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Resumo: Por apresentar grande relevância econômica e social no litoral do sudeste brasileiro,
a pesca do camarão sete barbas necessita de constante monitoramento visando acompanhar a
manutenção dos estoques. Foram analisados dados sobre a produtividade pesqueira nos
municípios de Santos e Guarujá entre os anos 2008 e 2016. Na análise do período foi
demonstrado um aumento na produção pesqueira no ano de 2012, com aproximadamente
1.962 toneladas de camarão sete barbas, seguido por um declínio até o ano de 2016 com
aproximadamente 498 toneladas. Devido a redução e flutuação da produtividade pesqueira,
recomenda-se mais estudos sobre a pesca e monitoramento dos estoques do camarão sete
barbas.
Palavras chave: Litoral, Sobrepesca, Recurso Pesqueiro.
Analysis of the-bob-shrimp Fishing Production in the municipalities of Santos /
Guaruja.
Abstract: Presenting a great relevance economic and social in the brazilian south-east coast,
the fishing of the-bob-shrimp requires a constant monitoring aiming keep up with a
maintenance of the stocks. Data were analyzed on a fishery production in the municipalities of
Santos and Guaruja between 2008 and 2016. In the analysis of the period an increase in the
fishery production was demonstrated in the year of 2012, with approximately 1,962 tons of
the-bob-shrimp, followed by a decline by the year 2016 with approximately 498 tons. Due to
the reduction and fluctuation of the fishing productivity, more studies on the fishing and
monitoring of the seven beard shrimp stocks are recommended.
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Introdução
Os crustáceos ocupam o quarto lugar em relação ao volume de captura no mundo da
pesca, por seu valor comercial [1]. Dentre os recursos pesqueiros explorados no litoral
brasileiro destacam-se algumas espécies como: o camarão-rosa das regiões Sudeste e Sul
(Farfantepenaeus paulensis e F. brasiliensis) [2], o camarão-legítimo (Litopenaeus schmitti)
ao longo do litoral brasileiro [3]; e o camarão sete-barbas Xiphopeneus kroyeri (Heller, 1862),
um dos principais recursos pesqueiros dos litorais Sudeste e Sul do País [2, 3].
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O camarão sete barbas é encontrado em profundidades em torno de 30 metros, e é
mais abundante em áreas costeiras. De acordo com [4], este camarão é encontrado no
Atlântico Ocidental, que vai desde a Carolina do Norte (EUA), até o estado de Santa Catarina
(Brasil), estendendo-se até o Rio grande do Sul [5]. Por apresentar grande relevância
econômica e social, é alvo de uma das principais espécies capturadas no litoral paulista[3].
Segundo [6], a análise da produção extrativa no Brasil, tem início nos anos de 1960
com crescimento da produtividade estendendo-se até o ano de 1985, época em que a produção
atingiu quase 1 milhão de toneladas por ano. A partir de 1986 ocorreu uma queda da produção
chegando a 640 mil toneladas por ano prolongando até o ano de 1990.
Entre os anos de 1991 a 1999, ocorreu a estagnação com um leve declínio da pesca
extrativa, que pode ter sido motivada pelo surgimento da aquicultura [6]. Em compensação de
2000 a 2010, houve uma recuperação da produção total, ano a ano, principalmente oriunda da
aquicultura [6]. Para [7], a melhoria no sistema de monitoramento pesqueiro a partir de 2008
contribuiu nesse gradual aumento dos números consolidados.
No Brasil, os pescadores que atuam sobre o camarão-sete-barbas possuem
características bastante diversificadas, encontram-se nessa atividade pescadores de
subsistência, de pequena escala e os industriais [6].
O presente estudo teve como objetivo analisar a produção pesqueira do camarão sete
barbas (Xiphopeneus kroyeri) nos municípios de Santos e Guarujá entre os anos de 2008 e
2016.

Material e Métodos
Os dados que embasam este estudo foram coletados do Instituto de Pesca, da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. As informações da
produção pesqueira em toneladas (t), foram obtidas através de desembarques efetuados com
arrasto duplo médio no litoral paulista, referente o camarão sete barbas (figura 1) no período
entre 2008 e 2016 nos municípios de Santos e Guarujá, através do Sistema Gerenciador de
Banco de Dados de Controle Estatístico de Produção Pesqueira Marítima, ProPesq®.
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Figura 1- Exemplar de Xiphopeneus kroyeri (Heller, 1862). Foto: Adilson Fransozo.
Resultados e Discussão
Na figura 2, estão apresentados os dados de desembarque da produção do camarão sete
barbas nos municípios de Santos e Guarujá entre os anos de 2008 e 2016. Na análise dos
dados, podemos inferir que há uma queda na quantidade de camarões sete barbas pescados no
ano de 2009 com aproximadamente 1.200 toneladas, quando comparado ao ano de 2008,
seguido de um crescimento contínuo até o ano de 2012, em que ocorreu o aumento de
produção com 1.962 toneladas.
No ano de 2013, foi verificado uma queda da produção para 770 toneladas. A menor
produção foi demonstrada no ano de 2016 com 498 toneladas, registrando no período
analisado uma variação percentual de 70,44% entre os anos de 2008 e 2016.
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Figura 2 – Produção pesqueira do camarão sete barbas entre os anos de 2008 e 2016 nos
municípios de Santos e Guarujá, fonte: Instituto de Pesca.
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No período de 2008 a 2016 foram pescados 11.166 toneladas na região de SantosGuarujá, número maior quando comparado a região do litoral norte composto por Ubatuba,
São Sebastião e Caraguatatuba que teve no mesmo período um total de 2.720 toneladas e ao
litoral sul composto por Cananéia, Iguape e Ilha Comprida com 4.187 toneladas (8).
De acordo com [9], a produção do camarão sete barbas flutua bastante ao longo dos
anos, prejudicando a sociedade que vive da sua explotação. Segundo [10], para garantir a
sustentabilidade dos estoques, é necessário a adoção de práticas para melhoria na qualidade de
manuseio e armazenamento do pescado. Ao analisar este contexto, vale considerar a reflexão
de [11], que afirma que apesar da fiscalização e do monitoramento dos desembarques se
tornarem melhores, a pesca do camarão sete barbas diminuiu acentuadamente ao longo dos
anos, o que para o autor, é uma situação alarmante.
O camarão-sete-barbas está incluído como espécie sobrepescada ou ameaçada de
sobre-explotação, conforme definido na IN MMA n° 5/2004. Segundo [5] os acentuados e
contínuos declínios na produção pesqueira do camarão sete barbas podem estar relacionados
ao emprego de níveis de esforço de pesca, principalmente nos últimos 30 anos, acima do
máximo suportável pelo estoque.

Conclusão
Os dados da produção do camarão sete barbas em Santos e Guarujá, apresentados
neste estudo, levam a constatação preocupante de oscilações, e real declínio ao longo dos
anos. São necessários estudos de monitoramento da população desse recurso pesqueiro no
litoral paulista, para que seja feito um manejo adequado, garantindo a sua sustentabilidade. A
realidade hoje da produção pesqueira do camarão sete barbas, merece atenção especial em
função de reflexos que poderão ser percebidos no campo ambiental, social e econômico.
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