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Palavras-chave: biologia; peixes; pesca; sororoca. 

1. INTRODUÇÃO 

As cavalas, Scomberomorus spp, distribuem-se por larga faixa do Atlântico, 

da América Central ao Rio Grande do Sul (COLLETTE et al., 1978). As duas 

espécies ocorrentes no Paraná – Scomberomorus brasiliensis, também chamada 

sororoca (Figura 1), e S. cavalla, a ‘cavala real’, menos comum – compõem 

recurso pesqueiro importante na costa Atlântica sul-ocidental, mais pelo valor 

comercial (FINUCANE et al., 1986) que pela abundância. No triênio 2009-2011, 

última estatística pesqueira nacional publicada, o desembarque médio das duas 

espécies reunidas foi de 4,5 mil t/ano (MPA, 2011), menos de 1% da produção 

extrativa brasileira. A produção é maior na Região Nordeste, onde cavalas são 

conhecidas como serra e capturadas por redes ditas serreiras (MAIA et al., 2015). 

De 1980 a 1984 a região foi responsável por 78% das capturas de cavala no país 

(FONTELES-FILHO, 1988). Em Santa Catarina, em 2012 a frota industrial 

desembarcou 5,5t do recurso, principalmente no cerco e em meses quentes 

(UNIVALI, 2013). Entretanto, um valor não dimensionado de desembarques, 

provavelmente significativo, aplica-se à frota artesanal. 

 
Figura 1 – Ilustração de Scomberomorus brasiliensis, cavala. Fonte: 

Figueiredo & Menezes (2000). 

Desconhecem-se os atributos biológicos do gênero Scomberomorus no 

litoral do Paraná, mas há antecedentes – principalmente AFONSO (2016) – sobre 

capturas. A pesca marinha paranaense é do tipo artesanal, de pequena escala, 

dando-se a captura de cavalas principalmente com redes de emalhe. Nessa 

técnica a fauna capturada comumente difere, em parte, da almejada. É comum o 

desembarque de espécies não-alvo, conhecidas como fauna acompanhante ou 

de captura incidental, que ocorrem em variados tamanhos e estágios reprodutivos 
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(ROBERT & CHAVES, 2006) (Figura 2). Em tese a conservação de tais recursos 

– peixes variados, inclusive raias e cações – é assim afetada, pois a legislação de 

pesca pauta-se em atributos dos recursos-alvo, não dos de ocorrência incidental.  

 
Recurso-alvo (X), apenas Recurso-alvo (X) + captura incidental (W,Y,Z)

Figura 2– Representação da captura numa determinada técnica de pesca – no caso, 
com rede de emalhe: apenas recurso-alvo (espécie X) ou também fauna 
acompanhante = captura incidental (espécie X em técnica cujo alvo é Y, W ou Z) 

2. OBJETIVOS 

 Tendo em vista o expressivo desembarque de cavalas no litoral do Paraná 

e norte de Santa Catarina, parte procedente de pesca em águas paranaenses, e o 

grande porte dos indivíduos, atraente para comércio, objetivo geral é reconhecer 

a condição reprodutiva em que os peixes são capturados, instrumento auxiliar na 

tomada de decisões de manejo pesqueiro.  

Visto que em certas pescarias o recurso é alvo, e noutras é acompanhante 

(a pesca é dirigida a outros peixes e a camarões, porém cavalas são atingidas), 

um dos objetivos específicos é avaliar a condição reprodutiva dos indivíduos em 

cada um desses status; outro, estimar se se tratam de indivíduos que já 

ultrapassaram ou não o tamanho de primeira maturação, informação relevante ao 

processo decisório da legislação; e, ainda, definir a estrutura em tamanho e a 

sazonalidade de ocorrência das capturas, informações que indicam técnicas de 

pesca e tamanhos de malha mais adequados para promover ou para evitar a 

captura. Uma síntese é apresentada a seguir: 



OBJETIVO  INFORMAÇÕES ALMEJADAS 

1, Reconhecer a condição reprodutiva de cavalas 
desembarcadas no litoral sul-PR e norte-SC; 

 
   

 
A pesca na região atinge indivíduos em 
reprodução? Em que grau pode o 
estoque estar sendo afetado? 

2, Identificar possíveis diferenças reprodutivas 
entre cavalas capturadas como recurso-alvo 
e como fauna acompanhante; 

 

   

 
Técnicas de pesca que têm cavala como 
fauna acompanhante devem ser revistas, 
em favor da conservação do recurso? 

3, Descrever a distribuição sazonal de tamanho 
dos indivíduos desembarcados; 

 
   

 
As capturas na região incidem sobre 
diferentes extratos populacionais? Com 
sazonalidade ou de forma contínua? 

4, Avaliar semelhanças e diferenças de atributos 
reprodutivos e de tamanho segundo a técnica 
de pesca; 

 

   

 
Cerco, fundeio, caceio e arrasto merecem 
ter sua regulação revista em função do 
impacto que causam sobre o recurso? 

5, Estimar o comprimento médio de primeira 
maturação da espécie; e 

 
   

 
Tamanho de malhas devem ser revistos, 
em favor de captura majoritária de 
adultos? 

6, Com base nesses atributos, estimar 
impactos da pesca sobre as cavalas.   

   

 
Quais ações de governança devem ser 
recomendadas em favor da 
sustentabilidade da captura? 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A cavala integra a família Scombridae, e distribui-se por larga faixa do 

Atlântico, da América Central ao Rio Grande do Sul (COLLETTE et al., 1978). 

Segundo os autores, habita a zona epipelágica e não tem migração expressiva, 

limitando-se a deslocamentos sazonais e reprodutivos. Há registro de indivíduos 

que alcançam comprimento total de 125cm no Brasil (COSTA & PAIVA, 1969). 
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Sua alimentação consiste de peixes pequenos, como sardinhas e manjubas, e, 

em menor quantidade, de crustáceos e moluscos (MENEZES, 1970). A 

alimentação não será priorizada no presente projeto.  

As fêmeas crescem mais que os machos (GAICHAS, 1997; MAIA et al., 

2015). A maturidade chega aos 3-4 anos (COLLETTE & NAUEN, 1983; LIMA et 

al., 1999) e após os 40cm de comprimento total (LIMA et al., op. cit.; MAIA et al., 

op. cit.). Na literatura há divergências sobre a época reprodutiva: em pesquisa no 

litoral cearense, GESTEIRA (1972) aponta desova de julho a setembro; no litoral 

do Maranhão, BATISTA & FABRÉ (2001) indicam desova de outubro a março; no 

litoral paraense, MAIA et al. (2015) cita entre janeiro e abril. Diferentes épocas de 

desova em distintas áreas de distribuição é evento reportado por FINUCANE et al. 

(1986), que classificam a desova como múltipla. Compreende-se, assim, a 

importância de os atributos do recurso no litoral paranaense fundamentarem-se 

em informações originais, sobre exemplares estudados na própria região. 

No litoral do Paraná, onde S. brasiliensis é também conhecida como 

sororoca, no período 1997-2000 o desembarque médio foi de 19t/ano, cerca de 

1,2% da produção local (ANDRIGUETTO-FILHO et al., 2006). Levantamento 

nacional feito pelo IBAMA (2007) há 11 anos posicionava a cavala entre os 

pescados com preço de 1º comércio (do pescador ou armador à indústria, ao 

intermediário, ou diretamente ao consumidor) acima da média geral (Figura 3). 

 
Figura 3 – Preço médio nacional de 1º comércio, em 2007, de alguns dos 

pescados habituais na pesca marítima paranaense. Colunas em 
destaque: ‘cavala’ e ‘valor médio’. IBAMA (2007). 
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A técnica usual para captura de cavalas é a de cerco, para tal utilizando-se 

redes de emalhe com abertura 10cm entre nós opostos. Porém, juvenis são 

comuns na técnica de caceio, malhas 5 e 6cm, dirigida a peixes variados e 

camarão branco, e nas de caceio e fundeio malha 10cm, cujo alvo é a pescada-

branca (AFONSO, op. cit.) (Figura 4). 

Cerco

 

Fundeio

Caceio

Figura 4 – Ilustração das técnicas de pesca que no litoral PR-SC têm cavalas 
como alvo. Fonte: AFONSO (2016), modificado de IBAMA/CEPSUL (2005). 



4. MATERIAL E MÉTODOS 

 Material preliminar foi obtido em 2018, e de forma sistemática vem sendo a 

partir de 2019, nos desembarques da comunidade pesqueira de Matinhos – 

centro. A partir de 2020 o acompanhamento se estenderá aos municípios de 

Guaratuba-PR e Itapoá-SC (Figura 5), locais onde igualmente há desembarques 

de recursos capturados no litoral paranaense, e o Laboratório proponente atua 

desde os anos 90. 

   

Figura 5 – Área de estudo, litoral sul-PR e norte-SC. Fonte: 
www.google.com.br/maps 

Procedimentos 

CAMPO. Por observações com frequência mensal, são acompanhados os 

desembarques de emalhe – variadas técnicas – e arrasto camaroeiro. Registra-se 

a técnica de pesca que originou o desembarque e, no caso do emalhe, tamanho 

de malha. É confirmada a espécie S. brasiliensis, excluindo-se, pois, S.cavalla, e 

a informação sobre tal recurso tratar-se de alvo ou acompanhante. Registram-se 

dados biométricos individuais – comprimento fork (CF) sempre, e comprimento 

total (CT) e peso total (PT) quando possível (pois a dinâmica de desembarque é 

muito rápida) – e quantidade aportada. Gônadas são obtidas por doação. 

20km



Projeto Cavalas 8 
 

LABORATÓRIO. Quanto aos indivíduos em que, no campo, não é possível obter 

dados de CT e PT, esses valores são calculados por regressão, a partir de um 

plantel de referência, em que CF, CT e PT foram registrados. As gônadas são 

identificadas quanto ao sexo e classificadas quanto ao grau de maturação 

(VAZZOLER, 1996). Isso inclui sua pesagem (PG) e, à lupa, medição do diâmetro 

ovocitário e contagem de ovócitos vitelogênicos (F).  

TRATAMENTO DOS DADOS. São calculados, tanto individualmente como em 

médias mensais por sexo: Relação Gonadossomática RGS=PG/PT e Fator de 

Condição K=PT/CTb, sendo b= coeficiente angular da relação PT/CT. O 

comprimento médio de primeira maturação será estimado após o finalizado o 

primeiro ciclo anual, para machos e fêmeas separadamente, dispondo-se em 

gráfico as frequências de indivíduos adultos (i.é, em maturação, maduros e pós-

desova/espermiação) por classe de tamanho. Os dados de distribuição de CT, 

abundância, sexo, estágios de maturação, IGS e K vêm sendo analisados 

segundo as variáveis sexo, comprimento e mês de amostragem. Diâmetro 

ovocitário e F são analisados segundo as duas últimas variáveis. 

 O monitoramento por quatro anos contemplará possíveis diferenças 

interanuais nas variáveis investigadas, comuns ante flutuações meteorológicas e 

oceanográficas na região, assim produzindo resultados de maior consistência 

para avaliação populacional. 

5. EQUIPE 

As atividades do projeto são realizadas por seu coordenador, Prof. Paulo 

de Tarso Chaves, e por um conjunto de estudantes que se somam e sucedem em 

fluxo com os trabalhos de conclusão de curso. Em caráter preliminar à 

consolidação do projeto, em 2018 atuou o bacharelando em Ciências Biológicas 

Ac. Ricardo Alessandro Nóbrega. Em 2019 vêm atuando os bolsista I.C. Matheus 

Platner e Pollyana Obera Biernfeld (Ciências Biológicas). 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ao longo de quatro anos o projeto enseja a realização de trabalhos 

acadêmicos com variadas abordagens, como: atividade reprodutiva num período 

anual; atividade reprodutiva no período total estudado; distribuição de abundância 

e comprimentos por ano; tamanho ovocitário segundo comprimento e peso dos 

peixes; tamanho de maturação gonadal; variações sazonais nos atributos 

reprodutivos; semelhanças e diferenças no desembarque entre as três 

comunidades (Matinhos, Guaratuba e Itapoá).  

Primeira monografia de bacharelado, prospecção preliminar: Ac. Ricardo 

Alessandro Nóbrega, Ciências Biológicas, concluída 2018. Título: “Condição 

reprodutiva da cavala, Scomberomorus brasiliensis, capturada no litoral do 

Paraná”. 

Cronograma de execução, por trimestre, julho de 2019 a junho de 2023 

ATIVIDADE, ANO, TRIMESTRE 2019 2020 a 2022 2023 
3º 4º 1º 2º 3º  4º  1º  2º  

1. Estudo bibliográfico         

2. Campo mensal, Matinhos: coleta de 
dados e material biológico 

  
      

3. Campo mensal, Guaratuba e Barra do 
Saí: coleta de dados e material biológico   

      

4. Atividades de laboratório: 
processamento de gônadas 

  
      

5. Tratamento de dados; produção de 
trabalhos acadêmicos e relatórios 

  
      

6. Elaboração de publicações para eventos 
e periódicos   

      

7. INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

CAMPO. Deslocamentos ao campo: veículo, combustível, pedágio e alimentação 

são necessários; os custos estão sendo cobertos pessoalmente pelo coordenador 

do projeto. O acesso aos pescadores locais já é de praxe em mais de 20 anos de 

atuação de nosso Laboratório nesses municípios. 
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LABORATÓRIO. Para análise das gônadas é utilizado o Laboratório de Ictiologia 

Estuarina, no Departamento de Zoologia, Centro Politécnico. Há lupas, 

microscópio, balança de precisão, computadores e o restante do instrumental 

necessário à consecução das atividades. Também é obtido, por concessão de 

duodécimos departamentais, o necessário de reagentes químicos. 

8. PRODUTOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Os resultados indicarão técnicas, épocas e tamanhos de captura mais e 

menos favoráveis à conservação da espécie estudada. Será disponibilizado, 

assim, um instrumento para a gestão pesqueira, notadamente em caso de risco à 

sustentabilidade desse recurso na região. A relevância dos resultados tem 

naturezas: 

 acadêmica, ao ensejar formação de estudantes em IC, monografias (em 

andamento) e, potencialmente, mestrado; 

 econômica: subsidiará ações de manejo em prol da pesca sustentável 

de cavalas/sororocas, enquanto recurso-alvo; e 

 ambiental: poderá subsidiar medidas regulatórias sobre pescarias em 

que juvenis de cavalas/sororocas são fauna acompanhante. 
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