

Sphyrna zygaena e tubarão-azul Prionace glauca, tartaruga-cabeçuda, Caretta 

caretta, tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea e aves marinhas Procellariifor-

mes das famílias Diomedeidae (albatrozes) e Procellaridade (petréis). 
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7.1.4 Resultados 

7.1.4.1 Tubarões 

Entre os anos de 1998 a 2018 a frota pesqueira nacional de espinhel-de-

superfície que operou no Oceano Atlântico Sudoeste, capturou 18.755.769,77 kg 

de elasmobrânquios (Tabela 8), representando 45% da captura de pescado por 

essa modalidade de pesca (Figura 30). Dentre as principais espécies estão o 

tubarão-azul (50,63%), tubarão-anequim (6,83%), tubarão-martelo (4,12%), 

tubarão-machote (2,60%), tubarão-raposa (2,50%) e outros grupos de 

elasmobrânquios (raias, barbatanas e outras espécies de tubarões, 

agrupamento de cações sem identificação) (32,84%) (Figura 31).  

Tabela 8. Biomassa total das principais espécies de tubarão 
capturadas pela frota nacional de espinhel-de-superfície entre 
os anos de 1998 a 2018 no Oceano Atlântico Sudoeste. 
Informações extraídas de: (UNIVALI/EMCT/LEMA, 2020; 
Instituto de Pesca de São Paulo; 2020). 

Espécie 
Biomassa 

(kg) 

tubarão-azul 9.496.451,82 

tubarão-anequim 1.281.682,63 

tubarão-martelo 772.721,45 

tubarão-machote 487.617,00 

tubarão-raposa 469.057,03 

tubarão-mangona 51.217,00 

tubarão-fidalgo 35.322,00 

tubarão-galha-branca 563,00 

outros  6.161.137,84 

Total 18.7557.69,77 
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Figura 30. Porcentagem da biomassa de peixes teleósteos e elasmobrânquios capturados pela 
frota nacional de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 1998 a 
2018.  

 

 
Figura 31. Biomassa total (%) dos principais tubarões capturados pela frota nacional de espinhel-
de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste durante os anos 1998 a 2018. . (*Tubarões 
desembarcados sem a identificação das espécies; **Tubarões de diversas espécies com menos 
de 1% de representatividade no valor total dos desembarques). 
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O tubarão-azul representa a principal espécie-alvo da pesca de espinhel-de-su-

perfície no Oceano Atlântico Sudoeste. Entre os anos de 1998 e 2018 esta es-

pécie representou mais de 50% das capturas totais de elasmobrânquios, com 

uma biomassa total de 9.496.451,82 kg (Tabela 9 e Figura 32). Fiedler (2015), 

em dados da frota estrangeira arrendada de espinhel-de-superfície entre os anos 

de 2004 e 2007, relata que tanto machos como fêmeas têm sido capturados 

abaixo do tamanho de primeira maturação, ou seja, 225 cm e 228 cm, respecti-

vamente.  

Tabela 9. Biomassa anual das principais espécies de tubarão capturadas pela frota pesqueira industrial de espinhel-
de-superfície entre os anos de 1998 e 2018 no Oceano Atlântico Sudoeste.  

Ano 
tubarão-

azul 
tubarão- 
anequim 

tubarão-
martelo 

tubarão-
machote 

tubarão- 
raposa 

tubarão-
mangona 

tubarão- 
fidalgo 

tubarão-
galha-
branca 

1998 125.050,00 17.065,00 5.375,00  2.860,00  510,00  

1999 84.581,00 13.130,00 9.599,00 400,00 3.250,00  2.000,00  

2000 285.089,00 35.978,00 92.152,00 32.903,00 13.739,00 799,00 4.179,00  

2001 606.938,00 58.619,00 68.179,00 24.196,00 15.816,00  1.845,00  

2002 141.391,45 84.362,85 7.083,00 297.858,65 287.375,65  200,00 45,00 

2003 636.646,00 71.255,00 112.570,00 17.911,00 21.527,00 48.042,00 3.411,00 120,00 

2004 560.758,00 57.475,00 84.597,00 15.992,00 9.798,00 1.039,00 540,00  

2005 684.756,00 57.725,00 63.102,00 11.787,00 19.875,00 986,00 250,00  

2006 646.653,40 70.069,92 55.024,66 14.527,00 16.048,00 75,00 2.827,00  

2007 674.996,97 57.481,36 38.663,79 6.942,35 24.568,38 90,00 3.210,00 1,00 

2008 407.544,00 43.857,00 33.443,00 5.532,00 11.283,00 86,00 5.382,00 320,00 

2009 340.326,00 51.968,00 42.580,00 6.396,00 17.299,00 100,00 9.095,00 77,00 

2010 351.767,00 48.182,00 25.573,00 4.778,00 9.871,00  1.100,00  

2011 629.149,00 79.339,50 39.257,00 17.350,00 9.756,00    

2012 491342,00 63.963,00 32.767,00 5.542,00 270,00  773,00  

2013 95.505,00 40.299,00 22.670,00 13.428,00 3.988,00    

2014 205.577,00 11.647,00 1.282,00 150,00     

2015    1.120,00     

2016 518.097,00 99.755,00 38.528,00 5.649,00     

2017 997.612,00 163.382,00 196,00 2.216,00 1.577,00    

2018 1.012.673,00 156.129,00 80,00 2.939,00 156,00    

Total 9.496.451,82 1.281.682,63 772.721,45 487.617,00 469.057,03 51.217,00 35.322,00 563,00 
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Figura 32. Percentual de biomassa por espécie de tubarão capturado pela frota pesqueira 
industrial de espinhel-de-superfície entre os anos de 1998 a 2018 no Oceano Atlântico Sudoeste.  

Na Figura 33, apresenta as principais áreas de lances da pesca de espinhel-de-

superfície, verificou-se que no talude (área 1) concentra o maior esforço de 

pesca, depois vem a cadeia submarina de Vitória-Trindade (área 3). Referente a 

captura do tubarão-azul, a Elevação do Rio Grande (ERG) apresentou os maio-

res valores em número de indivíduos e CPUE (Figura 34 e Figura 35).  

GUIMARÃES-SILVA e ANDRADE (2014) observou que as maiores CPUES são 

encontradas ao sul 20ºS, com especial destaque para a grande região oceânicas 

com posições de 30ºS e 35ºW. Isto corrobora também as colocações de HAZIN 

et al. (1990) e BIGELOW et al. (1999), de que a abundância do tubarão-azul 

aumenta com a latitude, dentro dos limites de sua distribuição geográfica.  

Há predomínio de machos ao sul da latitude 30ºS (razão sexual de 9,2:1) e as 

fêmeas com embriões prestes a nascer têm sido capturadas somente no litoral 

sul do Brasil, mostrando a importância da região no processo reprodutivo da es-

pécie. A maioria dos machos é jovem, enquanto as fêmeas são capturadas no 

seu tamanho de primeira reprodução (MONTEALEGRE-QUIJANO, 2016). 
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Figura 33. Localização dos lances de pesca da frota pesqueira industrial de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 
 
 

 
Figura 34. Número de indivíduos de tubarão-azul capturado pela frota pesqueira industrial da 
modalidade de espinhel-de-superfície no Oceano Atlântico Sudoeste.   
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Figura 35. CPUE de tubarão-azul da frota pesqueira industrial da modalidade de espinhel-de-
superfície no Oceano Atlântico Sudoeste.   

Nos dados analisados no presente estudo, já citado anteriormente, as maiores 

capturas e CPUE’s foram na área da ERG (Tabela 10), principalmente no verão 

de 2006, 2011 e 2012. Analisando as médias das TSM’s para o verão de 2006, 

2011 e 2012 foram de 20,63ºC, 24,13º e 22,74ºC respectivamente (Tabela 11). 

Nas Figura 36, Figura 37 e Figura 38, observamos que a embarcações operaram 

nas temperaturas entre 15ºC a 25ºC.  A temperatura age diretamente no 

metabolismo dos peixes, com forte influência na demanda energética. As 

espécies euritérmicas, como o tubarão-azul, possuem uma faixa ótima de 

temperatura (FRY, 1971). COMPAGNO (1984) afirma que o tubarão-azul prefere 

águas relativamente frias, entre 7 °C e 16 °C, podendo, no entanto, tolerar águas 

acima de 21 °C. 

Tabela 10. Somatórios de (N) número de indivíduos e 
CPUE de tubarão-azul da frota pesqueira industrial da 
modalidade de espinhel-de-superfície na região ERG. 

ANO ESTAÇÃO N CPUE 

2005 Primavera 57 47,5 

2006 Verão 326 244,8 

2009 Verão 168 139,4 

2011 Verão 537 469,4 

2012 Verão 1562 1301,7 
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Tabela 11. Médias de TSM e CHL da região ERG. 

ANO ESTAÇÃO TSM CHL 

2005 Primavera 20,58 0,09 

2006 Verão 20,63 0,08 

2009 Verão 25,70 0,07 

2011 Verão 24,13 0,07 

2012 Verão 22,74 0,07 
 

 
Figura 36. Média da TSM no verão 2006 na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-
de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 
 

 
Figura 37. Média da TSM no verão 2011 na área e subáreas de operação da pesca de espinhel-
de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
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Figura 38. Média da TSM no verão de 2012 na área e subáreas de operação da pesca de 
espinhel-de-superfície na captura do tubarão-azul no Oceano Atlântico Sudoeste. 
 

A ERG, está localizada no centro do Giro Subtropical, é sofre grande influência 

da Frente da Corrente do Brasil, por isso no verão águas da região sofre grande 

influência da circulação superficial (Figura 39). A região oceânica denominada 

CBM é o local no Oceano Atlântico Sudoeste onde as águas subtropicais trans-

portadas pela CB, que fluem na direção sul, encontram as águas subantárticas 

transportadas pela CM, em sentido oposto, se constituindo como uma importante 

região influenciadora de processos físicos que ocorrem na interface oceano-at-

mosfera (PEZZI et al., 2009). Trata-se de uma região extremamente dinâmica, 

sendo considerada uma das áreas mais energéticas dos oceanos do globo (WAI-

NER et al., 2000; RUSSO, 2009), afetando fatores meteorológicos e oceanográ-

ficos, incluindo a temperatura da superfície do mar (TSM). 
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Figura 39. Representação esquemática da circulação superficial do Giro Subtropical do Atlântico 
Sul. Os retângulos delimitam as áreas da Confluência Brasil-Malvinas (CBM) e da parte central 
do giro subtropical do Oceano Atlântico Sul e seta ERG. Fonte: Adaptada de Peterson e Stramma 

(1991); SOUZA et al., 2008). 

7.1.4.2 Tartarugas Marinhas 

 
As estimativas da captura incidental de tartarugas marinhas pelo espinhel-de-

superfície têm gerado preocupação em relação às taxas de mortalidade por 

pesca, e ao baixo potencial de recuperação dessas populações no Oceano 

Atlântico (WATSON et al., 2005; KOCH et al., 2006). O esforço de pesca pelas 

frotas brasileiras e estrangeiras, está aumentando no Oceano Atlântico Sul, au-

mentando a mortalidade por pesca de tartaruga marinha nesta área (MARCO-

VALDI et al., 2002; KOTAS et al., 2004). 

 

Gagliardi, et al. (2018), as espécies com mais dados de captura foram a tarta-

ruga-cabeçuda Caretta caretta, tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea. Isto 

se explica em parte pela abundância e distribuição das espécies (ALMEIDA et 

al., 2011; SANTOS et al., 2011), bem como pelo fato destas interagirem mais 
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com a pescaria de espinhel-de-superfície abaixo da latitude 20°S. Estas espé-

cies estão presentes em águas oceânicas, sendo que a tartaruga-cabeçuda prin-

cipalmente em estágio juvenil e a tartaruga-de-couro tanto em estágio juvenil 

quanto adulta (SALES et al., 2008).  

Estudo realizado por Lewison &Crowder (2004) chama atenção a dois padrões 

globais de interação entre as tartarugas marinhas e a pescaria de espinhel-de-

superfície. O primeiro diz respeito às capturas destas espécies serem raras, o 

que faz os valores de CPUE serem precedidos de muitos zeros. Já o segundo 

trata da proporção de indivíduos capturados e mortos antes do recolhimento. 

Porém, apesar do impacto individual de cada embarcação parecer pequeno, 

existem bilhões de anzóis sendo lançados a cada ano, sugerindo um substancial 

impacto cumulativo (LEWISON & CROWDER, 2004). Sales et al. (2008), 

definem quatro zonas de captura para a costa brasileira: 1) região norte; 2) região 

central, incluindo as cadeias Vitória-Trindade e Abrolhos; 3) região sul; e 4) 

regiões de mar aberto – incluindo a ERG. As zonas 3 e 4 representam as áreas 

com maior índice de CPUE para tartaruga-cabeçuda e tartaruga-de-couro.   

Domingo et al. (2006), relata em seu estudo que a frota de espinhel-de-superfície 

do Brasil e do Uruguai, que operaram no Oceano Atlântico entre os anos de 1998 

a 2004, capturou 1128 tartarugas-cabeçudas e 259 tartarugas-de-couro. Coluchi 

(2006) destaca uma elevada CPUE pelas frotas do sul e sudeste do Brasil, 

principalmente para a tartaruga-cabeçuda (4,31 tartaruga/1000 anzóis). Entre os 

anos de 2003 a 2010, foram capturados 1153 tartarugas-cabeçuda e 255 

tartarugas-de-couro (MARCON, 2013).  

Marcon (2013), descreve que ERG tem uma importância para tartaruga-

cabeçuda, e a plataforma continental Sudeste para tartaruga-de-couro, 

recomendado que áreas deveriam ser utilizadas pela pesca com cautela. Como 

o tubarão azul a tartaruga cabeçuda tem preferência por águas mais frias e 

regiões mais profundas.  

7.1.4.3 Aves Marinhas 

Dentre os fatores para atual declínio das populações de albatrozes e petréis ao 

redor do mundo, as interações negativas com a pesca apresentam-se como as 
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principais (GALES 1998, MONTEVECCHI 2002, BIRDLIFE INTERNATIONAL 

2004). Segundo BirdLife International (2004) das 22 espécies de albatrozes que 

ocorrem no mundo, 17 espécies de albatrozes estão ameaçadas ou algum grau 

de extinção, de acordo com a IUCN. Mais da metade deste número são todas as 

espécies que ocorrem no Brasil (10 espécies), sendo seis interagem com a 

pesca (PROJETO ALBATROZ, 2014). Dentre as seis espécies de albatrozes que 

interagem com a pesca brasileira, todos estão ameaçados de extinção em algum 

grau: o albatroz-de-Tristão (Diomedea dabbenena); o albatroz-de-sobrancelha-

negra (Thalassarche melanophris); o albatroz de-nariz-amarelo-do-Atlântico 

(Thalassarche chlororhynchos); o albatroz-viageiro ou albatroz-errante (Diome-

dea exulans); pardela-preta (Procellaria aequinoctialis) e a pardela-de-óculos  

(Procellaria conspicillata) (PROJETO ALBATROZ, 2014). 

Diferentes tipos de pescarias no Oceano Atlântico Sudoeste são prejudiciais 

para os albatrozes e petréis, como o arrasto (SULLIVAN et al.,2006), rede de 

emalhar (PEREZ & WAHRLICH, 2005; NEVES et al., 2006), espinhéis pelágicos 

e de fundo (NEVES & OLMOS, 1997; FAVERO et al., 2003). A interação entre 

as aves marinhas e a pesca tem sido apontada como principal causa de diminui-

ção de diversas populações de aves marinhas. Isso ocorre porque essas aves 

tem naturalmente grande longevidade, baixa mortalidade de adulto e baixa fe-

cundidade. Alguns albatrozes podem sobreviver mais de 60 anos. Um exemplo 

é o albatroz-viajeiro se reproduz pela primeira vez com aproximadamente 11 

anos e bota apenas um ovo por estação reprodutiva (PROJETO ALBATROZ, 

2014). 

Yeh et al. (2012) identificaram que em algumas áreas de pesca no Oceano Atlân-

tico Sul ocorre uma alta taxa de mortalidade incidental de aves marinhas. A cap-

tura incidental nas pescarias, principalmente de espinhel-de-superfície, é a prin-

cipal causa global do declínio das populações de aves marinhas, os quais são 

atraídos por iscas e descartes (ANDERSON et al.,2011; PHILLIPS et al.,2016). 

Esse declínio é agravado por impactos nas áreas de nidificação (e.g. destruição 

de habitat, introdução de espécies exóticas), ingestão de plástico e mudanças 

climáticas (PHILLIPS et al., 2016). Segundo Canani et al. (2020) as áreas carac-

terizadas por frentes oceânicas, como, por exemplo, a região da confluência Bra-

sil/Malvinas, ou de ressurgências topográficas como da ERG, apresentam uma 
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alta disponibilidade de presas, resultando em uma alta diversidade e abundância 

de aves marinhas, bem como elevada concentração de esforço pesqueiro. Essa 

sobreposição de áreas de pesca e de forrageio de aves marinhas resulta em 

risco de captura incidental para albatrozes e petréis (OLMOS, 1997; BUGONI et 

al., 2008; CARLOS, 2009). 

No Brasil, esforços pontuais no início da década de 2000, baseados sobre índi-

ces de mortalidade de aves observados em monitoramentos a bordo de embar-

cações de espinhel de superfície culminaram em uma estimativa de cerca de 10 

mil aves capturadas por ano (NEVES et al., 2007; NEVES et al., 2015). Estudos 

realizados entre 2001 a 2007 resultaram uma taxa de mortalidade média de 

0,229 aves capturadas/1000 anzóis (BUGONI et al., 2008). O valor descrito pode 

parecer baixo, porém o esforço total da frota de espinhel-de-superfície brasileira 

pode chegar a milhões de anzóis utilizados por ano, resultando em um impacto 

de centenas ou milhares de aves por ano (NEVES et al., 2015). 

Goulart e Dalla Rosa (2016), estudando os potenciais hotspots de aves marinhas 

no sul do Brasil, descrevem que nos meses de quentes (primavera e verão) apre-

senta uma maior probabilidade de ocorrência das famílias Diomedeidae e Pro-

cellariidae na região da ERG. Representantes das famílias aqui abordadas estão 

ameaçadas por fatores antrópicos presentes na região como, por exemplo, as 

interações com a intensa atividade pesqueira (BUGONI et al., 2008).  

Segundo Goulart e Dalla Rosa (2016), importância de estudos relacionados 

como áreas com potenciais hotspots, visando a identificação de áreas favoráveis 

às ocorrências, e da importância das medidas mitigatórias da Instrução Norma-

tiva Nº 07 de 2014 do Governo do Rio Grande do Sul, que buscam redução da 

captura e mortalidade de aves marinhas pesca de espinhel pelágico. Outros gru-

pos da megafauna marinha que habitam a área de estudo também estão em 

ameaça, como exemplo espécies de tubarões (tubarão-raposa, tubarão galha-

branca, tubarão-anequim, tubarão-mangona, tubarão-fildago, tubarão-machote, 

tubarão-martelo, tubarão-azul) e de tartarugas (tartaruga-cabeçuda e tartaruga-

de-couro) estão presentes em listas de espécies ameaçadas de extinção a nível 

nacional e estadual no Rio Grande do Sul, ocupando as categorias de vulnerá-

veis e criticamente ameaçadas. 
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7.1.5 Área de exclusão de pesca 

A ERG é uma importante unidade morfológica que se eleva do piso oceânico por 

3.200 m, sem ligação com o continente sul-americano e de caráter vulcânico e 

possui 400.000 km2 de área (Figura 40).  

 
Figura 40. Altos topográficos da Elevação do Rio Grande (ERG): Alfa, Delta e Charlie e localiza-
ção das dorsais Oeste (ERGO) e Leste (ERGL), Canal de Vema e Graben. Fonte: Mastella, 2017. 

A frota nacional de espinhel de superfície sediada nas regiões sudeste-sul atua 

na ERG e adjacências, no verão e principalmente na primavera (MAYER & AN-

DRADE 2005). Estudo de Monteiro (2008) indicou que, na primavera, essa é 

uma região crítica para as aves da família Diomedeidae e Procellariidae. Marcon 

(2013) descreve que os maiores valores de CPUE na ERG para tartaruga-cabe-

çuda foram no outono e inverno, pois observaram-se as maiores taxas de cap-

tura, principalmente para a espécie tartaruga-cabeçuda. Para o tubarão-azul, foi 

verificado no presente estudo que as maiores CPUE ocorreram no Verão e Pri-

mavera na ERG.  

De acordo com Ferreira et al. (2005), a ERG é uma área que está intimamente 

relacionada com a disponibilidade de alimento (e.g. lulas), pois possui diferenças 
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na salinidade, temperatura da água e correntes, o que atrai predadores oceâni-

cos, como o tubarão-azul. As elevadas concentrações desta espécie na ERG 

provavelmente estão relacionadas com o comportamento alimentar e reprodutivo 

dessa espécie (QUAGGIO et al., 2008).  

A ERG que faz parte da “Amazônia Azul”, está em processo de definição. A pro-

posta da Região Sul, inserida em parte da Margem Meridional, foi encaminhada 

à ONU em abril de 2015 e apresentada à Comissão de Limites em 25 de agosto 

de 2015. Em março de 2019, a Comissão de Limites da Plataforma Continental 

(CLPC) da ONU aprovou na sua totalidade o Limite Exterior proposto pelo Brasil 

relativo à essa Submissão, incorporando à nossa Plataforma Continental uma 

área de cerca de 170.000 km² (BRASIL, 2020). Outra proposta foi da margem 

Oriental/Meridional com a inclusão da ERG, que foi encaminhada à ONU em 7 

de dezembro de 2018, possivelmente será analisada à partir de 2023 (BRASIL, 

2020).  

Além da pesca, a região da ERG apresenta interesse em recursos minerais me-

tálicos. Os principais são os nódulos polimetálicos, ricos em ferro e manganês. 

Eles são concentrações de óxidos de ferro e manganês, presentes na superfície 

do solo marinho, com significativas quantidades de outros elementos metálicos, 

economicamente importantes, como níquel, cobre e cobalto (BRASIL, 2020). 

A área proposta de delimitação possui um total de 418.434, 59 nm2 é compre-

ende toda área da ERG e adjacências (Tabela 12 e Figura 41). Visando a con-

servação da megafauna que utiliza a região da ERG, para a reprodução e ali-

mentação.  

Os oceanos estão sofrendo níveis crescentes da exploração humana, que afe-

tam também sua parte física, química e biologia. Essas mudanças alarmantes 

levam para um grande apelo de conservação e de ferramentas de gestão para 

assegurar a sustentabilidade futura dos ecossistemas oceânicos (GAME et al., 

2009). Gestão espacial, embora amplamente utilizado em ambientes costeiros, 

é uma estratégia que ainda não foi considerada para regiões oceânicas. A resis-

tência à investigação e implementação desta abordagem de gestão origina-se 

predominantemente da percepção de que, dada a natureza altamente dinâmica 
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do oceano, a proteção adequada de seus componentes biológicos e físicos exi-

gem regulamentação de grandes regiões (GAME et al., 2009).  

Os ambientes marinhos protegidos em regiões pelágicas, conforme a teoria, tem 

como objetivos: auxiliar na manutenção das espécies alvo; proteção na captura 

acidental de espécies ameaçadas; proteção do habitat utilizados por predadores 

pelágicos e proteção de espécies que são presas de predadores pelágicos (GIL-

MAN et al., 2019). Neste sentido a região da ERG se enquadra nas característi-

cas de área marinha protegida. 

Tabela 12. Coordenadas geográficas dos vértices da área para 
proposta de exclusão de pesca na ERG no Oceano Atlântico 
Sudoeste, visando a conservação da megafauna marinha.  

Vértices Latitude (Y) Longitude (X) 

1 -27.77402 -29.76561 

2 -27.34731 -32.41289 

3 -27.73852 -36.14315 

4 -28.62240 -38.71022 

5 -29.39412 -39.59264 

6 -31.12627 -39.83331 

7 -33.33150 -39.19154 

8 -34.56258 -37.46680 

9 -35.15501 -35.66183 

10 -37.13066 -32.53322 

11 -37.19459 -28.16119 

12 -36.39159 -27.31887 

13 -32.65868 -27.51943 

14 -31.43479 -27.35899 

15 -29.07912 -27.71998 
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Figura 41. Delimitação área para proposta de exclusão de pesca na ERG no Oceano Atlântico Sudoeste, visando a conservação 
da megafauna marinha. 
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RESUMO 

A pesca com espinhel-de-superfície é uma modalidade pesqueira mundialmente 

utilizada em oceano aberto. O tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus, 1758), é uma 

das espécies de elasmobrânquios pelágicos mais capturadas de espinhel-de-

superfície no Brasil. O presente estudo avaliou a influência da variabilidade 

meteoceanográfica no Oceano Atlântico Sudoeste na captura do tubarão-azul, 

capturada pela frota industrial da modalidade de espinhel-de-superfície. Para a 

elaboração do estudo foram analisados os dados de desembarques da frota de 

pesqueira que operam na região de estudo. Os dados de captura utilizados provêm 

de bancos de dados abertos de dois programas de monitoramento da pesca sendo 

um da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e outro do Instituto da Pesca de São 

Paulo. Ainda, foram utilizados dados da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e 

Pesquisa das Tartarugas Marinhas - Fundação Projeto Tamar. Séries temporais de 

dados mensais da temperatura da superfície do mar (TSM), clorofila-a (Chl-a) foram 

derivadas de observações de satélite AQUA da NASA para o Atlântico Sudoeste. As 

informações dos parâmetros ambientais foram correlacionadas com a Captura por 

Unidade de Esforço (CPUE). O modelo aditivo generalizado para área de estudo 

explicou que 52,3% da variabilidade da CPUE do tubarão-azul, está relacionada com 

as variáveis testadas, somente a clorofila, que apresentou quase nula com a CPUE 
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(R2=0,0009). As variáveis espaços-temporais a “latitude” (R2=0,1443) e “profundidade” 

(R2=0,1355) foram as mais significativas. O efeito da “TSM” na CPUE do tubarão-azul 

representou 3,0% no rendimento das capturas para toda área de estudo, sendo que 

ocorre um aumento na CPUE entre as TSM 16° e 25°C, com uma diminuição a partir 

dos 26°C. Apesar de alguns fatores ambientais terem apresentado relação positiva 

com a CPUE, estes foram menos determinantes do que os fatores espaciais  

temporais e de operação da frota, que altera o funcionamento do petrecho de acordo 

com a espécie-alvo de interesse.  

 

Palavra-chave: Variabilidade meteoceanográfica, Oceano Atlântico Sudoeste, 

tubarão-azul, Prionace glauca, espinhel-de-superfície, temperatura da superfície do 

mar. 
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