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O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um BRD de baixo custo para redes do tipo 

aviãozinho. A abordagem adotada teve por objetivo assegurar a manutenção das capturas de 

camarões a partir de uma perspectiva sustentável, aumentando a seletividade e reduzindo a 

captura de bycatch. 

 

Metodologia 

Foram realizadas 10 campanhas no Sistema Estuarino de Laguna (SEL) com 4 redes aviãozinho 

(2 petrechos-controle (PC’s) e 2 petrechos-alterados munidos de BRD’s (PA’s)), entre novembro 

de 2016 e janeiro de 2017. Os PC’s utilizaram as medidas usualmente adotadas, enquanto os 

PA’s tiveram a implementação de duas modificações distintas: (I) Substituição da tradicional 

panagem superior com 25 mm em poliamida multifilamento por um pano em poliamida 

monofilamento com abertura de malha igual a 300 mm; (II) Implementação de um pano-guia 

perfiado a meia manga na diagonal entre a ponta das mangas e a porção superior do primeiro arco 

do petrecho. Os quatro petrechos foram instalados ao redor de uma única baliza munida com 

iluminação artificial emersa (lâmpada de LED com 8 volts). Todos os indivíduos capturados 

foram levados para o Grupo de Tecnologia e Ciência Pesqueira (TECPESCA) da 

UDESC/Laguna, onde foram realizadas a biometria e identificação. 

 

Resultados e Discussão 

Durante o período de amostragem foram capturados um total de 505 indivíduos entre camarões, 

peixes e siris, totalizando 22,71kg de biomassa. O siris (Callinectes danae e Callinectes sapidus), 

representaram a maior parte da captura com 257 indivíduos (8,97kg), seguidos dos camarões 

(Farfantepenaeus brasiliensis e Farfantepenaeus paulensis) com 210 indivíduos (1,44kg), e 

peixes com 38 indivíduos (0,98kg). Dos teleósteos capturados cinco espécies representaram 85% 

das capturas sendo, respectivamente, em ordem de frequência, Citharichthys arenaceus, 

Genidens genidens, Micropogonias furnieri, Eucinostomus argenteus e Genidens barbus, todos 

representados por indivíduos juvenis (abaixo do tamanho de captura permitido). Avaliando a 

contribuição em termos de porcentagem do bycatch (teleósteos) e das espécies alvo (camarões), 

observou-se que os teleósteos contribuíram com 52,12% da biomassa capturada e 20,56% do 

número de indivíduos, para os PC’s, e 28,05% da biomassa e 11,26% do número de indivíduos 

para os PA’s. Esses resultados demonstram uma redução de 34,11% da biomassa e 15,78% no 

número de indivíduos do bycatch. Em relação aos camarões, a porcentagem de biomassa e do  
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número de indivíduos capturados nos PC’s foi de 47,87% e 79,43%, respectivamente, enquanto 

que para os PA’s a porcentagem de biomassa e número de indivíduos capturados foi de 71,94% e 

88,73%, respectivamente, demonstrando assim um incremento na assimilação do recurso alvo 

pelos PA’s de 15,65% para a biomassa e de 19,43% para o número de indivíduos. Estes dados 

demostram que as redes munidas com BRD’s apresentam uma redução do bycatch e um ganho na 

captura da espécie alvo.  

 

  
 
Fig. 1. Porcentagem de contribuição em biomassa total do bycatch (teleósteos) e da captura alvo (camarões) entre os 

petrechos controles (PC) e petrechos alterados (PA).   

  

Tabela 1. Número de indivíduos, biomassa total (kg) e comprimento médio (± desvio padrão-DV) de teleósteos 

e crustáceos capturados nos petrechos controles (PC) e petrechos alterados (PA). 

 Número de 

indivíduos 

Biomassa total 

(kg) 
Comprimento médio (±DV) 

Espécies PC PA PC PA PC PA 

Teleósteos       

   Citharichthys arenaceus 4 4 0,04 0,07 11,30 (0,88) 12,20 (1,95) 

   Genidens genidens 7 1 0,14 0,01 13,80 (2,64) 13,20 (0) 

   Micropogonias furnieri 6 1 0,49 0,09 18,75 (3,42) 22,50 (0) 

   Eucinostomus argenteus 0 5 0 0,07 0 10,80 (0,69) 

   Genidens barbus 3 2 0,04 0,01 12,20 (2,15) 10,05 (0,35) 

Crustáceos       

   Farfantepenaeus brasiliensis 9 12 0,10 0,11 11,90 (1,07) 11,10 (1,48) 

   Farfantepenaeus paulensis 76 113 0,50 0,72 9,50 (1,70) 9,50 (1,57) 

   Callinectes danae 6 3 0,25 0,10 8,60 (1,60) 7,50 (1,62) 

   Callinectes sapidus 117 130 4,02 4,54 7,40 (2,18) 7,30 (2,30) 


