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RESUMO 
 

 A dinâmica populacional de Scomber japonicus peruanus 

(cavalinha) foi estudada com base nos dados de captura da pesca 

comercial obtidos mensalmente, de janeiro de 1990 a dezembro de 

2003, no litoral peruano (3°23’S-18°20’S e 72°W-84°W), dentro do 

projeto “Seguimento de los recursos pelágicos en el litoral peruano” 

que vem sendo desenvolvido no Instituto del Mar del Perú –

IMARPE. Nesse período, a Temperatura Superficial do Mar foi 

obtida mensalmente em cada uma das áreas de coleta. 

  A análise dos parâmetros de crescimento e as taxas de 

mortalidade, bem como o padrão de recrutamento da cavalinha, 

foram feitos a partir dos dados da pesca comercial correspondente 

aos anos de 1996 a 2003, enquanto na avaliação do estoque 

utilizaram-se os do período de 1993 a 2003.  

 A Temperatura Superficial do Mar variou de 13,60°C (2001) 

a 29,34°C (1998), sendo os valores mínimos encontrados em 1996 

e 1999-2001 e máximos em 1992-1993 e 1997-1998. Os 

desembarques da espécie Scomber japonicus peruanus entre 1990 

e 2003 variaram de 8.119 t a 387.659 t, sendo o valor médio 

122.513 t. As médias dos desembarques mensais oscilaram entre 

3.274 t e 16.853 t, com maiores valores registrados nos meses de 

novembro e dezembro de 1998, bem como em janeiro e março de 

1999. As anomalias positivas máximas dos desembarques, que 

variaram de 134.985 t a 345.137 t, foram obtidas no período de 

1997-1999 e em 2001, enquanto elevadas anomalias negativas nos 

anos de 1992 (-34.402 t) e 1993 (-32.894 t).  

 Os resultados mostraram que no período de 1993-2003 o 

comprimento médio furcal da cavalinha diminuiu de 30,50 cm 

para 26,70 cm, que o comprimento furcal de primeira captura 

(Cf50) foi 26,40 cm e que o recrutamento ocorreu o ano todo, 

principalmente, no verão. 



 

 

xiii

 No período compreendido entre 1996 e 2003, o estudo do 

crescimento e mortalidade da cavalinha evidenciou que os valores 

do comprimento assintótico (Cf∞) e os da taxa de crescimento (K), 

obtidos pelo ELEFAN I e os registrados pelo método de Ford-

Walford, foram 42,40 cm e 0,40 ano–1, respectivamente. O 

comprimento igual a zero (to) foi –0,37 ano–1 e a amplitude de 

oscilação (C) 0,40, enquanto os valores de Winter Point (Wp) 0,60 e 

o do índice de performance (φ) 2,86. A taxa média de mortalidade 

total (Z) obtida pela análise da curva de captura linearizada e pelo 

método de Beverton & Holt, foi 2,30 ano–1; a taxa de mortalidade 

por pesca (F) 1,97 ano–1 e a taxa de explotação 0,86 ano–1. A taxa 

anual de mortalidade natural (M) estimada pelo método de Rikhter 

& Efanov e pela equação de Pauly foi 0,50 ano–1. A longevidade da 

cavalinha foi 7,60 anos.  

 A análise de coorte de comprimento e a aplicação dos 

modelos de rendimento por recruta de Beverton & Holt e o 

preditivo de Thompson & Bell, revelaram que o estoque de Scomber 

japonicus peruanus encontra-se sobre-explotado e próximo da 

capacidade máxima. 

 

 

Palavras-Chave: Scomber japonicus peruanus, crescimento, taxas 

de mortalidade, estoque, El Niño e La Niña 
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ABSTRACT 
 

 The population dynamics of the Scomber japonicus 

peruanus (Chub mackerel) was studied based on commercial 

fishing data obtained monthly from January 1999 to December 

2003 off the Peru coast (3°23’S-18°20’S e 72°W-84°W), within the 

“Tracking of pelagic resources off the Peru coast” project which is 

being carried out at the Instituto del Mar del Peru – IMARPE. 

During this period, Sea Surface Temperature data was obtained 

monthly I n each one of the sampling areas. 

 The analysis of the growth parameters, mortality rates, as 

well as the recruitment pattern of the Chub mackerel was obtained 

from commercial fishing data from 1996 to 2003. For stock 

assessment the time range was from 1993 to 2003.  

 Sea Surface Temperature varied from 13.60°C (2001) to 

29.34°C (1998) with minimum values being found in 1996 and 

1999-2001 and maximum values in 1992-1993 and 1997-1998. 

The landing of the Scomber japonicus peruanus species between 

1990 and 2003 varied from 8.119 t to 387.659 t, with an average of 

122.513 t. The average of the monthly landings varied between 

3.274 t and 16.853 t, with higher values registered on November 

and December 1998 as well as January and March 1999. The 

maximum positive anomalies of the landings, which varied from 

134.985 to 345.137 t, were obtained in 1997 -1999 and in 2001. 

On the other hand, high negative anomalies were obtained in 1992 

(-34.402 t) and 1993 (-32.894 t).  

 The results show that from 1993 to 2003 the mean fork 

length of the Chub mackerel decreased from 30,50 cm to 26,70 cm, 

the fork length of the first catch (Cf50) was 26,40 and that 

recruitment occurred all year, especially during the summer.  

 Between 1996 and 2003, the growth and mortality study of 

the Chub mackerel showed that the asymptotic body length (Cf∞) 

and the growth rate values (K) obtained by ELEFAN I and the ones 
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registered by the Ford-Walford method were 42.40 cm and 0.40 cm 

year–1, respectively. The t-zero (length is 0) was –0.37 year–1 and the 

amplitude (C) 0.40. The Winter Point (Wp) value was 0.60 and the 

performance index (φ) 2.86. The mean total mortality rate (Z), 

obtained by analyzing the linearized catch curve and by the 

Beverton and Holt method, was 2.30 year–1. The rate of fishing 

mortality (F) was 1.97 year–1 and the exploitation rate 0.86 year–1. 

The annual rate of natural mortality (M) estimated by the Rikter 

and Efanov method and by the Pauly equation was 0.50 year–1. The 

longevity of the Chub mackerel was 7.60 years. 

 The length based cohort analysis and the application of 

Beverton and Holt's yield per recruit models as well as Thompson 

and Bell's predictive model, revealed that the  Scomber japonicus 

peruanus is over exploited and nearing it's maximum capacity.  

 

Key–Words :  Scomber japonicus peruanus , growth, mortality 

rates, stock, El Niño and La Niña.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A pesca é uma atividade milenar de grande importância 

como fonte geradora de alimento, emprego e renda para vários 

segmentos da sociedade, especialmente no campo da 

comercialização do pescado e na indústria de seus insumos 

básicos (Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, 

1998). 

 Em 2002, a captura mundial de pescados foi estimada em 

133 milhões de toneladas aproximadamente, das quais 84,5 

milhões de toneladas são espécies marinhas. Dessas últimas, 43 

milhões de toneladas correspondem às espécies pelágicas (Bailey, 

1992; FAO, 2004). De acordo com Klyashtorin (2001), a captura de 

pequenos peixes pelágicos atingiu 22 milhões de toneladas no ano 

de 2000, evidenciando a importância desses organismos na 

economia pesqueira mundial. 

 O Pacífico sul-oriental é uma das áreas mais produtivas do 

mundo, especialmente as dos países como Chile, Peru e Equador, 

onde as pescarias de cerco das espécies Engraulis rigens 

(anchoveta), Sardinops sagax sagax (sardinha), Trachurus 

picturatus murphy (chicharro) e Scomber japonicus peruanus 

(cavalinha) atingem milhões de toneladas. Esse tipo de pescaria é 

destinado principalmente à produção de farinha e óleo de pescado, 

bem como de conservas para abastecer os mercados da Ásia e 

Europa (Espino, 1999). 
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 No Peru, a atividade pesqueira vem sendo realizada desde a 

época pré-inca como fonte de alimento (Lecca, 1962). As culturas 

pré-incas Mochica e Chimu destacaram-se por terem desenvolvido 

a atividade pesqueira graças à construção de balsas de “totora”, 

capazes de acomodar várias dúzias de remadores e utensílios de 

pesca. Segundo Teixeira (1997), essas duas culturas utilizaram 

arpões e anzóis nas capturas de espécies como: Engraulis sp., 

Sarda chiliensis chiliensis (bonito), Mustelus sp. (tollo), Mugil sp. 

(lisa), Micropogonias sp. (corvina) e Stellifer sp. (mojarrilla). De 

acordo com esse autor, ainda, os conhecimentos adquiridos sobre 

a atividade pesqueira foram transmitidos aos incas dos antigos 

povoados do norte peruano, que não apenas o mantiveram, mas o 

incrementaram e disseminaram pela vasta região andina da 

América do Sul. 

 Na época da Colônia, essa atividade passou a ter maior 

importância devido à utilização de embarcações e redes de pesca 

trazidas pelos espanhóis. Em contraposição, na época da 

República, transformou-se em uma atividade essencialmente 

artesanal e complementar à lavoura (Cotos, 1999). 

Na década de 1930, devido à crescente demanda de pescado 

no mercado interno, fundou-se a “Compañia Nacional de Pesca” 

destinada à comercialização desse produto, surgindo assim um 

novo tipo de comércio no país (Lecca, 1962). 

Durante a II Guerra Mundial, a demanda pela espécie S. 

chiliensis chiliensis aumentou consideravelmente, sendo sua 
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comercialização, na forma salgada, destinada exclusivamente ao 

abastecimento do mercado externo (Cotos, 1999). A partir de 1950, 

a pescaria pelágica industrial foi destinada à produção de farinha e 

óleo (Csirke & Gummy, 1996; Cotos, 1999), o que exigiu a 

utilização de embarcações motorizadas e de gelo para a 

conservação do pescado. Em 1959, a frota industrial peruana era 

composta de 426 embarcações, com capacidade de porão de 30 t a 

60 t, passando para 1750 embarcações na década de 1960. Com a 

modernização das embarcações (81% contavam com equipamento 

acústico), houve redução do tempo de operação das redes e 

aumento do número de lances de pesca por dia (Lora, 1965; 

Tsukayama, 1983). 

Em 1963, devido à pesca da anchoveta, o Peru chegou a ser 

o primeiro país pesqueiro no mundo. Nos anos seguintes, embora 

já não ocupasse o primeiro lugar no ranking mundial, as capturas 

continuaram sendo elevadas, chegando a uma média anual de 8,9 

milhões de toneladas. O declínio das capturas da anchoveta 

iniciou-se em 1971 e atingiu o seu ponto crítico em 1973, quando 

não ultrapassaram 1,5 milhões de toneladas (Csirke et al., 1996). 

Esse fato, exigiu do governo peruano a imposição de medidas 

destinadas a preservar o pouco desse recurso que ainda restava.  

Com o colapso da anchoveta em 1972-1973, muitas 

empresas pesqueiras faliram ou diminuíram sua produção, o que 

trouxe como conseqüência a redução do número de embarcações.  

Desde então, a pesca no mar peruano passou a ser multiespecífica 
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e baseada principalmente na anchoveta, sardinha, chicharro e 

cavalinha.  No ano de 1973 verificou-se o aumento das capturas da 

cavalinha, as quais se mantiveram em níveis elevados na década 

de 1980, passando a ser uma das quatro espécies de peixes de 

importância econômica para o país (Tsukayama, 1983; IMARPE & 

ITP, 1996). 

A família Scombridae é constituída de 15 gêneros e 49 

espécies, sendo a maioria caracterizada pela sua abundância e 

valor econômico (Collete & Nauen, 1983; Ravier & Fromentin, 

2004). Scomber japonicus é um peixe pelágico que pode ser 

encontrado em profundidades de até 300 m nos oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico (Kramer, 1969). Possui corpo robusto; linha lateral 

média ondulada; de 9 a 10 espinhos na primeira nadadeira dorsal 

e de 12 a 15 ossos interneurais abaixo da primeira nadadeira 

dorsal (Collette & Nauen, 1983).  

A subespécie Scomber japonicus peruanus, conhecida como 

“cavalinha” ou “macarela”, caracteriza-se por apresentar o maxilar 

totalmente coberto pelo pré-orbital; a região antero-posterior do 

olho coberta por uma pálpebra adiposa; a primeira nadadeira 

dorsal com 8 a 10 espinhos e 5 pequenas “finlets” nas regiões 

dorsal e anal (Fig. 1).  

A cavalinha é típica do litoral de países como Costa Rica, 

Equador, Peru e Chile, podendo ser encontrada até nas ilhas 

Galápagos (Chirichigno & Vélez, 1998). No litoral peruano, a 

espécie forma grandes cardumes principalmente em águas com 
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temperaturas de 17°C a 22°C e profundidades de 10 m a 30 m 

(Caramantín, 2001). Estudos feitos por Ñiquen & Bouchon (1995), 

mostraram que a abundância e distribuição da população de 

cavalinha vêm sofrendo mudanças significativas. De acordo com 

esses autores, ainda, na década de 1960 as capturas não 

ultrapassaram 13 mil t por ano, enquanto na década de 1980 

atingiram 362 mil t. Nos anos seguintes, as capturas foram 

diminuindo até chegar a valores que oscilaram entre 9 e 22 mil t 

por ano, como aconteceu no ano de 1994.  

 Na literatura são inúmeros os trabalhos publicados sobre S. 

japonicus abordando aspectos relacionados com o seu crescimento 

(Blagoderov, 1973; Perrota, 1993a; González-Pajuelo et al., 1996; 

Lorenzo-Nespereira & González-Pajuelo, 1993; Gluyas-Millán et al., 

1998; Hwang & Lee, 2005), alimentação (Shoji et al., 1999; 

Sánchez & Shirasago, 2000; Goulas & Kontominas, 2005; 

Krutzikowsky & Emmett, 2005; Sever et al., 2006), reprodução 

(Schafer, 1980; Gluyas-Millán & Quiñonez-Velazquez, 1997; 

Uriarte & Paulino, 2001; Shiraishi et al., 2005; Watanabe & Yatsu, 

2006), distribuição e abundância (Walsh & Martin, 1986; Vasilenko 

et al., 1997; Sánchez-Velasco, 2004; Erzini, 2005) e avaliação do 

estoque (Watanabe, 1973; Bakken & Westgard, 1986; Lokwood, 

1988; Weizhong et al., 1997; Weizhong et al., 1998; Rebik & 

Kukharev, 1998; Hiyama et al., 2002; Katsukawa, 2005). Em 

contraposição, são poucos os trabalhos realizados sobre a espécie 
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S. japonicus peruanus, especialmente a que ocorre no litoral 

peruano, limitando-se aos de Miñano & Castillo (1971); Chaves 

(1976); Kotlyar & Abramov (1982); Mendo (1984); Peña et al. 

(1986); Buitron & Perea (1998); Dioses et al. (2002); Caramantín 

(1998, 2001), Caramantín-Soriano et al. (2003); Caramantín-

Soriano et al. (2004a, 2004b); Caramantín-Soriano & Vega-Pérez 

(2005).  

 Diversos métodos de avaliação dos recursos pesqueiros vêm 

sendo desenvolvidos com a finalidade de garantir a  

sustentabilidade desses recursos (Hilborn & Walters, 1992; Godo, 

2003; Katsukawa, 2005). Os métodos de análises de população 

virtual e de coortes, por exemplo, são ferramentas de grande 

utilidade na avaliação do nível de explotação das espécies 

marinhas (Gonzáles-Pajuelo et al., 1996; Cadima, 2000; Maunder, 

2002).  

Em geral, o enfoque dado aos estudos de avaliação dos 

estoques pesqueiros objetiva a predição dos níveis ótimos de 

esforço de pesca e seus rendimentos sustentáveis (Hilborn & 

Walters, 1992; Freón & Misund, 1999; King, 1995). Vista sob uma 

nova perspectiva, a investigação pesqueira tem como finalidade 

avaliar as respostas das pescarias aos planos de manejos 

alternativos e às condições ambientais, auxiliando na tomada de 

decisões frente a um conjunto de incertezas (Toresen & Ostvedt, 

2000; Zhao et al., 2003; Halley & Stergiou, 2005). 
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  O estudo da dinâmica populacional da espécie S. japonicus 

peruanus, que ocorre no litoral peruano, torna-se oportuno e 

necessário já que as informações obtidas podem contribuir para a 

elaboração de normas legais mais rígidas, que permitam garantir a 

explotação sustentável e a preservação deste importante recurso 

pesqueiro.  
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2. Objetivos 

 Com base na importância econômica da espécie S. japonicus 

peruanus (cavalinha) e perante a falta de informações sobre sua 

dinâmica populacional, o presente trabalho objetiva: 

 Analisar a flutuação das capturas da cavalinha e sua relação 

com a Temperatura Superficial do Mar. 

 Estudar o crescimento da cavalinha através da análise da 

distribuição de freqüência do comprimento. 

 Estimar as taxas de mortalidade. 

 Avaliar o estado de explotação da cavalinha, utilizando a análise 

de coorte de comprimento e os modelos de rendimento por 

recruta de Beverton & Holt e Thompson & Bell. 
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3. Caracterização da área de estudo 

 O litoral peruano, localizado entre as regiões de Tumbes e 

Tacna (03°23’S-18°20’S e 72°W-84°W), possui uma área costeira de 

pouco mais de 1200 mn, com direção noroeste-sudeste, e uma 

plataforma continental definida pela isóbata de 200 m. 

 A plataforma continental caracteriza-se por ser estreita (3 a 

5 mn) ao sul da região de San Juan (15°S) e mais larga (65 mn) 

entre 7°S e 10°S, sendo coberta em grande parte por areia e argila 

lodosa (Delgado & Gomero, 1995). Sua topografia é suave, clássica 

de margem tipo Pacífico, distinguindo-se pela complexidade do 

relevo, pela presença de “Canyons” e “Gullies” submarinos 

superpostos ao talude e pela placa de Nazca, que possui na parte 

central a cordilheira submarina de Nazca. A plataforma continental 

tem aproximadamente 200 m de profundidade, porém, em direção 

noroeste, apresenta profundidade de 50 m a 100 m e temperatura 

elevada, o que dá lugar a gradientes latitudinais ao sul e norte dos 

6° S (Teves & Envangelista, 1974; Machare et al., 1986). 

 O litoral peruano, onde os gradientes de temperatura são 

mais intensos no verão e outono (isotermas de 24°C) e bastante 

irregulares no inverno e primavera, possui áreas de ressurgência 

costeira intensas entre 5°S e 6°S (Paita-Punta Falsa), 7°S e 8°S 

(Pimentel-Chicama), 11°S e 12°S (Huacho-Callao) e 14°S e 15°S 

(Baía Independencia e San Juan). Esta última, considerada a 

principal área de ressurgência porque a água apresenta 
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temperaturas baixas o ano todo (Zuta & Guillén, 1970; Moover & 

Boicurt, 1978; Comisión Permanente del Pacifico Sur, 1983).  

 As correntes que favorecem a ocorrência da ressurgência 

nessas áreas são: a Corrente de Cromwell, a Corrente Peruana 

Subsuperficial e a Água Temperada da Subantártida. De acordo 

com Moron (2000), em condições normais, a ressurgência inicia-se 

em profundidades de até 120 m e temperaturas de 14°C a 17°C, 

salinidade de 34,80 a 35, teores de oxigênio dissolvido de 2 mL/L a 

4 mL/L, fosfatos de 1 µg-at/L a 2,5 µg-at/L e valores de silicatos 

de < 2 µg-at/L e > 30 µg-at/L.  

 No litoral peruano predominam os ventos alísios de SE, os 

quais possuem velocidades médias acima de 5 m/s e maior 

intensidade no inverno. Nas latitudes 4°S a 6°S dominam os ventos 

sul e sudoeste, que atingem velocidade média de 3,40 m/s, e nas 

latitudes 7°S e 10°S os ventos de sudeste, cujas velocidades 

médias variam de 2 m/s a 2,5 m/s. Ao sul da latitude 14°S, na 

região localizada entre Pisco e San Juan, dominam os ventos 

sudeste o ano todo. Esses ventos apresentam velocidade média de 

4,80 m/s, podendo atingir velocidades superiores a 10 m/s (Guillén 

& Calientes, 1981).  



 

 

11

3.1. Estrutura oceanográfica 

 O sistema de correntes do Peru faz parte da Circulação 

Anticiclônica do Pacífico Sul e é formado por correntes marginais 

superficiais e subsuperficiais (Fig. 2).  

 
Correntes marginais superficiais: 

 A Corrente Peruana (CP) ou de Humboldt, que se origina na 

região Antártica, é um fluxo permanente de água fria 

superficial, que percorre a costa peruana até os 6°S, onde 

desvia-se em direção oeste. Próximo à latitude 25°S, dá origem à 

Corrente Costeira Peruana (CCP) e à Corrente Oceânica Peruana 

(COP). 

 A Corrente Costeira Peruana (CCP) caracteriza-se por 

apresentar águas frias (<17°C), salinidade relativamente baixa 

(34,8 a 35,1) e elevados teores de nutrientes (> 25 µM de PO4; 

>15 µM de Si2O4 e N03) (Guillén & Calientes, 1981). Entre a 

costa e os 78°W, atinge velocidades de 5 cm/s a 15 cm/s, 

diminuindo sua intensidade em direção norte, nas grandes 

profundidades. A CCP Transporta um volume de água de 

aproximadamente 6 milhões de m3/s nos primeiros 200 m de 

profundidade, sendo o maior fluxo registrado entre abril e 

setembro (Wyrtki, 1967).  

 A Corrente Oceânica Peruana (COP) possui temperaturas de 

24°C a 28°C, salinidade acima de 35,20 e um volume de água 



 

 

12

de 8 milhões de m3/s. Flui ao norte e oeste dos 82°W e pode 

atingir até 700 m de profundidade (Wyrtki, 1967). 

Correntes marginais subsuperficias: 

 A Corrente Subsuperficial Peru-Chile ou Corrente Submarina 

tem sua origem na união da extensão da Corrente de Cromwell 

e da Contracorrente Sul-equatorial Subsuperficial. Caracteriza-

se por apresentar temperatura e salinidade baixas; altos teores 

de oxigênio e nutrientes; velocidades de 4 cm/s a 10 cm/s e 

por fluir em direção sul, próximo à costa (Wooster & Gilmartin, 

1961). 

 A Contracorrente do Peru (CCP) tem a mesma origem da 

Corrente Subsuperficial Peru-Chile; possui temperatura acima 

de 22°C e teores de salinidade e de oxigênio baixos. 

Ocasionalmente, entre novembro e fevereiro, pode chegar até a 

superfície (Zuta & Guillén, 1970). 

 A Extensão Sul da Corrente de Cromwell (ESCC) tem origem 

oceânica e atinge a região costeira entre os 3°S e 10°S. 

Caracteriza-se por apresentar temperaturas de 13°C a 16°C; 

salinidade de 34,80 a 35,10 e elevados teores de oxigênio (0,25 

mL/L a 2 mL/L) (Zuta & Guillén, 1970; Moron, 2000). 

 
Massas de água 

 De acordo com Zuta & Guillén (1970) e Moron (2000), as 

massas de água presentes na costa peruana são: 

 Superficiais: 
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 Água Subtropical Superficial (ASS): caracteriza-se por 

apresentar temperatura de 15°C a 28°C e salinidade acima de 

35,1. 

 Água Costeira Fria (ACF): massa de água com temperatura de 

até 13°C e salinidade entre 34,80 e 35,10. 

 Água Equatorial Superficial (AES): possui temperatura de 19°C 

a 25°C e salinidade de 34 a 34,80. No verão, é freqüentemente 

encontrada ao norte dos 6°S.  

 Água Tropical Superficial (ATS): caracterizada pela temperatura 

acima dos 25°C e salinidade inferior a 34. 

 

 Subsuperficiais: 

 Água Temperada da Subantártida (ATSA): possui temperatura 

de 13°C a 15°C e salinidade de 34,60 a 34,80. 

 Água Equatorial Subsuperficial (AESS): caracteriza-se por 

apresentar temperatura de 13°C a 15°C e salinidade de 34,90 a 

35,10. 

 Água Equatorial profunda (AEP): massa de água com 

temperatura de 7°C a 13°C e salinidade de 34,80 a 35,10. 

 Água Antártica Intermédia (AAI): possui temperatura de 4°C a 

7°C e salinidade de 34,40 a 34,60. 

 

3.2. Anomalias de macroescala 

 El Niño de Oscilação Sul (ENSO) é um fenômeno de 

macroescala, que ocorre principalmente no Pacífico sul-oriental, 
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responsável pelas mudanças de curto, médio e longo prazos que 

afetam as áreas continentais da Ásia, Oceania e América. Os 

efeitos do ENSO no ecossistema marinho são bastante evidentes no 

Oceano Pacífico, especialmente no Pacífico Tropical Oriental 

(Equador, Peru e Chile) e no Pacífico Norte (Estados Unidos e 

Canadá).  

 O ciclo do ENSO inclui um período frio que corresponde à 

La Niña e um período quente denominado El Niño. Esses dois 

eventos caracterizam-se por ocorrerem de forma irregular, 

alternada e com intensidades variáveis. 

 No litoral peruano, El Niño impede a ressurgência, 

ocasionando a diminuição da produção primária em 

aproximadamente 50% (Chavéz et al., 1989). Durante o El Niño 

1982-83, por exemplo, muitas espécies de fitoplâncton típicas da 

Corrente Costeira Peruana foram substituídas por espécies 

provenientes das regiões oceânicas e equatoriais. Nos eventos El 

Niño de 1972-73, 1976 e 1997-1998 o aumento da temperatura 

afetou a distribuição da anchoveta, o que teve sérios reflexos na 

economia peruana.  

 

3.2.1. O ENSO e a Oscilação Sul 

 Quando a pressão atmosférica aumenta no Pacífico Sul-

Oriental (Ilha de Páscoa e Tahiti), a pressão diminui no Sudeste 

Asiático (Darwin-Austrália). Esses movimentos alternados, 

provocados pelo deslocamento das massas de ar, foram 
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identificados e estudados por Gilber Walker em 1924, que os 

denominou Índice de Oscilação Sul (IOS). A correlação das 

variações do IOS e a ocorrência do El Niño levaram à criação da 

sigla ENSO, que significa El Niño Souther Oscillation (Arntz & 

Fahrbach, 1996).   

 O ENSO é medido através do IOS, que representa a 

diferença de pressão atmosférica entre as ilhas de Tahiti e Darwin. 

Valores positivos de IOS correspondem à La Niña e estão 

associados à baixa pluviosidade no Pacífico, maior precipitação no 

Oceano Índico e temperaturas relativamente baixas em ambas as 

regiões. Em contraposição, valores negativos de IOS estão 

relacionados às anomalias positivas das temperaturas da água do 

mar na costa peruana e correspondem ao evento El Niño.  

 

3.2.1.1. LA NIÑA 

 La Niña é um evento caracterizado por apresentar 

anomalias térmicas, com médias mensais de –1,5°C a –3°C; por 

estar diretamente relacionado à intensificação das ressurgências 

costeira e equatorial; bem como pelos afastamentos da Água 

Subtropical Superficial para a região oceânica e da Água 

Equatorial Superficial para o norte. Durante La Niña, a 

ressurgência aflora a 30 ou 50 milhas da costa e, dependendo de 

sua intensidade, favorece a ascensão da termoclina. Os registros 

climáticos mostram que La Niña foi mais intensa nos anos de 

1903-1904, 1906-1908, 1919-1918, 1938-1939, 1942-1943, 1948-
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1949, 1954-1956, 1988-1989 e 1995-1996 (Kane, 1997; Couper-

Johnston, 2000). 

 

3.2.1.2. EL NIÑO 

 Dados paleoclimáticos mostram a existência do fenômeno 

El Niño no mar peruano 10.000 anos a.C. (Kaulicke, 1993). No 

litoral peruano, registros das fortes chuvas na época pré-inca 

indicam que os eventos El Niño vêm ocorrendo desde o 

desenvolvimento das culturas pré-incas Chavin (2500 a.C. - 200 

d.C.), Vicus (550-600 d.C.) e Chimu (1200–1400 d.C.). Na região 

norte, provocaram fortes chuvas, tempestades e transbordamentos 

de rios, que destruíram cidades como as de Lambayeque, Nepeña, 

Casma, Piura e Trujillo. Em contraposição, causaram severas 

secas na região andina, no desenvolvimento da cultura Huari (700 

- 1200 d.C.) e império inca (1438 -1533 d.C.) (Klauer, 2000).   

 Em 1525, o fenômeno El Niño foi confirmado pelo 

conquistador espanhol Francisco Pizarro ao navegar ao longo da 

costa peruana (Burgoa, 2005). Segundo Arntz & Fahrbach (1996), 

em 1891, Carranza publicou um artigo no Boletim da Sociedade 

Geográfica de Lima (Peru), onde relata “...os marinheiros do Porto 

de Paita, que freqüentemente navegam ao longo da costa oeste da 

América do Sul em pequenas naus, costumam denominar de El 

Niño (Menino Jesus) uma contracorrente que aparece, em alguns 

anos, logo após o Natal...”. A presença dessa contracorrente ao 



 

 

17

longo da costa peruana foi observada em diversas ocasiões pelos 

pescadores locais e estava associada a fortes chuvas.  

 A primeira manifestação de El Niño é o enfraquecimento 

dos ventos alísios do sul e a intensificação dos ventos do oeste no 

Pacífico Central equatorial, o que gera massas de águas cálidas 

próximas à costa. Isso ocorre porque a AES, ao fluir para o sul, 

provoca a elevação da temperatura da água, o afundamento da 

termoclina e a diminuição da salinidade (Bjerknes, 1969). 

 El Niño caracteriza-se por apresentar dois picos de 

intensidade máxima; duração de 10 a 18 meses e periodicidade de 

ocorrência de 2 a 7 anos. A severidade desse evento depende de 

sua duração, extensão e meses de ocorrência (Moron, 2000). De 

acordo com Chirinos de Vildoso (1984); Quinn (1992); Klauer, 2000 

e Moron (2000), no Mar peruano, no período de 1535 a 2003 foram 

registrados 16 eventos El Niño de importância: 6 de intensidade 

moderada e 10 fortes ou extraordinários: 

 

El Niño de intensidade forte ou extraordinária 

 Os eventos El Niño fortes ou extraordinários caracterizam-

se por gerar anomalias térmicas de até +10°C, cujos efeitos sobre a 

pesca, agricultura e comércio foram desastrosos para o país 

(Moron, 2000). Os principais ocorreram nos anos de 1878-1879, 

1720, 1728, 1791, 1828, 1877-1879, 1891, 1925-1926, 1972-

1973, 1982-1983 e 1997-1998.  



 

 

18

 Nos dois primeiros eventos, ocorreram chuvas fortes, que 

inundaram os estados de Lambayeque e Piura.  Durante o El Niño 

de 1728, ocorreu um maremoto em Piura, que destruiu a cidade de 

Sechura. Os eventos de 1791, 1828 e 1877-1879 provocaram o 

transbordamento dos rios Piura e Santa, o que contribuiu para que 

a agricultura das cidades de Paita, Motupe, Santa e Chiclayo 

fossem devastadas (Zeta, 2002).  

 O El Niño de 1891 e 1925-1926, por exemplo, causaram 

grandes mudanças climáticas ao longo do litoral peruano, bem 

como a elevação da temperatura da superfície do mar nas regiões 

norte e central do país, que passou de 18,5ºC para 26ºC. Na região 

norte, verificou-se o aumento de chuvas torrenciais e de enchentes 

principalmente no verão e outono. Nessas duas estações, o índice 

de pluviosidade foi 300 vezes mais elevado que o índice médio 

normal (Chirinos de Vildoso, 1984). 

 Segundo Glantz (1996), a ocorrência de El Niño forte ou 

extraordinário de 1972-1973 no litoral peruano, que provocou o 

colapso na indústria pesqueira da anchoveta, chamou a atenção 

para a importância desse evento. 

 O El Niño de 1982-83, marcado pela elevação excepcional 

da temperatura da superfície do mar, teve efeitos devastadores na 

região norte do Peru. No final de setembro de 1982, próximo à 

cidade de Paita, a TSM passou de 16°C para 20°C em 24 horas. 

Três semanas depois atingiu 22°C e, em dois meses, chegou a 

24°C. (Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática, 
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1996). Na região norte, a TSM apresentou anomalias que 

ultrapassaram os 8°C e precipitações que chegaram a ser 340 

vezes superiores às normais. Em contraposição, na região sul, o 

índice de pluviosidade sofreu uma redução de até 32% (114 mm), o 

que provocou uma das secas mais severas dos últimos 50 anos 

(Arntz & Fahrbach, 1996).  

 No entanto, o El Niño de 1997-1998 é considerado o maior 

de todos os registrados até o momento, devido à sua intensidade 

extraordinária. Em março de 1997 as águas do Pacífico próximas à 

costa peruana começaram a esquentar e, no mês de abril, foi 

detectada a presença de uma massa de água aquecida, de 14 

milhões de quilômetros quadrados. Pouco tempo depois, as 

imagens de satélite mostravam uma faixa quente de 10 mil 

quilômetros de extensão por 2 mil quilômetros de largura e 300 m 

de profundidade. Esses dois fatos mostraram que a ocorrência do 

El Niño não se restringe aos finais de ano. De acordo com Lama 

(2001), esse fenômeno ocasionou a queda considerável das 

exportações pesqueiras, com prejuízos da ordem de três bilhões de 

dólares, e a perda de centenas de vidas humanas.  

 

Eventos El Niño de intensidade moderada   

 Os eventos El Niño de intensidade moderada ocorreram em 

1911-1912, 1917, 1931-1932, 1939-1941, 1948-1949, 1957-1958. 

Nos três primeiros eventos, as anomalias positivas da TSM foram 

de até 3ºC acima do normal, o que provocou chuvas torrenciais na 
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região norte do Peru e a penetração das águas quentes até 14°S. 

Durante os El Niño de 1939-1941 e 1948-1949, verificaram-se 

anomalias positivas da TSM, que oscilaram entre 4ºC e 6°C, e a 

forte intrusão da AES ao sul do Peru, que elevou a temperatura 

das massas de água da região de Atico (17°S) até os 26,30°C. 

Durante o El Niño de 1939-1941 não foram registradas chuvas, 

exceto ao norte da região de Sechura (7,70°S), o que diminuiu os 

efeitos daninhos desse evento (Wooster, 1960). Em contraposição, 

durante o El Niño de 1957-1958, as chuvas fortes chegaram até a 

região central do Peru (12°S) (Chirinos de Vildoso, 1984).  
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4. Material e métodos 

4.1. Obtenção dos dados 

 Os dados de captura comercial de S. japonicus peruanus 

(cavalinha) foram obtidos ao longo do litoral peruano (3°23’S-

18°20’S e 72°W-84°W), entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003, 

dentro do projeto “Seguimento de los recursos pelágicos en el 

litoral peruano” que vem sendo desenvolvido no Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE) (Fig. 3).  

Para a obtenção dos dados de captura comercial, 

amostragens diárias foram feitas em todas as áreas de captura, 

pela equipe de técnicos e pesquisadores do IMARPE, junto aos 

desembarques da frota comercial. Esses dados foram 

disponibilizados pela Diretoria do IMARPE para serem processados 

e utilizados na elaboração do presente trabalho. Os parâmetros da 

relação peso/comprimento da cavalinha, estimados por 

Caramantín (2001), para o período de 1990 a 1998, também foram 

utilizados neste estudo. 

 
4.1.1. Dados de Temperatura Superficial do Mar 

A Temperatura Superficial do Mar (TSM) foi obtida 

mensalmente em cada uma das áreas de coleta, localizada entre 

Paita (5°S) e Ilo (17°S), no período de 1990 a 2003. As anomalias 

mensais de TSM foram calculadas utilizando-se a seguinte 

fórmula:  

ijT  = ijT - iT  
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 Onde: 

ijT  = Anomalia da TSM do mês i do ano j 

ijT  = Média da TSM do mês i no ano j 

iT  = Média da TSM para o mês i quando considerados todos 

        os anos de estudo (1990-2003). 

 

4.1.2. Análises dos desembarques  

No período de 1990 a 2003, as estimativas das anomalias 

anuais dos desembarques da cavalinha foram obtidas através da 

subtração anual, em cada ano, da média anual histórica (1975-

1989).  Na análise da variabilidade temporal dos desembarques e 

sua relação com a TSM, foi considerada somente a região 

compreendida entre Paita (5°S) e Chimbote (9°S).  

 

4.1.3. Análises estatísticas 

Nas análises estatísticas, foi utilizado o programa 

Computacional MINITAB (2000), sendo o conjunto de dados 

representado por histogramas e “interval plots”. 

A significância da variação anual dos valores médios do 

comprimento da cavalinha foi verificada, utilizando-se o teste de 

análise de variância (Zar, 1999). A ANOVA, também foi utilizada 

para testar a significância da variação dos valores dos parâmetros 

de crescimento de von Bertalanffy (K, Cf∞) e da taxa de mortalidade 

total (Z). 
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4.2. Captura em comprimento 

Os dados de captura comercial utilizados neste estudo, 

correspondem ao período de 1993 a 2003.  

Para a obtenção dos dados de comprimento da cavalinha, 

foram feitas, em média, três amostragens diárias nos locais de 

captura (Fig. 2). Cada amostra, constituída de 3 ou 4 baldes de 

aproximadamente 20 litros, foi retirada aleatoriamente do total 

desembarcado. Todos os exemplares dessas amostras tiveram o 

seu comprimento furcal (Cf) medido. Dados de distribuição de 

freqüência de comprimento mensal, utilizando classes de 

comprimento de 1 cm, também foram obtidos. 

 Com relação aos dados de captura, estes foram ponderados 

para cada ano, região e área total. O peso mensal das amostras foi 

estimado a partir da relação peso/comprimento. Dividindo-se o 

peso do desembarque mensal pelo peso da amostra 

correspondente, obteve-se um fator de ponderação, que foi 

multiplicado pela freqüência absoluta de indivíduos em cada classe 

de comprimento. A somatória desses valores representou o número 

de indivíduos desembarcados no mês. 

 O número de indivíduos adultos existentes na área de 

estudo, entre 1996 e 2003, foi calculado utilizando-se dados 

mensais das distribuições de classes de freqüência de comprimento 

furcal de espécimes, com no mínimo de, 29 cm de Cf (IMARPE). 



 

 

24

 Para estimar o comprimento furcal em que 25%, 50%, 75% 

e 100% das cavalinhas estão vulneráveis à arte de pesca, foram 

utilizadas as curvas de probabilidade de captura.  

 

4.3. Parâmetros de crescimento 

 Para a obtenção dos parâmetros de crescimento da equação 

von Bertalanffy (1957), utilizaram-se diversos métodos.  

A taxa de crescimento (K) e o comprimento furcal 

assintótico (Cf∞) foram obtidos anualmente e para o período de 

1996 a 2003, baseados nos dados de freqüência de comprimento. 

 
Estimativa dos parâmetros de crescimento: 

 Método de Bhattacharya (1967) e Ford-Walford (1946).  

O método de Bhattacharya consiste na identificação visual 

das freqüências de comprimento de um determinado grupo 

etário. Este método decompõe cada distribuição de freqüência 

de comprimento, formada por diversos grupos etários, em 

curvas normais superpostas, e calcula o comprimento médio 

para cada curva ou coorte.  

Após a identificação do comprimento médio de cada coorte, os 

parâmetros de crescimento foram estimados pelo método de 

Ford-Walford. Esse método baseia-se na construção de um 

diagrama de dispersão, feito a partir dos dados de 

comprimentos furcais médios por grupos de idade (Li) e da 
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idade seguinte (Li+1), ajustando-se uma regressão linear de 

onde serão obtidos os parâmetros de crescimento K e Cf∞. 

 O Sistema ELEFAN I, inserido no programa FISAT da FAO-

ICLARM (Guayanilo et al., 1989), utiliza a distribuição de 

freqüência de comprimento mensal para o período de 1996 a 

2003. O método se baseia na análise de progressão modal, 

onde várias amostras de distribuição de freqüência de 

comprimento são dispostas seqüencialmente e as progressões 

das modas servem para inferir o crescimento (Longhurst & 

Pauly, 1987). O software, estima os parâmetros da curva de 

crescimento de von Bertalanffy em termos de sazonalidade 

(Pauly & Gaschutz, 1979): 

 

Cf = Cf∞ {1- exp [-K. (t-to) - (
2π
CK ). (sen 2π . (t-ts))]} 

Onde: 

Cf∞ = Comprimento furcal assintótico 

K= Taxa de crescimento 

to = Idade teórica do peixe no comprimento zero 

C = Amplitude de oscilação de crescimento, que pode variar de 0 a 

1, relacionado às diferenças das temperaturas de inverno e verão 

às quais o peixe está submetido. 

Ts = Corresponde à época do ano em que a taxa de crescimento do 

peixe é mais elevada. Está relacionada ao “Winter point” (Wp), que 
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representa o período do ano em que o crescimento do peixe é 

menor (Wp = Ts+0,5). 

 
Procedimentos executados pelo programa: 

  Reestruturação dos dados: objetiva identificar os picos (valores 

positivos) que representam diferentes coortes. Nesta fase, são 

realizados os seguintes passos: 

 Cálculo da média móvel das freqüências de cada classe de 

comprimento. 

 Divisão da freqüência da classe (valor observado) pela média 

móvel, que permite a obtenção da freqüência ajustada. 

 Cada freqüência ajustada é dividida pela média das freqüências 

ajustadas da amostra e subtraída de 1. 

  Reajuste final dos valores. 

 Os valores iguais a –1 são substituídos por 0 e, os negativos, 

multiplicados pela razão entre as somas dos valores positivos e 

negativos (Sparre & Venema, 1997).  

 Resultados apresentados em forma de planilha.  

 

  Utilizando essas planilhas, devem-se escolher os pontos iniciais 

“Starting Point” (SP), que são representados por uma 

determinada amostra e classe de comprimento (SL). Como as 

idades das coortes são desconhecidas, a curva é projetada a 

partir de SP. Isso ocorre porque o programa é incapaz de 



 

 

27

estimar a t0 (parâmetro que fixa a curva de crescimento ao eixo 

da abscissa). 

  A partir dos dados reestruturados do SP e dos valores inicias 

para os parâmetros Cf∞ e K, o programa projeta uma nova 

planilha, onde são realçados os maiores valores de Rn para Cf∞ 

e K. 

O índice de ajuste Rn é dado pela equação de Pauly (1987): 

 
Rn = (10 (ESP. ASP ) ) 

 
Onde: 

ASP (“available sum of peaks”) = Representa a soma dos picos 

(valores positivos) presentes em todas as amostras. 

ESP (“explained sum peaks”)= É a soma de todos os pontos 

(negativos ou positivos) sobre os quais passa cada curva.  

 

No presente trabalho, foram escolhidas as curvas que 

apresentaram os maiores valores de Rn e maior número de 

coincidências entre os picos e as curvas. Isso, levando-se em 

consideração os dados de crescimento de S. japonicus peruanus 

disponíveis na literatura. 

É interessante salientar que os parâmetros de crescimento 

obtidos neste trabalho pelos diferentes métodos, foram utilizados 

na estimação das taxas de mortalidade e introduzidos na avaliação 

do estoque da cavalinha.  
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A idade teórica em que o peixe apresenta um comprimento 

médio igual a zero (to), no instante do nascimento, foi calculada 

utilizando-se a fórmula de Pauly (1979): 

   
log (-to) = -0,392 - 0,275 log Cf∞ - 1,038 log K 

 
 
Onde:  

Cf∞ = Comprimento furcal assintótico  

K = Coeficiente de crescimento  

 
A Taxa de crescimento da cavalinha, em função da idade, 

foi estimada a partir do incremento do seu tamanho por unidade 

de tempo (Sparre & Venema, 1997): 

 
 

Onde: 

t
Cf
∆
∆  = Taxa de crescimento  

Cf = Comprimento furcal 

t = Tempo (ou idade) expresso em unidades de anos. 

 Os valores de Índice de Performance de Crescimento (φ) 

(Munro & Pauly, 1983; Pauly & Munro, 1984) foram calculados 

utilizando-se a equação: 

φ = log K + 2 log Cf∞ 

Onde: 

Cf∞ e K= Parâmetros de crescimento 

t
Cf(t)-t)(t CfCf

∆
∆+

=
∆
∆

t
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4.4. Taxas de mortalidade e longevidade 

As taxas de mortalidade total, natural e por pesca foram 

calculadas a partir das distribuições de freqüência e dos 

parâmetros de crescimento. 

 

4.4.1. Mortalidade total (Z)  

 A mortalidade total anual foi estimada utilizando-se a curva 

de captura linearizada e o modelo de Beverton & Holt (1956).  

 Curva de captura linearizada (Pauly, 1983) 

 A estimativa da mortalidade total anual foi feita com base 

nos dados de freqüência de classes de comprimento furcal, 

convertidos em idade, e nos parâmetros de crescimento Cf∞ e K da 

curva de von Bertalanffy (Pauly, 1984a, 1984 b;  Sparre & Venema, 

1997). A equação aplicada foi: 

 

Ln C 
)Cf,(Cf ∆t

)Cf,(Cf

21

21 = C - Z . t
2

) (Cf 21 Cf+   

 
Onde:  

C= Número de indivíduos capturados em um intervalo de 

comprimento 

Z= Mortalidade total 

t∆ = Tempo que um peixe leva em média para crescer desde o 

comprimento furcal Cf1 ao comprimento Cf2 

Cf= Comprimento furcal 
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 Modelo de Beverton & Holt (1959) 

A relação funcional do modelo de Beverton & Holt é: 

 

Z = 
)L(L
)L(Cf

m ′−
′−∞  

 
Onde: 

Z= Mortalidade total 

K e Cf∞ = Parâmetros de crescimento de von Bertalanffy 

L’= Comprimento no qual 100% dos indivíduos estão vulneráveis à 

arte de pesca. 

Lm= Comprimento médio dos indivíduos maiores que L’. 

 

4.4.2. Mortalidade natural (M) 

 Para estimar a mortalidade natural utilizaram-se os 

seguintes métodos: 

 Método empírico de Pauly (1980) 

 A equação empírica de Pauly relaciona a mortalidade 

natural (M) com a taxa de crescimento (K), o comprimento 

assintótico (Cf∞) e a temperatura média do ambiente. 

A formula é: 

M = 0.8. exp [-0,0152 - 0,0279 Ln Cf∞ + 0,6543 Ln K + 0,463 ln T] 
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 Método empírico de Rikhter & Efanov (1976) 

     A fórmula matemática proposta por esses autores é: 

 

 M = 
0,155(t

1,521
0,720

50 −)
  

 

 
Onde: 

t50 = Idade da primeira maturação sexual. 

 

4.4.3. Mortalidade por pesca (F) e taxa de explotação (E) 

(Sparre & Venema, 1997). 

 A taxa de mortalidade por pesca em comprimento foi 

estimada pela diferença entre a mortalidade total e a natural. 

A taxa de explotação (E) foi calculada em função de: E = 

F/Z 

 

4.4.4. Longevidade 

A longevidade da espécie S. japonicus peruanus foi estimada 

com base na fórmula de Pauly & Munro (1984): 

 

Tmax. = 
K
3  

 
Onde: 

K = Taxa de crescimento 
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4.5. Padrão de recrutamento 

O padrão de recrutamento da espécie estudada, no período 

de 1996 a 2003, foi analisado a partir das distribuições de 

freqüência de classes de comprimento furcal de indivíduos de 10 a 

28 cm de Cf. 

 

4.6. Avaliação do estoque 

4.6.1. Análise de coorte de comprimento (Jones, 1981). 

 O método da análise de coorte de comprimento permite 

reconstruir numericamente, a partir de dados de captura e 

estimativas das taxas de mortalidade natural e por pesca, a 

estrutura da população e predizer sua evolução sob diferentes 

cenários de pesca (Jones, 1990; Pereiro, 1992).  Para poder aplicar 

esse método usaram-se os seguintes dados: classe de 

comprimento, parâmetros de crescimento K e Cf∞, bem como as 

taxas de mortalidade total e natural.  

 A análise de coorte de comprimento permite obter: 

 O número de sobreviventes existentes no mar por classe de 

comprimento furcal: 

NCf = N(Cf +1) . Fator MCf + CCf . Fator MCf 
 

 
Onde: 

N(Cf+1)= Número de sobreviventes da classe de comprimento furcal 

subseqüente. 
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Fator MCf = 
K2M

2

1

CfCf
CfCf /

][
−
−

∞

∞  

CCf = Número de indivíduos capturados por classe de comprimento 

furcal. 

K e L∞ = Parâmetros de crescimento de von Bertalanffy. 

M = Mortalidade natural. 

 A taxa de explotação por classe de comprimento furcal:  

    
Z
F

Cf = [
1+− CfCf

Cf

NN
C ] 

 

 Mortalidade por pesca por classe de comprimento furcal: 
 
 

F = M . [
Z
F /(1- 

Z
F )] 

 
 

 Número médio de sobreviventes capturados por classe de 

comprimento furcal: 

N Cf = [
Z
NN CfCf 1+− ] 

Onde: 

N Cf = Número médio de sobreviventes capturados por classe de 

comprimento. 

NCf = Número de sobreviventes por classe de comprimento furcal. 

N(Cf+1) = Número de sobreviventes da classe de comprimento furcal 

subseqüente. 

Z= Mortalidade total 

Z
F = Taxa de explotação 
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 Taxa de sobrevivência por classe de comprimento furcal: 
 

    ZteSt −=  
Onde: 

Zt = Taxa de mortalidade total no intervalo de tempo t (Z.∆t) 

 
 A biomassa média por classe de comprimento furcal dos 

indivíduos foi estimada pela expressão: 

 
B Cf = N Cf . W Cf 

 
 
Onde: 

W Cf = Peso médio do corpo por classes de comprimento furcal 

N Cf = Número médio de sobreviventes capturados por classe de 

comprimento furcal 

 

4.6.2. Modelo de Beverton & Holt (Sparre & Venema, 1997). 

 O modelo de Beverton e Holt foi aplicado com a finalidade 

de avaliar o rendimento potencial da cavalinha, em função dos 

efeitos de eventuais mudanças nos níveis de mortalidade por pesca 

(F) e do comprimento de primeira captura. 

 O rendimento por recruta (Y/R) em equilíbrio foi calculado pela 

equação: 

 

R
Y  =F. A. W∞ . [ Z

1  - 
KZ

3U
+

 +  
2KZ

3U 2

+
 - 

3K Ζ
U 3

+
] 

 
 A biomassa por recruta (B/R): 
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R
B  = A. W∞ [

Z
1  - 

KZ
3U
+

 + 
2KZ

3U 2

+
- 

3KZ
U 3

+
]  

Onde: 

Cfc = Comprimento furcal de primeira captura 

Cfr = Comprimento furcal de recrutamento 

U = 1- (
∞Cf

Cf ) 

A = ][
r

c

CfCf
CfCf

−
−

∞

∞  
M/2K

 

F = Taxa de mortalidade por pesca 

M = Taxa de mortalidade natural 

W∞ = Peso total assintótico 

Z = Taxa de mortalidade total 

K e Cf∞ = Parâmetros de crescimento 

 

4.6.3. Modelo de Thompson & Bell (Sparre & Venema, 1997)  

 O modelo de Thompson e Bell é utilizado para avaliar, a 

longo prazo, os possíveis efeitos dos níveis de mortalidade por 

pesca sobre o rendimento da pescaria e da biomassa do estoque. 

Para aplicar esse modelo é necessário: 

 Fornecimento de dados de entrada obtidos a partir da análise de 

coorte de comprimento. Esses dados são: captura média anual; 

peso médio (kg) por classe de comprimento; mortalidade natural 

e por pesca (F-referencial), bem como o número de indivíduos de 

menor classe de comprimento presente no mar.  
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 Cálculo dos resultados na forma de previsões do rendimento da 

pescaria e da biomassa do estoque.  

 O modelo permite obter: 

 O número médio de indivíduos por classe de comprimento 

furcal. 

CCf = N Cf - N (Cf +1)/Z 
 

 A biomassa média por classe de comprimento furcal.     

B = W . N   

 
Onde: 
 
N  = Número médio de sobreviventes por classe de comprimento 

furcal. 

W  = Peso médio por classe de comprimento furcal 

 

4.6.4. Pontos de referência biológica 

 Os pontos de referência biológica ou de referência para 

gestão, são valores de mortalidade por pesca ou de biomassa que 

têm como finalidade procurar a longo prazo a explotação 

sustentável dos estoques (Cadima, 2000; Maunder, 2002).  

 No presente trabalho, os pontos de referência biológica Fmax 

e F0.1, foram utilizados nas análises de Beverton & Holt, bem como 

na de Thompson & Bell.. 

 O valor de Fmax foi estimado em função da mortalidade por 

pesca, onde o rendimento máximo por recruta é alcançado. O 
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ponto de referência biológica F0.1 corresponde à mortalidade por 

pesca onde a inclinação da curva de rendimento por recruta atinge 

10% do seu valor inicial (Jensen, 2000 ; Maunder, 2002). 

 Na figura 4 é apresentado o fluxograma dos dados de S. 

japonicus peruanus utilizados na elaboração do presente trabalho. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Temperatura Superficial do Mar 

 No período de 1990 a 2003, a Temperatura Superficial do 

Mar (TSM) no litoral peruano variou de 13,60°C (2001) a 29,34°C 

(1998). Na região entre Paita (5°S) e Chimbote (9°S), a TSM oscilou 

entre 15,30°C e 29,34°C, enquanto na área localizada entre Callao 

(12°S) e Ilo (17°S) foi de 13,60°C para 26,40°C, sendo os valores 

mínimos de TSM registrados em 1996, 1999 e 2001 e os máximos 

em 1992-1993 e 1997-1998 (Figs. 5A-B e 6A-C). Os resultados 

obtidos mostraram também que, de um modo geral, a TSM atingiu 

maiores valores em janeiro, fevereiro e março e os menores em 

agosto e  setembro (Tabelas 1 a 5). 

 As anomalias negativas da TSM no período de estudo 

oscilaram entre -0,01°C e –3,21°C, atingindo as maiores variações 

negativas nas regiões de Paita (5°S), Callao (12°S) e Pisco (14°S) 

nos meses de fevereiro (-2,22°C), março (-2,60°C), abril (-3,21°C), 

maio (-2,40°C) e dezembro (-1,92°C) de 1996 e 1999 (Fig. 7A-E). 

Em contraposição, as anomalias positivas variaram de +0,04°C a 

+8,03°C, sendo as máximas registradas nas regiões de Paita, 

Chimbote e Callao nos meses de janeiro (+8,03°C), fevereiro 

(+7,02°C), março (+6,94°C), novembro (+6,96°C) e dezembro 

(+7,84°C) de 1997-1998 (Fig. 7A-E). Os resultados revelaram, 

também, que os valores médios das anomalias negativas da TSM 

variaram de -0,55°C (2000) a -1,65°C (1999) e os das anomalias 

positivas de +0,53°C (1993) a +5,19°C (1998). 
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 A evolução mensal da TSM e de suas anomalias no período 

de estudo confirmaram a ocorrência de dois eventos El Niño: um 

de intensidade moderada (1992-1993) e um forte ou extraordinário 

(1997-1998). Revelaram, também, a presença de um evento La 

Niña em 1996 e de outro em 1999-2001 (Figs. 5A-B, 6A-C e 7A-E). 

 

5.2. Variações nas capturas 

 No litoral peruano, entre 1990 e 2003, os desembarques 

anuais da espécie S. japonicus peruanus oscilaram entre 8.119 t e 

387.659 t, sendo o valor médio 122.513 t. No período de 1990 a 

1992, os maiores desembarques foram registrados em 1990 

(47.891 t) e os menores em 1992 (8.119 t), ano em que 

representaram 0,47 % da captura total da espécie no período de 

estudo. A partir de 1993 houve um aumento progressivo dos 

desembarques, que atingiram o ponto máximo em 1999 (387.659 

t), o que constitui 22,60% da captura total da espécie. Nos anos 

seguintes, os desembarques caíram sensivelmente, não 

ultrapassando 25.865t em 2002, recuperando-se novamente até 

chegar a 125.874 t em 2003 (Tabela 6 e Fig.8).  

 No período de 1990 a 2003, as médias dos desembarques 

mensais da cavalinha oscilaram entre 3.074 t e 16.853 t, sendo os 

maiores valores registrados em novembro e dezembro de 1998, 

bem como nos meses de janeiro e março de 1999 (Tabela 7 e Fig. 

9). Os resultados obtidos mostraram, ainda, que os desembarques 

por estações do ano não apresentaram tendências significativas 
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(ANOVA: P = 0,43). No entanto, nos verões e primaveras de 1990 a 

2003, esses desembarques representaram 70,35% da captura total 

da espécie (Fig. 10).  

 As anomalias dos desembarques da cavalinha evidenciaram 

a ocorrência de máximos desembarques positivos em 1997-1999 e 

2001, que variaram de 134.985 t a 345.137 t, e de elevadas 

anomalias negativas nos anos de 1992 (-34.402 t) e 1993 (-32.894 

t). (Fig. 11). 

 Nas regiões de Paita e Chimbote, onde os desembarques da 

cavalinha representaram 55,45% de sua captura total no período 

de 1990 a 2003, os desembarques anuais atingiram em média 

67.936 t. Durante o El Niño 1992-1993 houve uma diminuição 

drástica nos desembarques da espécie, que não ultrapassaram 

8.730 t, e um aumento significativo que chegou a 327.890 t, no El 

Niño 1997-1998. O mesmo aconteceu durante os eventos La Niña 

de 1996 e 1999-2001, onde os desembarques atingiram 39.724 t e 

397.763 t, respectivamente (Tabela 8 e Fig. 12). Contudo, não 

houve diferença significativa (ANOVA: P = 0,85) entre os 

desembarques obtidos nos eventos El Niño e La Niña.  

 

5.3. Estrutura em comprimento 

 Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que a 

população de S. japonicus peruanus, no período de 1993 a 2003, foi 

constituída de espécimes com comprimento furcal de 10 cm a 41 

cm, sendo as classes de 27 cm a 30 cm de Cf as mais freqüentes 
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(Tabela 9 e Fig. 13). A freqüência relativa dos exemplares com 27 

cm a 28 cm e os de 29 cm a 30 cm de Cf variaram de 0,68% (1994) 

a 23,19% (1997) e de 3,83% (1993) a 23,33% (2002), 

respectivamente (Fig. 13).  

 Em geral, as médias (30,50 cm a 26,70 cm) e medianas 

(30,10 cm a 26,50 cm) dos comprimentos furcais diferiram 

significativamente entre os anos estudados (ANOVA: P <0,005) (Fig. 

14).  

 No período de 1996 a 2003 verificou-se a ocorrência de 

indivíduos adultos com mais de 29 cm de Cf o ano todo, sendo a 

maior freqüência registrada na primavera (55,51%) e a menor no 

outono (4,28%). Em contraposição, no verão e inverno a freqüência 

de espécimes adultos foi 19,12% e 21,09%, respectivamente (Fig. 

15). 

 A análise da curva de probabilidade de captura da 

cavalinha para o período de 1996 a 2003, revelou que o 

comprimento furcal de primeira captura (Cf50) foi 26,40 cm, sendo 

os espécimes com comprimento furcal de 27,80 cm (Cf75) e 30 cm 

(Cf100) os mais vulneráveis à arte de pesca (Fig. 16). 

 

5.4. Parâmetros de crescimento 

O Sistema ELEFAN I 

 Os parâmetros da curva de crescimento de von Bertalanffy 

obtidos pelo ELEFAN I para S. japonicus peruanus, no período de 

1996 a 2003, são apresentados na tabela 10. 
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  Os valores de Cf∞ oscilaram entre 40,20 cm e 45,60 cm de 

Cf, enquanto os de K entre 0,38 ano–1 e 0,40 ano–1, sendo os 

maiores valores registrados no período de 2001 a 2003. A 

amplitude de oscilação (C) variou de 0,38 a 0,60; o Winter Point 

(Wp) de 0,40 a 0,70 e o índice de performance (φ) de 2,79 a 2,92 

(Tabela 10). Para o período total, a amplitude de oscilação (C) foi 

0,40, o valor de Winter Point (Wp) 0,60 e o índice de performance 

(φ) 2,86. Os valores de Cf∞ e K para o período total foram 42,50 cm 

de Cf e 0,40 ano–1, respectivamente.  

As análises das curvas de crescimento evidenciaram a 

presença de sete coortes completas e de mais de uma coorte 

formada por alguns meses. Assumindo-se que cada coorte 

represente um ano de idade, pode-se inferir que a longevidade da 

cavalinha é de pouco mais de sete anos (Figs. 17 e 18).  

 
Método de Bahattacharya e método de Ford-Walford.  

 As análises de progressão modal, feitas pelo método de 

Bhattacharya, identificaram 5 grupos modais com comprimento 

médio furcal de: 17,10 cm a 18,40 cm (grupo I ); 23,90 cm a 25,60 

cm (grupo II); 26,30 cm a 34,50 cm (grupos III e IV) e 32,60 cm a 

35,40 cm (grupo V) (Tabela 11).  

O comprimento assintótico e a taxa de crescimento obtida 

pelo método de Ford-Walford variaram de 41,50 cm a 44,90 cm de 

Cf e de 0,37 ano–1 a 0,40 ano–1, respectivamente. O valor de Cf∞ 

para o período total foi 42,40 cm de Cf e o valor de K 0,40 ano–1. 
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(Tabela 12). Verificou-se que não houve diferença significativa entre 

os valores de K e Cf∞ (ANOVA: Cf∞: P = 0,98; K: p= 0,61) obtidos 

pelo ajuste de Ford-Walford e os registrados pelo ELEFAN I (Fig. 

19).  

 No período de 1996 a 2003, a idade em que a cavalinha 

apresentou comprimento igual a zero (to) foi de –0,40 ano–1 a –0,37 

ano–1, sendo -0,37 ano–1 a idade para o período total (Tabela 13). 

A curva de crescimento de von Bertalanffy ajustada aos 

parâmetros médios de crescimento, obtidos pelo ELEFAN I e pelo 

método de Ford-Walford para o período total (1996 a 2003), 

originou a seguinte equação: Cf = 42,40[1-e -0,40(t-0,37)] (Fig. 20). 

 A idade relativa de S. japonicus peruanus para o período 

total, mostrou que a espécie atingiu um ano de idade com 18,20 

cm de Cf, dois anos com 25,80 cm de Cf e três anos com 31,41 cm 

de Cf. No caso dos exemplares com Cf entre 35,10 cm e 41,50 cm, 

as idades relativas foram de 4 a 8 anos, respectivamente (Tabela 

14). 

 Os valores da taxa de crescimento da cavalinha por classes 

de idade variaram de 0,78 cm ano–1 a 18,20 cm ano–1, sendo as 

taxas máximas registradas nos três primeiros anos de idade 

(Tabela 15).  

 

5.5. Taxas de mortalidade e longevidade 

A taxa de mortalidade total (Z) calculada pelo método da 

curva de captura linearizada, para o período de 1996 a 2003, 
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variou entre 1,68 ano–1 (1996) e 3,35 ano–1 (1998), sendo o valor 

médio 2,51 ano–1 (Tabela 16). Isso, permite inferir que a idade em 

que a cavalinha passou a ser explotada pela pesca oscilou entre 

dois e três anos (Figs. 21 a 29). O valor de Z obtido pela equação de 

Beverton & Holt (1956) oscilou entre 1,71 ano–1 (1996) e 3,28 ano–1 

(1998), atingindo uma média de 2,50 ano–1. Para o período total, o 

valor de Z variou de 2,25 ano–1 a 2,35 ano–1 (Tabela 16). 

 As taxas de mortalidade total obtidas pela análise da curva 

de captura linearizada e pelo método de Beverton & Holt não 

mostraram diferenças significativas entre si (ANOVA: P = 0,53). A 

taxa anual de mortalidade natural (M) estimada pelo método de 

Rikter & Efanov foi 0,50 ano–1, enquanto a obtida pela equação de 

Pauly (1980) variou de 0,52 ano–1 a 0,54 ano–1, sendo 0,51 ano–1 a 

mortalidade natural para o período total (Tabela 17). 

 A taxa de mortalidade por pesca (F) oscilou entre 1,16 ano–1 

e 2,78 ano–1, sendo o valor médio de 2 ano–1. Em contraposição, a 

taxa de explotação (E) variou de 0,68 ano–1 a 0,84 ano–1, tendo 

valor médio de 0,79 ano–1 (Tabela 18).  

 A longevidade da cavalinha, estimada pelo método de Pauly, 

foi de 7,60 anos (Tabela 19). 
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5.6. Padrão de recrutamento 

 A porcentagem de juvenis de S. japonicus peruanus 

calculada anualmente, para o período de 1996 a 2003, variou de 

24,77% (2002) a 75,05% (1999) (Tabela 20 e Fig. 30).  

 O estudo do recrutamento da cavalinha, feito com 

espécimes de 10 cm a 28 cm de Cf, mostrou que a maioria 

apresentava de 25 cm a 28 cm de Cf (Fig. 31). As estimativas do 

padrão de recrutamento evidenciaram a ocorrência de juvenis o 

ano todo, porém, com picos de abundância na primavera e verão.  

 A distribuição sazonal dos indivíduos jovens de S. japonicus 

peruanus, capturados no litoral peruano entre 1996 e 1999, é 

mostrada na figura 32. As maiores freqüências de juvenis foram 

obtidas no verão de 1999 (80,24%) e nas primaveras dos anos de 

1998 (66,29%) e 1996 (59,31%). Em contraposição, a freqüência de 

jovens foi bastante reduzida no outono (1.78%) e inverno (3,80%) 

de 1998 e no inverno (2,56%) e primavera (2,28 %) de 1999 (Tabela 

21). No período de 2000 a 2003, a maior freqüência dos indivíduos 

jovens foi registrada nos verões, especialmente no de 2003 (38%). 

Nas primaveras, as freqüências variaram de 3,24% (2003) a 33% 

(2000), nos outonos de 4,83% (2001) a 25,21% (2003) e nos 

invernos de 21,83% (2002) a 35,0% (2001) (Tabela 21 e Fig. 33). Os 

resultados obtidos mostraram que, de um modo geral, a máxima 

freqüência anual de recrutas ocorreu no verão de 1999 (80,24%) 

(Fig. 34). 
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5.7. Avaliação do estoque 

5.7.1. Análise de coorte em comprimento.  

 Os resultados da análise de coorte em comprimento obtidos 

para S. japonicus peruanus, no período de 1993 a 2003, mostraram 

que a captura média anual em número foi 472 mil indivíduos e, a 

captura em peso, 121 mil t. Os valores médios de biomassa total e 

número de espécimes que podem ser encontrados na área de 

estudo, ao longo do ano, foram 193 mil t e 15.80 milhões de 

indivíduos, respectivamente (Tabela 22). 

 No período de estudo, o número de recrutas na classe de 28 

cm de Cf foi de 381 mil indivíduos e o número médio de espécimes 

estimados de 58 mil indivíduos, o que corresponde a uma 

biomassa de 14 mil t (Tabela 22). 

 A taxa de mortalidade total da cavalinha variou de 0,50 

ano-1 a 3,07 ano-1. As taxas de mortalidade por pesca e de 

explotação variaram de 0,00 ano-1 a 2,57 ano-1 e de 0,00 ano-1 a 

0,84 ano-1, respectivamente. O valor médio da taxa de explotação 

para as classes de comprimento furcal entre 26 cm e 28 cm foi 

0,62 ano-1 e o valor da taxa de mortalidade por pesca 0,94 ano-1. 

Para exemplares acima de 28 cm de Cf, a taxa de explotação foi  

0,67 ano-1 e a taxa de mortalidade por pesca, 1,38 ano-1. Os 

resultados revelaram também que a classe mais explotada foi a de 

30 cm de Cf, com mortalidade por pesca de 2,57 ano-1 (Tabela 22, 

Figs. 35 e 36). 
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 A análise de coorte em comprimento da cavalinha, feita com 

base nas taxas de mortalidade natural (M) de 0,40; 0,45; 0,55 e 

0,60 ano-1, revelou que houve um aumento da taxa de explotação 

de até 7,46% (M = 0,40 ano-1) em relação ao valor de M utilizado 

neste trabalho (0,50 ano-1) (Tabela 23). Os resultados mostraram, 

também, que utilizando valores de M de 0,55 ano-1 e 0,60 ano-1 

houve um incremento dos valores médios da biomassa total e do 

número de espécimes de 4,52% a 9,44 % e de 7,58% a 15,92 %, 

respectivamente. Por outro lado, a utilização de valores de M de 

0,40 ano-1 e 0,45 ano-1 acarretaria a redução de 6,42 % para 10,03 

% da biomassa média e de 8 % para 14,21% do número de 

espécimes (Tabela 23). 

 

5.7.2. Avaliação do rendimento 

 As análises de rendimento (Y/R) e biomassa-por-recruta 

(B/R) de Beverton & Holt feitas para a cavalinha no período de 

1996 a 2003, utilizando-se os parâmetros: K= 0,40; To =-0,37; M = 

0,5; W∞ = 820 g e Cfr = 18,20 cm, mostraram que usando o 

comprimento furcal de primeira captura (Cf50) de 26,40 cm, o 

rendimento máximo (135,88 g) por recruta seria atingido com 

mortalidade por pesca de 1,90 ano-1, e biomassa correspondente a 

11% da biomassa do estoque virgem. A taxa de mortalidade por 

pesca de 0,60 ano-1, equivalente ao F0.1, resultaria em um 

rendimento por recruta de 122,03 g, que corresponde a 31% do 

estoque original (Tabela 24 e Fig. 37).  
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 No caso do Cfc ser igual a 32 cm (comprimento mínimo da 

legislação em vigor), o rendimento máximo de 147,13 g seria 

atingido com uma mortalidade de pesca de 4 ano-1, reduzindo a 

biomassa para 7% da biomassa do estoque virgem. O valor de F0.1 

igual  a 0,90 ano-1 resultaria em um rendimento de 130,86 g por 

recruta, mantendo 25% da biomassa de indivíduos do estoque 

original (Tabela  25 e Fig. 38) 

 Em geral, os maiores valores de rendimento máximo por 

recruta foram obtidos com o Cfc de 28 cm e 32 cm, sendo 147,13 g 

o rendimento máximo alcançado com uma mortalidade de pesca 

acima de 4 ano-1 (Tabela 26 e Fig. 39).  

 Utilizando-se o comprimento furcal de primeira captura de 

26,40 cm e 32 cm e as taxas de mortalidade natural de 0,45, 0,55 

e 0,60 ano-1, verificou-se a redução do Y/R com o incremento da 

taxa de mortalidade natural.(Tabela 27 e Fig. 40). 

 As estimativas da análise do modelo de Thompson & Bell, 

feitas a partir dos resultados da análise de população virtual em 

comprimentos de S. japonicus peruanus, mostraram que caso 

sejam mantidas as atuais taxas de mortalidade, serão explotados 

anualmente 121 mil t capturadas de uma biomassa de 193 mil t. 

(Tabela 28). 

 As simulações feitas com diferentes valores de mortalidade 

por pesca (Fator de conversão de F) revelaram que quando o valor 

diminui 20%, a produção anual e a biomassa média total seriam de 

127 mil t e 211 mil t, respectivamente. Isso corresponderia a um 
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aumento de 8% da biomassa e a uma diminuição de 1% do 

rendimento (Fig. 39). Em contraposição, quando a mortalidade por 

pesca é incrementada em 20%, obtém-se o máximo rendimento da 

pescaria, que aumentaria em apenas 0,90% o rendimento e 

reduziria a biomassa média total em 6% (Tabela 29 e Fig. 41).  

 A aplicação dos modelos de rendimento por recruta de 

Beverton & Holt e o preditivo de Thompson & Bell, revelaram que o 

nível de esforço atual de S. japonicus peruanus estaria próximo da 

capacidade máxima do estoque, e que o aumento do esforço de 

pesca pode acarretar o rápido declínio da biomassa. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Temperatura Superficial do Mar e variações nas capturas 

 Estudos recentes sobre pesca vêm mostrando a diminuição 

da abundância dos principais estoques comerciais nos oceanos 

Pacífico e Atlântico, devido à sobrepesca e às mudanças climáticas 

(Toresen & Ostvedt, 2000; Garcia-Franco et al., 2001; Godo, 2003; 

Mullon et al., 2005; Tian et al., 2006). Mudanças climáticas, como 

as provocadas pelo El Niño, por exemplo, podem afetar a 

ocorrência, distribuição e abundância das espécies pelágicas 

(Cushing, 1982; Wooster & Bayley, 1989; Freón & Misund 1999; 

Kim & Kand, 2000; Borja et al., 2002; Ravier & Fromentin, 2004). 

 Na região da Baja Califórnia, durante o El Niño 1992-93, 

foram registrados os menores desembarques de Engraulis rigens e 

o crescimento significativo das capturas da espécie Scomber 

japonicus (Garcia-Franco et al., 2001). De acordo com Alheit & 

Bernal (1992) e Sampaio (1999), em países como o Peru, a pesca de 

E. rigens diminui consideravelmente em anos de El Niño e aumenta 

nos anos de ocorrência de La Niña. Essa mesma tendência foi 

observada nas capturas de Sardinops caeruleus na Baía Magdalena 

(Palomares-García et al., 2003).  

 Fuenzalida & Cubillos (1990) e Uraga et al. (1996), 

estudando as espécies S. japonicus e Sardinops sagax que ocorrem 

nas regiões do Chile e da Baja Califórnia, respectivamente, 

verificaram que a relação inversa existente entre os desembarques 
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dessas espécies e a Temperatura Superficial do Mar (TSM) esteve 

associada ao evento El Niño. A análise dos valores da TSM 

registrados na área de estudo, compreendida entre Paita e Ilo, 

evidenciaram que El Niño 1997-1998 e La Niña 1996 e 1999-2001 

favoreceram o incremento das capturas de S. japonicus peruanus. 

Fato que não aconteceu no El Niño 1992-1993, uma vez que as 

capturas da cavalinha diminuíram sensivelmente, não 

ultrapassando as 17 mil toneladas (Tabela 6). 

 Por outro lado, estudos feitos sobre a avaliação dos 

estoques pelágicos mostraram que as variações da TSM, aliadas 

aos padrões de circulação e ressurgência, afetaram as capturas 

desses estoques (Santander & Flores, 1986; Alheit & Bernal, 1992; 

Borja et al., 2002; Lluch-Belda et al., 2005).  

 A espécie S. japonicus, que ocorre na Argentina o ano todo, 

é mais numerosa em águas com temperaturas de 15°C a 18°C 

(Perrota et al., 1998; Perrota et al., 2001). Em países como Chile e 

Peru, a cavalinha também mostrou preferência por águas com 

temperaturas de 16,5°C a 18°C e de 15°C a 20°C, respectivamente 

(Kotlyar & Abramov, 1982; Fuenzalida & Cubillos, 1990; 

Caramantín-Soriano, 2004a).  

 Loeb & Rojas (1988) associaram o incremento das capturas 

da espécie S. sagax sagax no litoral peruano à intensificação da 

Água Subtropical Superficial (ASS) durante os El Niño 1982-1983 e 

1997-1998. Essa mesma associação foi observada na espécie S. 

japonicus peruanus, no litoral peruano, por Santander & Sandoval  
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del Castillo (1981) e Dioses et al. (2002). No presente trabalho, foi 

verificado o predomínio da ASS durante o evento El Niño 1997-

1998, o que pode ter contribuído para o incremento dos 

desembarques da cavalinha.  

 As áreas de ressurgência estão diretamente relacionadas 

com a diminuição ou aumento de até 50% da pescaria pelágica 

(Pauly et al., 1989; Freón & Misund, 1999; FAO, 2002). Estudos 

feitos para avaliar a distribuição das espécies pelágicas no mar 

peruano entre fevereiro de 1997 e março de 1998, utilizando-se 

métodos hidroacústicos, mostraram que a cavalinha ocorreu ao 

longo da costa entre 2 mn e 110 mn (IMARPE, 1997a; 1997b; 

1998; 1999). Nessa mesma área, entre janeiro de 1999 e março de 

2000, foram detectadas elevadas concentrações da cavalinha além 

das 100 mn (IMARPE, 2000; 2001). Resultados semelhantes foram 

obtidos no presente trabalho, uma vez que capturas elevadas de 

cavalinha foram obtidas na região costeira e além de 100 mn, 

principalmente entre as regiões de Paita (5°S) e Chimbote (9°S), em 

novembro e dezembro de 1998 e nos meses de janeiro e março de 

1999.  

 Estudos feitos a partir de dados de TSM e de capturas de 

Clupea arengus nas águas da Noruega, bem como de Sardinops 

melanostictus nas águas do Japão, mostraram que o declínio dos 

estoques dessas espécies foi decorrente das mudanças climáticas, 

oceânicas e da sobrepesca (Toresen & Ostvedt, 2000; Somma, 

2003; Mullon et al., 2005; Tian et al., 2006). Esse mesmo fato foi 
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verificado para as espécies S. japonicus e E. ringens que ocorrem 

nas águas do Equador, Peru e Coréia (Patterson et al., 1993; Csirke 

et al., 1996; Kim & Kand, 2000).  

 As mudanças observadas nos desembarques de S. japonicus 

peruanus ao longo do litoral peruano, no período de 1990 a 2003, 

permitem inferir que a sobrepesca, aliada aos eventos El Niño e La 

Niña, seriam as principais causas da flutuação populacional dessa 

espécie. 

 

6.2. Estrutura em comprimento 

 S. japonicus é uma espécie pelágica que pode atingir pouco 

mais de 48 cm de comprimento furcal, sendo os exemplares 

adultos registrados principalmente nos meses de verão e primavera 

(Kramer, 1969; Lorenzo-Nespeira, 1992; Lorenzo-Nespeira & 

Gonzáles-Pajuelo, 1993; Kiparissis et al., 2000). De acordo com 

Perrota (1995), no Mar da Argentina, exemplares adultos de S. 

japonicus de 29 cm a 47 cm de comprimento total ocorrem com 

maior freqüência na primavera e verão. Resultados semelhantes 

foram obtidos no presente estudo, uma vez que espécimes adultos 

de S. japonicus peruanus, de 29 cm a 41 cm de Cf, são encontrados 

principalmente na primavera.  

 As mudanças na estrutura das populações de peixes 

pelágicos podem ser provocadas pela temperatura e pela 

explotação intensa de pesca (Freón & Misund, 1999; Toresen & 

Ostvedt, 2000; Stergiou, 2002). Segundo Kuikka et al. (1996), 
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Lucena et al. (2004) e Kamukuru et al. (2005), a retirada seletiva 

de peixes grandes e o tamanho da malha das artes de pesca 

utilizadas, podem provocar a diminuição do comprimento dos 

peixes. 

 Estudos feitos no Mar do Norte, nos últimos 30 anos, 

mostraram que a sobrepesca de peixes de interesse comercial vem 

provocando a redução do seu comprimento médio total em até 50% 

(Zwanenburg, 2000). De acordo com Ratz et al. (1999), o 

comprimento médio da espécie Gadus morhua do Oceano Atlântico 

vem diminuindo há décadas devido à sobrepesca. Em 1959, o 

comprimento médio dos espécimes com idade 4 a 5 anos era de  61 

cm e,  em 1980, de 53 cm.  

 Chaves (1976) encontrou espécimes de S. japonicus 

peruanus com comprimento furcal máximo de 48 cm na região 

norte do Peru. Kotlyar & Abramov (1982) estudando as cavalinhas 

do litoral peruano, com base nos dados obtidos durante a 

expedição do “Profesor Mesgatset” (1972-1973), registraram 

espécimes com até 46 cm de Cf. Em contraposição, no presente 

estudo, o comprimento furcal máximo atingido pela cavalinha não 

ultrapassou 41 cm de Cf. Ao que tudo indica o elevado esforço de 

pesca a que foram submetidos os espécimes maiores, ao longo do 

tempo, pode ter contribuído para a diminuição do comprimento 

furcal da cavalinha.  

 Lucena et al. (2004) verificaram que elevadas capturas de 

exemplares pequenos de Scomberomorus brasiliensis da região 
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nordeste do Brasil, feitas com redes de espera com malhagem entre 

60 mm e 90 mm, foram responsáveis pela diminuição do tamanho 

médio dessa espécie.  

 Tsukayama (1983), estudando a pescaria dos peixes 

pelágicos no litoral peruano, verificou a utilização de redes de cerco 

de malhagem de 13 mm na captura de espécimes jovens de S. 

japonicus peruanus. De acordo com Sueiro (2005), o tamanho 

inadequado da malha da rede de cerco seria um dos fatores 

responsáveis pelo incremento da captura de juvenis de S. japonicus 

peruanus no mar peruano. Embora as embarcações industriais, 

destinadas à captura da cavalinha, sejam obrigadas a utilizar 

somente redes de cerco com abertura de malha de 38 mm 

(PRODUCE, 2004), no período de estudo foram registradas 

elevadas capturas de exemplares jovens com mais de 10 cm de Cf, 

principalmente, nos anos de 1997 e 1998. Esses resultados, 

indicam que as embarcações utilizaram redes com abertura de 

malha menor que a exigida pelo Ministério de Pesqueria del Peru. 

Isso justificaria, em parte, a diminuição do tamanho médio da 

cavalinha registrado no presente trabalho. 

 

6.3. Parâmetros de crescimento 

 O crescimento nos peixes, definido como a expressão 

quantitativa do seu desenvolvimento, é um processo que se inicia 

após a eclosão e acompanha o peixe até o final de sua vida 

(Nikolski, 1969; Fonteles, 1989). Esse crescimento é registrado nos 
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otólitos, escamas, espinhos de nadadeiras, vértebras, raios de 

vértebras, ossos operculares e dentes (Remmert, 1982; Mancera-

Rodríguez & Castro-Hernández, 2004; Cutrim & Da Silva-Batista, 

2005). Em peixes de regiões tropicais, é muito difícil estimar a 

idade a partir da leitura dos otólitos. Nesse caso, a utilização de 

métodos baseados na análise de coortes de comprimento é o mais 

indicado (Jones, 1981; Pereiro, 1992; Sparre & Venema, 1997). 

 De um modo geral, o crescimento de um organismo é 

influenciado por fatores como: temperatura, salinidade, ciclo 

reprodutivo e a disponibilidade de alimento (Freón & Misund, 

1999; Lappalainen & Malinen, 2005). Para Martinez-Palacios et al. 

(1996), a temperatura da água do mar é um dos fatores que mais 

afetam o metabolismo e o crescimento dos peixes.  

 Robards et al. (2002), estudando o crescimento de 

Ammodytes hexapterus (Ammodytidae) na região do Pacifico, 

verificou a existência de uma relação direta entre a taxa de 

crescimento e a temperatura. De acordo com Hiyama et al. (2002), 

o crescimento da espécie S. japonicus, da China e do Japão, foi 

influenciado pelo aumento da temperatura do mar. Para Perrota et 

al. (2001), o crescimento de S. japonicus nas águas da Argentina foi 

maior em áreas que possuem temperaturas elevadas e 

disponibilidade de alimento. 

 Pauly & Tsukayama (1983) e Bellido et al. (2000) relataram 

que o crescimento sazonal em peixes pelágicos tem relação estreita 
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com os parâmetros de crescimento Winter point (Wp) e Amplitude 

de oscilação (C). Palomares et al. (1987), baseados nos valores de 

Wp (0,7) e de C (0,27) obtidos para E. rigens que ocorre no litoral 

peruano, concluíram que a espécie teve crescimento mais lento no 

inverno, o que coincidiu com o pico principal de desova. No 

presente estudo, a obtenção de uma amplitude de oscilação de 

0,40 e Winter point de 0,60 para o período total (1996-2003), 

indicam que o crescimento da cavalinha foi menor no verão. 

Coincidentemente, nessa estação do ano a atividade reprodutiva da 

espécie é maior (Caramantín, 2001).  

 Estudos feitos sobre a idade e crescimento de S. japonicus 

mostraram que o seu crescimento é relativamente curto (Perrota, 

1993b; Kiparissis et al., 2000). Em geral, a taxa de crescimento 

dessa espécie pode variar de 0,17 ano -1 a 0,41 ano -1 (Dawson, 

1986; Gluyas-Millán & Quiñonez-Velazquez, 1997; Cucalón-Zenck, 

1999). Mendo (1984), estudando o crescimento de S. japonicus 

peruanus da região norte do litoral peruano, através da leitura de 

otólitos, verificou que essa espécie possui taxa de crescimento de 

0,40 ano-1. Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram 

o relato do autor acima citado, uma vez que a taxa de crescimento 

da cavalinha para o período de 1996 a 2003 também foi de 0,40 

ano-1. 

 A taxa de crescimento de S. japonicus peruanus, que ocorre 

na região norte do mar peruano, atinge 44,0% de Cf∞ no primeiro 

ano de vida e 64,1% de Cf∞ no segundo ano (Mendo, 1984). 
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Resultados semelhantes foram obtidos no presente estudo, já que a 

taxa de crescimento relativa da cavalinha foi de 42,0% e 61,1% de 

Cf∞ no primeiro e segundo anos de vida, respectivamente.  

 De acordo com Pauly & Munro (1984), os erros nas 

estimativas dos parâmetros de crescimento (Cf∞ e K) dos peixes 

podem ser avaliados pelo índice de performance de crescimento (φ), 

sendo que esse índice teria valores similares nas espécies de uma 

mesma família (Monreau et al., 1986). Cucalón-Zenck (1999), com 

base em dados de freqüência de comprimento furcal da espécie S. 

japonicus do Golfo do Equador, estimou um índice de performance 

médio de 2,95. Resultados semelhantes (2,86) foram obtidos para a 

cavalinha do mar Peruano, o que seria um indício de que os 

espécimes dessas duas áreas pertencem ao mesmo estoque.  

Aguayo et al. (1986), Dawson (1986), Menz & Pizarro (1988) 

e Culcalón-Zenck (1999) relataram que os valores de Cf∞ e K de S. 

japonicus peruanus, das águas do Equador e Chile, variaram de 38 

cm a 45 cm e de 0,16 ano–1 a 0,41 ano–1, respectivamente (Tabela 

30). Os valores de Cf∞ e K obtidos para a cavalinha, no presente 

estudo, encontram-se dentro da amplitude dos valores acima 

citados (Cf∞ = 42,40 cm e K =0,40 ano–1).  

 

 

 

 



 

 

59

6.4. Taxas de mortalidade e longevidade 

 A biomassa de um estoque pesqueiro varia de acordo com o 

tamanho da população e, principalmente, com a morte dos seus 

componentes (Sparre & Venema, 1997; Gluyas-Millán & Quiñonez 

Velazquez 1997; Cutrin & Da Silva-Batista, 2005; Wang & Liu, 

2006). Segundo Sparre & Venema (1997) e King (1995), a 

mortalidade natural e a mortalidade por pesca seriam as 

responsáveis pela redução da biomassa de um estoque. 

 Nos estoques de peixes comerciais, que normalmente 

requerem estimativas de mortalidade natural para avaliar seus 

níveis de explotação, a mortalidade natural é difícil de ser avaliada, 

por ser específica e constante para cada estoque (Kiparissis et al., 

2000; Cadima, 2000; Zheng, 2003; Tanasichuk, 2000; Kamukuru 

et al, 2005; Wang & Liu, 2006).  

 As curvas de captura para estimar os valores de 

mortalidade total de S. japonicus peruanus apresentaram 

correlação com os pontos mais próximos da reta, indicando que 

não houve grandes variações interanuais no seu recrutamento. 

Esses resultados mostram que as curvas de captura permitem a 

obtenção de estimativas razoáveis de mortalidade total. 

 Os valores das taxas de mortalidade total, por pesca e de 

explotação de S. japonicus peruanus, obtidos neste estudo, 

revelaram que a espécie sofreu pesca intensa no período de 1996 a 

2003. Além disso, a taxa de explotação (0,77 ano–1) indica que a 
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espécie vem sendo explotada além da sua capacidade sustentável. 

Isso, porque valores acima de 0,50 ano–1 são indicativos de sobre-

explotação (Gulland, 1983). 

 Estudos realizados nos mares da Argentina e do Equador 

mostraram que os valores da mortalidade natural de S. japonicus 

variaram de 0,40 ano–1 a 0,54 ano–1 (OLDEPESCA, 1986; Perrota, 

1993b). A taxa de mortalidade natural de S. japonicus peruanus no 

período de 1996 a 2003 foi de 0,50 ano–1, valor que esteve dentro 

da amplitude registrada pelos autores acima citados.  

 De acordo com Taylor (1958) e Beverton (1963), os peixes 

mais velhos possuem comprimento máximo equivalente a 95% do 

seu comprimento assintótico. No presente trabalho, o maior 

espécime de cavalinha encontrado nas amostras foi provavelmente 

o mais velho, já que os comprimentos máximo (41 cm de Cf) e 

assintótico (42,4 cm de Cf) foram muito próximos.  

 Gluyas-Millán & Quiñonez-Velazquez (1997), estudando os 

otólitos de S. japonicus do Golfo da Califórnia, verificaram que a 

longevidade dessa espécie é de até 9 anos, sendo de 8 anos para a 

cavalinha das águas do Equador  (Cucalón-Zenck, 1999). A 

longevidade da espécie aqui estudada foi estimada em 7,6 anos, 

valor que esteve muito próximo dos obtidos pelos autores acima 

citados e pelas análises das curvas de crescimento do sistema 

ELEFAN I (mais de sete coortes). 
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6.5. Padrão de recrutamento 

 O recrutamento é um processo pelo qual o número de 

indivíduos de uma coorte entra pela primeira vez na área de pesca, 

tornando-se susceptíveis às artes de pesca (Milton et al., 1996; 

Sparre & Venema, 1997; Cadima, 2000). Segundo Borja et al. 

(2002), Kawai et al. (2002) e Yatsu et al. (2005), o recrutamento 

representa o nascimento efetivo dos indivíduos para uma 

população comercialmente explotada, sendo o principal 

responsável pela manutenção do equilíbrio da população. 

 De acordo com Gluyas-Millán & Gómez-Muñoz (1993), na 

região da Baja Califórnia, o recrutamento de S. japonicus ocorre 

com maior intensidade no verão e com um ou dois anos de vida. No 

entanto, nas águas Argentinas é um processo que acontece tanto 

no verão como na primavera (Perrota, 1993b). No presente 

trabalho, verificou-se que o recrutamento da cavalinha no litoral 

peruano ocorreu o ano todo, principalmente no verão, e os recrutas 

tinham de um a três anos de idade e de 14 cm a 28 cm de Cf.  

 As flutuações do recrutamento dos peixes marinhos são 

provocadas, em geral, por processos como: turbulência, 

ressurgência e mudanças da Temperatura Superficial do Mar, 

entre outros (Cushing, 1982; Wooster & Bayley, 1989; Beamish, 

1995; Zhao et al., 2003; Skogen, 2005). Para De Anda et al. (1994) 

e Borja et al. (2002), a turbulência seria um dos fatores 

reguladores do recrutamento das espécies Sardinops sagax (Golfo 

da Califórnia) e Scomber scombrus (Atlântico nordeste), 



 

 

62

respectivamente. Segundo Borja et al. (1998), Freón & Misund 

(1999), Cole (1999), Williams & Quinn (2000) e LLuch-Belda et al. 

(2005), a temperatura é um dos fatores que influenciam a 

distribuição e o recrutamento das espécies pelágicas. Yatsu et al. 

(2005) verificaram que nas regiões sul e central do Japão o 

recrutamento da espécie Sardinops melanostictus foi afetado, 

principalmente, pela Temperatura Superficial do Mar. Paramo et al. 

(2003) registrou maior número de juvenis da espécie Opisthonema 

oglinum, no mar da Colômbia, em anos onde a temperatura da 

água foi mais elevada. 

 Espécies como S. japonicus constituem populações 

complexas, cujos padrões de distribuição e recrutamento são 

influenciados basicamente pela temperatura (Francis et al., 1998). 

Estudos feitos a partir de dados de captura-comprimento e idade 

de S. japonicus, dos mares da China e do Japão, mostraram que os 

juvenis são mais abundantes entre junho e agosto, quando a 

temperatura do mar é relativamente alta (Nishida, 1997; Hiyama et 

al., 2002). Em contraposição, no Mar da Argentina os juvenis de S. 

japonicus são mais numerosos em águas com temperaturas de até 

19°C (Perrota et al., 2001). Ñiquen & Bouchon (2004) verificaram 

que no litoral peruano, durante os eventos El Niño 1997 e 1998 

houve incremento da porcentagem de juvenis na população de S. 

japonicus peruanus. 

 Autores como Cole (1999), Dimmlich et al. (2004) e Skogen 

(2005) relataram que o sucesso do recrutamento dos peixes 
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pelágicos está estreitamente relacionado à intensificação da 

ressurgência. De acordo com Lorenzo-Nespeira & González-Pajuelo 

(1996), nas Ilhas Canárias (Espanha) a espécie S. japonicus desova 

em áreas de ressurgência costeira, garantindo com isso o sucesso 

do seu recrutamento. Fato semelhante foi observado por Perrota et 

al. (2001), na espécie S. japonicus que ocorre no mar da Argentina.  

 A maioria dos peixes pelágicos juvenis é encontrada em 

áreas de ressurgência costeira, devido à maior disponibilidade de 

presas de pequeno tamanho (Cushing, 1990; Borja et al., 1998; 

Ringuette et al., 2002; Paramo et al., 2003). Nas áreas de 

ressurgência costeira da Espanha foram registradas concentrações 

elevadas de espécimes jovens de S. japonicus, com comprimento de 

14 cm a 18 cm (Hernández, 1991). Esse fato também foi observado 

no litoral peruano, embora o comprimento dos jovens da espécie S. 

japonicus peruanus tenha sido maior (20 cm a 24 cm de Cf) 

(IMARPE, 1991).  

 Os resultados obtidos, no presente trabalho, evidenciam a 

influência de El Niño (1997-1998) e La Niña (1999-2000) no 

incremento de recrutas da espécie S. japonicus peruanus na área 

de estudo. Esse aumento de recrutas durante o evento La Niña 

seria conseqüência da intensificação da ressurgência, que teria 

favorecido a sobrevivência dos juvenis. No entanto, a elevação da 

temperatura da água provocada pelo El Niño teria estimulado a 

maturação das gônadas e o prolongamento do período das desovas 

da cavalinha.  
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6.6. Avaliação do estoque 

 De acordo com Mullon et al. (2005), o atual nível de esforço 

de pesca mundial implica principalmente na redução da 

biodiversidade. Para Jackson et al. (2001) e Myers & Worm (2003), 

a expansão das pescarias comerciais tem levado à redução dos 

estoques de algumas espécies marinhas, com conseqüentes 

impactos econômicos.  

 Levantamentos recentes feitos pela FAO (2004), revelaram 

que 52% dos estoques de peixes marinhos de importância 

comercial encontram-se em nível máximo de explotação, 21% 

moderadamente explotados, 16% sobre-explotados, 7% 

severamente esgotados, e 1% em estado de recuperação. Esses 

levantamentos evidenciaram, também, que aproximadamente 75% 

das principais áreas pesqueiras do mundo estariam totalmente 

explotadas. Segundo Somma (2003), espécies pelágicas que eram 

abundantes foram dissemadas (Clupea harengus), várias reduzidas 

a níveis que comprometeram sua recuperação (atuns do Atlântico) 

e outra colocadas na lista das espécies em perigo de extinção 

(espécies de salmão do Pacífico e Atlântico).  

 Hiyama et al. (2002), estudando a análise populacional da 

espécie S. japonicus da China e do Japão no período de 1975 a 

1999, verificaram que a taxa de mortalidade dos exemplares 

adultos foi de até 2,40 ano-1 e concluíram que, nesse período, a 

espécie tinha sofrido sobrepesca. Fato semelhante foi observado 

nos adultos de S. japonicus que ocorrem no Pacifico, onde houve 
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elevada pressão de pesca no período de 1993 a 1999 (Kawai et al., 

2002). Essa mesma tendência foi observada no presente estudo, já 

que os espécimes adultos de S. japonicus peruanus tiveram uma 

taxa de explotação média de 0,67 ano-1 e mortalidade por pesca 

média de 1,38 ano-1.  

 A baixa produção pesqueira dos recursos marinhos pode 

ser atribuída principalmente ao elevado esforço de pesca, 

principalmente de jovens, à redução do estoque adulto desovante e 

às condições ambientais (Hilborn & Walters, 1992; Zhao et al., 

2003; Mullon et al., 2005).  

 As falhas de recrutamento registradas nas espécies 

Sardinops sagax da Califórnia e Sardinops harengus do Mar da 

Noruega, foram provocadas pela excessiva pressão pesqueira e pela 

elevada Temperatura Superficial do Mar (Jacobson & Maccall, 

1995; Godo, 2003). No entanto, Patterson et al. (1993) atribuíram 

as falhas ocorridas no recrutamento de S. japonicus, nas águas do 

Equador, à ocorrência do fenômeno El Niño. No presente trabalho, 

os elevados valores de mortalidade por pesca dos indivíduos jovens 

registrados na área de estudo (Tabela 22), ao que tudo indica, 

teriam afetado negativamente o recrutamento da espécie S. 

japonicus peruanus no período de 1993 a 2003, pondo em risco a 

continuidade do estoque.  

 A análise de população virtual de Sardinella brasiliensis 

revelou que uma super-estimativa da mortalidade natural leva a 

uma sub-estimativa da mortalidade por pesca, acontecendo o 
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contrario quando é feita a sub-estimativa da mortalidade natural 

(Cergole, 1996). Essas relações também foram observadas no 

presente estudo, já que quando a mortalidade natural da cavalinha 

foi aumentada, houve uma redução da mortalidade por pesca de 

até 7,25%.  

 Modelos preditivos e de rendimento por recruta vêm sendo 

amplamente utilizados na avaliação dos estoques pesqueiros, para 

a tomada de medidas de manejo que permitam garantir a 

sustentabilidade desses estoques (King, 1995; Maunder, 2002; 

Jennings, 2005; Sakuramoto, 2005). Os modelos de rendimento 

por recruta de Beverton & Holt e do preditivo de Thompsom & Bell, 

por exemplo, são ferramentas de grande utilidade nos planos de 

manejo dos estoques de peixes de importância comercial (García-

Franco et al., 2001; Katsukawa, 2005).  

 Estudos feitos a partir da análise de rendimento por recruta 

de Scomberomurus commerson, que ocorre nas águas da Índia, 

mostraram que a espécie está próxima do máximo sustentável, 

devido à sobrepesca (Devaraj et al., 1999). Esse mesmo fato foi 

observado em Scomberomorus brasiliensis da região nordeste do 

Brasil (Lessa et al., 2004). As curvas de rendimento por recruta de 

S. japonicus peruanus, obtidas no presente trabalho mostram 

claramente que o valor atual de mortalidade por pesca (1,37 ano-1; 

Cf50 = 26,40 cm de Cf) está próximo à capacidade de suporte do 

estoque, o que reduziria a biomassa do estoque virgem a 16%.  
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 De acordo com Jensen (2000), não existe uma boa relação 

entre o rendimento e a mortalidade por pesca dos estoques 

pesqueiros, quando a mortalidade natural é elevada em relação ao 

crescimento. No presente trabalho, verificou-se que valores 

elevados de mortalidade natural, introduzidos no modelo de 

Beverton & Holt, resultariam em um maior esforço de pesca para 

maximizar o rendimento. Isso colocaria em risco a biomassa do 

estoque virgem da cavalinha porque, com uma mortalidade natural 

de 0,60 ano-1, sofreria redução de até 1%. 

 O ponto limite de referência biológica F0.1 é freqüentemente 

utilizado no manejo pesqueiro das populações pelágicas com a 

finalidade de garantir a preservação de seus estoques, 

especialmente, quando há indicações de sobre-explotação 

(Maunder, 2002). Para Jensen (2000), o F0.1 é o nível ótimo de 

esforço de pesca aplicado como uma medida de regulamentação na 

gestão das pescarias, sendo os valores de  F0.1  registrados para as 

espécies Clupea arengus e Thunus albacares de 0,24 ano-1 e 1,06 

ano-1, respectivamente. No presente trabalho, o valor de F0.1 

necessário para prevenir a sobrepesca do estoque da cavalinha 

indica que as taxas de mortalidade por pesca ideais seriam de 0,60 

ano-1,  e que não devem exceder os 2,50 ano-1. 

 Cergole (1996), estudando o estoque da espécie Sardinella 

brasiliensis da costa sudeste do Brasil, a partir do modelo de 

Thompson & Bell, verificou que um aumento de esforço de pesca 

não seria recompensado com um aumento no rendimento. Ávila-
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da-Silva (2002), utilizando esse mesmo método de avaliação, 

constatou que o nível de esforço de pesca de Lopholatilus villarii 

(Malacanthidae) da margem continental da costa brasileira, entre 

os paralelos 22°S e 28°S, esteve além da capacidade de suporte do 

seu estoque, sendo necessário utilizar apenas 10% do seu nível de 

esforço atual, para prevenir a sobrepesca. 

 As estimativas obtidas no presente trabalho, aplicando-se o 

modelo de predição de Thompson & Bell, mostraram que a taxa de 

mortalidade atual de S. japonicus peruanus também está próxima 

ao máximo rendimento sustentável. Esses resultados permitem 

inferir que a diminuição da pressão de pesca resultaria em grandes 

ganhos na biomassa média total da população da cavalinha.  

Com base nos resultados obtidos, que mostram a situação 

de sobre-explotação em que se encontra a espécie S. japonicus 

peruanus, é necessário que sejam aplicadas medidas urgentes de 

ordenamento para garantir sua proteção e a sustentabilidade do 

estoque. Uma das recomendações seria que a fiscalização da pesca 

fosse mais efetiva, para que se cumpra a portaria D.S. 024-2001, 

editada pelo Ministério de Pesca del Peru, que entrou em vigência o 

dia 12 de junho de 2001. Essa portaria regulamenta o tamanho 

mínimo de captura da cavalinha em 32 cm de comprimento furcal 

e malhagem da rede de cerco, que neste caso seria de 38 mm.  

Por outro lado, os resultados obtidos apontam a 

necessidade de aprofundar os estudos da dinâmica populacional 
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do estoque de S. japonicus peruanus, baseados na dinâmica da 

frota de cerco e na avaliação do estoque desovante. 
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7. Conclusões  

 A partir dos resultados obtidos podemos concluir que:  

 Os desembarques anuais de S. japonicus peruanus sofreram 

variações marcadas ao longo do período de estudo, especialmente 

nos anos de 1992 (8.119 t), 1998 (380.526) e 1999 (387.6.59). 

 Os desembarques da espécie S. japonicus peruanus e sua 

relação com a Temperatura Superficial do Mar indicam que El Niño 

1997-1998 e La Niña 1996 e 1999-2001 favoreceram o incremento 

das capturas. 

 O comprimento médio furcal da cavalinha no período de 1993 

a 2003 diminuiu de 30,50 cm para 26,70 cm.  

 O recrutamento de S. japonicus peruanus é um processo que 

ocorreu o ano todo, principalmente no verão.  

 O comprimento furcal assintótico da cavalinha no período de 

1996 a 2003, foi 42,40 cm, a taxa de crescimento 0,40 ano–1, e a 

taxa de mortalidade natural 0,50 ano–1. A longevidade estimada 

para a espécie foi de 7,60 anos. 

 Os resultados obtidos mostraram que o estoque de S. 

japonicus peruanus foi sobre-explotado e que está próximo da sua 

capacidade máxima.  
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