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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Antecedentes 

Os stocks de camarão de águas pouco profundas do Banco de Sofala suportam a pescaria mais importante de 

Moçambique com capturas históricas de mais de 9.000 t no início da década de 2000. A pescaria é complexa, 

multiespecífica, em que as capturas são obtidas por três sectores distintos: uma crescente pescaria artesanal 

costeira, uma pequena frota semi-industrial e uma grande frota industrial congeladora que opera no alto mar a 

partir das três milhas náuticas até profundidades de cerca de 60 m. Os três sectores competem entre si e 
exploram os stocks das duas principais espécies Penaeus indicus – camarão branco e Metapenaeus monoceros - 

camarão castanho e para além da espécie menos abundante Penaeus monodon – jumbo, que são mais 

abundantes na zona próxima da costa. As duas espécies nocturnas Penaeus japonicus - tigre e Penaeus 

latisulcatus - marfil, são mais comuns em águas mais profundas e são capturadas predominantemente pelas 

frotas industriais. 

A pescaria é regida por um Plano de Gestão (2014 - 2018), que define os objectivos e estratégias para o 

desenvolvimento de cada um dos três sectores que capturam o recurso de camarão. Para dar suporte aos 

processos de gestão necessários no âmbito do plano, é realizada pelo IIP, uma avaliação anual abrangente da 

pescaria do camarão, que utiliza os dados de produção da ADNAP, os dados do diário de bordo detalhado, a 

amostragem biológica dos dois sectores industriais e a informação de amostragens aleatórias que são usadas 

para estimar as capturas do sector artesanal. Esta série temporal abrangente de dados de captura e de esforço dos 

sectores industrial e semi-industrial desde 1980 e a captura da pesca artesanal, desde 2000, fornecem uma base 
particularmente sólida para as avaliações científicas e recomendações de gestão necessárias em cada ano. A 

série de relatórios de avaliação anuais (Palha de Sousa et al., 2002 - 2014) fornece uma história detalhada da 

pescaria e documentam as mudanças do estado de cada um dos principais stocks de camarão, que estão a ser 

capturados. 

 

História da pescaria 

A série de relatórios de avaliação mostram que as capturas têm variado desde os anos 1980, mas sofreu uma 

queda significativa desde o início da década de 2000, causada principalmente pela redução das capturas dos 

sectores industrial e semi-industrial, parcialmente compensados por um aumento das capturas da pesca artesanal 

(Figura A). 
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Figura A. Capturas por sector da pescaria do Banco de Sofala, para o período 1980-2014. 

 

Esta diminuição das capturas teve a sua génese no excesso de capacidade da frota industrial ocorrido na 

sequência da descoberta dos stocks das águas profundas em 1992, o que incentivou o desenvolvimento da pesca 

durante 24 horas. Este desenvolvimento aumentou as horas de pesca padronizadas em cerca de 50% e resultou 
inicialmente em 1.500 t adicionais de camarões nocturnos, mas também aumentou a taxa de exploração na 

principal espécie-alvo P. indicus. O excesso de capacidade parece ter iniciado um declínio na captura através da 

sobrepesca de crescimento do stock de P. indicus, onde a incapacidade de atingir o TAC levou a um esforço 

mais concentrado no início de cada campanha de pesca. Um impacto secundário do aumento da pesca mais cedo 

foi o de reduzir os rendimentos no segundo semestre do ano, tendo tornado a pesca em águas mais profundas 
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menos económica e as capturas das espécies nocturnas de águas mais profundas diminuíram. As tentativas de 

redução do esforço no âmbito do sistema TAC neste período, não tiveram sucesso pois a indústria removeu as 

embarcações mais pequenas e ineficientes e manteve as maiores para se manterem competitivas como o TAC 

não era mais viável. Em paralelo a essas mudanças, a pesca dirigida do camarão pelo sector artesanal parece ter 

esgotado ainda mais o fluxo de recrutamento de P. indicus para algumas áreas principais de pesca do alto mar 

para o sector industrial e exacerbou o declínio do recrutamento, evidenciado particularmente desde 2010.  

O presente relatório trata especificamente do desempenho da pescaria desde 2010 (Ver Tabela 1, no relatório 

completo, das capturas 2010-2014) e envolve a análise dos dados da campanha de pesca 2014, bem como a 

avaliação preliminar das capturas pelo sector industrial em 2015. 

 

Sector artesanal 

As estimativas da captura da pesca artesanal em 2014 foram de 2.273 t, 29% superiores em relação a 2013, e 

que agora parecem representar cerca de 40% das capturas totais alcançadas pela pescaria. 

Na zona Angoche, a captura da pesca artesanal também aumentou para 205 t e permanece dentro da amplitude 

dos últimos anos, mas nomeadamente ambos os sectores industriais e semi-industriais têm efectivamente 

cessado de operar nesta área. Em contraste, na zona semi-industrial a sul de Machanga a Dondo, onde ocorreu 

um aumento muito grande de 1.054 t em 2013, em 2014 mostrou uma diminuição até 802 t, mas com as novas 

espécies P. sculptilis que continuam a manter-se significativas na captura. Devido à relação mais estreita entre 
as frotas artesanal e semi-industrial, as elevadas capturas da pesca artesanal são susceptíveis de inibir qualquer 

recuperação significativa das frotas semi-industriais. 

Nas três zonas centrais onde a captura da pesca artesanal compete directamente com a grande frota industrial, e 

onde é obtida a maior parte da captura da pesca industrial, as estimativas das capturas da pesca artesanal foram 

de 1.025 e 189 t, respectivamente. Estas capturas da pesca artesanal compõem agora 26% da produção total e na 

zona industrial anteriormente mais significativa (Moma a Nicoadala), a pesca artesanal actualmente representa 

48% do total das capturas. 

Embora historicamente o efeito das capturas da pesca artesanal nos outros sectores tenha sido considerado 

baixo, os níveis actuais de captura da pesca costeira dirigida ao camarão sugerem agora fortemente que esta 

actividade estará a ter um impacto significativo sobre o stock e biomassa disponível para a pesca como um todo. 

Devido aos actuais níveis de stock desovante esgotados de P. indicus, devem ser considerados controlos directos 
sobre o sector artesanal para proteger os recrutas e permitir o fluxo para os stocks desovantes do alto mar. 

 

Recomendações 

Para o sector artesanal, recomenda-se que: 

1. o actual período de veda da pesca artesanal (e outros sectores industriais) seja estendido de um mês para três 

meses (Janeiro a Março) na zona de Moma a Nicoadala.  

2. seja feita uma maior fiscalização às infraestruturas de processamento e congelação ao longo da costa, durante 

o período de veda, para impedir a exportação de camarão capturado ilegalmente pela pescaria artesanal 

durante o período de veda. 

3. seja considerada a implementação de controlos sobre a importação de artes de pesca e barcos de pequeno 

porte, especificamente designados para a pesca dirigida às espécies de camarão grande (particularmente P. 

indicus.   

 

Semi-industrial sector 

O baixo valor de camarão pequeno geralmente disponível para as frotas semi-industriais, agravado pelas 

mudanças dos requisitos de exportação reduziu a viabilidade deste sector e contribuiu para a tendência 

decrescente no número de embarcações. 

Na zona de Angoche, a norte, a frota semi-industrial novamente deixou de operar em 2014, apesar do camarão 

estar disponível nesta zona, como evidenciam as capturas da pesca artesanal, em curso. Ao contrário, a frota na 

zona semi-industrial, ao redor da Beira, permaneceu inalterada em 2014, mas produziu um aumento da captura 

de 131 t superiores às 96 t capturadas em 2013. 
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Embora a frota baseada na Beira tenha continuado a operar em 2014, a avaliação actual sugere que o aumento 

da competição devida à pesca dirigida de camarão pelos pescadores artesanais em ambas as zonas semi-

industriais, torna improvável que o sector semi-industrial seja capaz de expandir novamente no futuro. 

 

Recomendações 

Que as modalidades de funcionamento existentes relativas à campanha de pesca para as pequenas embarcações 
semi-industriais que operam a gelo, na zona Dondo a Machanga continuem em 2016. 

 

Sector industrial 

Para a campanha de pesca de 2014, foram registadas 41 embarcações de acordo com uma alocação total de 

3.000 m de comprimento de cabo mestre, embora apenas 35-37 embarcações tenham operado durante a maioria 

dos meses da campanha de pesca. A captura total da pesca industrial em 2014 foi de 3.579 t, uma melhoria 

significativa em relação a 2013 (2.238 t), com 1.711 t de P. indicus capturadas a partir do baixo recorde de 964 t 

em 2013. Também ocorreu uma melhor captura de M. monoceros e das outras espécies, no entanto, isso foi em 

parte devido ao aumento do esforço, dado o início da pesca mais cedo e a campanha de pesca estendida de 7,5 

meses. 

Estas capturas reverteram a tendência geral decrescente na captura de P. indicus e corresponderam às alterações 

de gestão de atraso do início da campanha de pesca para Abril e de uma redução significativa no esforço e frota 
em 2013, no âmbito do novo sistema de gestão TAE. 

 

Cruzeiros antes do início da campanha de pesca em 2014 e 2015 

O cruzeiro padronizado de recrutamento antes da campanha de pesca em Fevereiro de 2014, mostrou uma 

melhoria significativa ao longo de 2013, tendo sido registados 26.800 camarões. No entanto, a composição de 

tamanhos indicou que uma proporção considerável dos recrutas pertencia à segunda coorte menor e houve 

também uma maior proporção de camarão mais velho transitado de 2013. 

O cruzeiro de 2015 também mostrou uma pequena melhoria de 29.000 camarões e a maior parte dos recrutas 

eram da primeira coorte sugerindo que o primeiro stock desovante de 2016 também teria melhorado 

ligeiramente. 

 

Avaliação do desempenho da pescaria em 2014 

1. Avaliação da interacção entre os sectores artesanal e industrial 

A análise sugere que o aumento das capturas de camarão da pesca artesanal, embora não sejam estatisticamente 

significativas, devido às limitações dos dados, parece agora estar a ter um sério impacto sobre a viabilidade das 

frotas semi-industriais e também terá impacto sobre as capturas da pesca industrial. 

Na zona de Angoche, a pesca artesanal voltou a aumentar em 2014, enquanto que a frota semi-industrial deixou 

de operar. Na zona da Beira, uma reduzida frota semi-industrial continua a funcionar, mas parece improvável 

que seja capaz de voltar às capturas acima de 300 t registadas em meados dos anos 2000s, quando as capturas da 

pesca artesanal eram pequenas. 

Para o sector industrial, a estimativa da captura substancial da pesca artesanal, que agora ocorre, sobretudo na 

zona de Moma a Nicoadala é altamente provável que esteja a afectar as capturas da pesca industrial, que são 

agora de magnitude semelhante. Avalia-se que o resultante fluxo reduzido de recrutas para as áreas de pesca no 
alto mar terá contribuído para os stocks reduzidos de P. indicus e estará a inibir a recuperação do stock nessa 

zona. 

 

2. Actualização do modelo de avaliação bioeconómico 

A avaliação bioeconómica sugere que houve alguma melhoria no desempenho da pesca industrial durante 2014 

e que a menor frota industrial que agora está a operar era susceptível de ter feito um pequeno lucro como 

resultado da maior captura por embarcação e um longo período de pesca viável. 
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3. Avaliação baseada na deplecção do tamanho anual do stock 

A análise de deplecção em 2014 indicou que o tamanho do stock das espécies combinadas no início da 

campanha de pesca era de cerca de 5.900 t e que em meados de Setembro cerca de 3.500 t, ou cerca de 60% do 

stock tinha sido capturado. Estes dados sugerem que o stock disponível para as espécies combinadas em 2014 

foi significativamente maior do que no início de 2013. 

Para o stock de P. indicus, o recrutamento melhorou para cerca de 2.500 t em 2014 em comparação com as 
1.400 t estimadas no início de 2013, que foi o menor nível registado, até ao momento. O aumento reverteu a 

tendência decrescente no recrutamento para esta espécie principal, que começou em 2011. 

A análise preliminar de deplecção dos dados das espécies combinadas para os quatro primeiros meses da 

campanha de pesca de 2015, forneceu uma previsão do stock de cerca de 4.800 t, o que indica que, 

provavelmente, a captura desta campanha de pesca seja ligeiramente menor do que em 2014, de cerca de 3.000 

t. 

 

4. Avaliações das relações Stock Desovante - Recrutamento (SRR) 

Em 2015, foi realizada uma reavaliação significativa da relação stock desovante - recrutamento de P. indicus, a 

espécie com maior risco. Esta investigação detalhada foi novamente analisada com base nas estimativas de 

deplecção históricas para o tamanho do stock com vista a produzir uma SRR melhorada para a principal coorte 

gerada de recrutas. A série temporal histórica de cruzeiros antes da campanha de pesca também foi usada para 
desenvolver uma segunda SRR para o recrutamento gerado durante a estação quente, que aparece como camarão 

de tamanho intermediário no cruzeiro de Fevereiro de cada ano. Estas duas SRR interligadas para P. indicus 

fornecem uma melhor base para os controlos de gestão a serem aplicados à pescaria e a este stock principal. 

Esta informação revista da SRR indica que o primeiro recrutamento para a pescaria será relativamente sensível à 

pesca no início do ano e que aos actuais níveis de esforço, o recrutamento global e, portanto, as capturas, 

também se pode esperar que respondam directamente aos níveis de stock desovante remanescentes, tanto no 

início como no fim da campanha de pesca. 

Além disso, estas SRR sugerem que os níveis de esforço actuais, juntamente com um início da campanha de 

pesca a 1 de Março representam uma estratégia de risco relativamente elevada e é provável que adiem qualquer 

recuperação substancial no recrutamento do stock de P. indicus. A probabilidade de que a pesca artesanal esteja 

agora a ter um impacto sobre o recrutamento das áreas de pesca do alto mar principalmente no centro da 
pescaria (Moma a Nicoadala) complica ainda mais a situação da SRR. O impacto dessas capturas das áreas de 

desenvolvimento irá simplesmente aparecer como menores níveis de recrutamento para as áreas de arrasto do 

alto mar e é provável que tenha ocorrido nos anos desde 2011, quando o recrutamento foi consistentemente bem 

abaixo dos níveis históricos afectados por "fracas" condições ambientais. 

 

5. Previsões de esforço e captura para 2016 

A avaliação de 2015 sugere que, com os actuais níveis de stock desovante e a continuação do esforço nos níveis 

actuais (TAE de 680.000 metros. dias de comprimento do cabo mestre) e uma abertura da campanha de pesca a 

01 de Março, as capturas da pesca industrial tendem a estabilizar-se em cerca de 3.000 tons. Alternativamente, 

se o TAE for reduzido para 441.000 metros.dias, com a abertura da campanha de pesca no início de Abril, a 

avaliação sugere que as capturas deverão aumentar para acima de 3500 toneladas em vários anos. 

 

6. Avaliação do impacto da pesca no ecossistema  

O relatório fornece uma actualização da avaliação de risco baseada no ecossistema realizada para a pescaria em 

2009. As classificações de risco revistas não alteraram significativamente em 2015, no entanto, o impacto da 

pescaria sobre as espécies ameaçadas de extinção (tartarugas) foi sujeita a uma avaliação específica revista no 

actual relatório. 
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Recomendações de gestão para a pescaria industrial em 2015 e 2016 

 

Antecedentes da situação actual do stock  

A presente análise mostrou que, em 2012, uma série de três ciclones consecutivos, no início do ano, sem 

precedentes, resultaram em níveis particularmente baixos dos stocks de P. indicus naquele ano. Este stock 

reduzido, uma abertura da campanha de pesca mais cedo e um aumento da frota, rapidamente esgotaram o 
pequeno stock disponível daí resultando que tanto o primeiro como o segundo stocks desovantes foram 

reduzidos a níveis baixos nunca antes registados. O resultado foi um recrutamento particularmente baixo, em 

2013, mas, que teve uma maior protecção devido a um início da campanha de pesca que foi atrasado e a uma 

redução significativa da frota, após a introdução de um novo sistema de gestão baseado no TAE. Apesar dos 

baixos níveis iniciais do stock em 2013, estas acções resultaram num aumento útil em ambos stocks desovantes, 

de tal forma que ocorreu uma recuperação parcial do stock de P. indicus em 2014, quando foi alcançada uma 

captura de 3.600 t. No entanto, o retorno à data de abertura das campanhas de pesca a 1 de Março em 2014 (e 

2015) e o aumento associado no estabelecimento doTAE (687.000 metros.dias) impediram o segundo e 

principal stock desovante de P. indicus de aumentar significativamente acima do nível em 2013. Os primeiros 

indicadores da campanha de pesca 2015 mostram que o recrutamento será semelhante ou ligeiramente inferior a 

2014 e que a recuperação do stock não continuou. Isto sugere fortemente que a proposta de redução do TAE 

para 441.000 metros.dias (de comprimento do cabo mestre) e particularmente uma campanha de pesca de Abril 
a Outubro é necessária para permitir que os stocks de P. indicus possam continuar a recuperar. 

 

Gestão dos restantes meses da campanha de pesca de 2015  

Pelas razões acima expostas, sugere-se que campanha de pesca de 2015 termine a 30 de Setembro, após 7 meses 

de pesca para maximizar a produção de ovos do segundo stock desovante remanescente de P. indicus. Isto é, as 

recomendações anteriores para recolher dados de captura e de espécies em tempo real em Agosto e Setembro de 

2014, para determinar se os stocks eram suficientes para permitir a pesca complementar de Outubro, provaram 

ser impraticáveis e resultaram na manutenção de uma pesca, em detrimento das capturas da campanha de pesca 

de 2015. 

 

Recomendações para o fim da campanha de pesca 2015: 

1.  A campanha de pesca para a pescaria industrial termina a 30 de Setembro de 2015. 

 

Propostas de gestão para o sector industrial em 2016 

A avaliação das capturas durante o primeiro semestre de 2015 indicou um stock inferior ao de 2014, que, apesar 

de ser uma melhoria no recrutamento dos níveis muito baixos em 2012 e 2013 sugere que os stocks desovantes 

permanecem bem abaixo dos níveis históricos. As SRR revistas para P. indicus indicam que o stock desovante 

está agora a limitar o recrutamento no alto mar, porém o recrutamento também está a ser reduzido pelas capturas 

artesanais em curso e em expansão nas principais zonas industriais no centro da pescaria. Por essas razões, é 

necessária uma abordagem conservadora contínua para a gestão em 2016 para assegurar que a recuperação 

limitada em 2014 continue em 2015. Sem uma posterior recuperação dos stocks de P. indicus, as capturas da 

pesca industrial das outras espécies tendem a permanecer baixas e pode-se esperar que a captura global 

permaneça bem abaixo dos níveis históricos. 

Para garantir uma sobrevivência suficiente do stock de P. indicus da primeira e da segunda desova assim como 

melhorar a viabilidade económica da frota, deve-se proceder à redução prevista no TAE (441.000 metros.dias), 

conforme estabelecido no Plano de Gestão. Pode-se esperar que esta redução para 2.100 m de comprimento de 

cabo mestre durante 210 dias a começar no início de Abril, resultaria numa frota de cerca de 25 a 30 

embarcações, dependendo do tamanho das embarcações que cada empresa decidir operar dentro da sua alocação 

total do cabo mestre. Com um tamanho inferior da frota também se pode esperar que as capturas por 

embarcação aumentem e assim melhorem o desempenho económico da frota reduzida. 

Para garantir a continuação da recuperação do stock de P. indicus, este TAE necessita de ser aplicado ao longo 

de uma campanha de pesca de sete meses (210 dias) iniciando em Abril. Esta data de início retardada é crítica 

para permitir que a primeira coorte de recrutas possa desovar de Fevereiro a Abril e também assegurar que um 

número suficiente de recrutas de P. indicus possa sobreviver até ao período crítico da segunda desova de Agosto 
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a Outubro. O início da campanha de pesca em Abril também tem benefícios significativos, pois permite que a 

maioria do camarão possa alcançar tamanhos maiores e mais valiosos.  

Para providenciar à ADNAP e à indústria com melhor informação sobre a força da segunda coorte de recrutas 

em cada campanha de pesca e previsões de capturas, deve ser reestabelecido o cruzeiro de Março, usado com 

bons resultados em 2013. Esta informação e as previsões de captura para a próxima campanha de pesca iriam 

permitir uma acção de gestão para proteger os stocks vulneráveis, caso ocorra, novamente, no futuro, uma falha 
grave do recrutamento, como aconteceu em 2012. 

Em termos de ajuste futuro no TAE sabe-se que as capturas (e captura por embarcação) irão aumentar 

automaticamente, à medida que haja a recuperação dos stocks (Anexo 1). Por estas razões e em termos de 

eficiência administrativa e planificação da indústria, um posterior ajuste ao TAE reduzido não deveria ser 

considerado por vários anos, ou seja, até que seja demonstrada uma contínua recuperação das capturas, tanto de 

P. indicus como das outras espécies.  

 

Recomendações para a campanha de pesca de 2106 

2. que o TAE para 2016 esteja ao nível estabelecido pelo Plano de Gestão de 2.100 m de comprimento de cabo 

mestre ao longo de uma campanha de pesca de 210 dias (ou seja, TAE = 441.000 metros.dias)  

3. que a campanha de pesca seja fixa e seja iniciada nos princípios de Abril e terminada em finais de Outubro 

para 2016 e que este período seja mantido nos anos futuros 

4. que seja realizado um segundo cruzeiro padronizado antes da campanha de pesca, desde o início até meados 

de Março de 2016 e que seja incorporado no programa de gestão nos próximos anos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Background  

The Sofala Bank shallow water shrimp stocks support Mozambique’s most significant fishery with historical 

catches in excess of 9000 tonnes during the early 2000s. The fishery is a complex multi-species fishery where 

the catch is taken by three separate sectors: an increasing inshore artisanal sector, a small semi-industrial fleet 

using ice storage and a larger industrial freezer fleet operating offshore from 3 nautical miles out to depths of 

approximately 60 m. All three sectors are in competition and exploit the stocks of the two major species 
Penaeus indicus and Metapenaeus monoceros and also the minor species Penaeus monodon, which is most 

abundant close to the coast. Two nocturnal species, Penaeus japonicus and Penaeus latisulcatus are more 

common in deeper water and are fished predominantly by the industrial fleets. 

The fishery operates under a Management Plan (2014 – 2018) which sets out the objectives and strategies for 

the development of each of the three sectors harvesting the shrimp resource. To support the management 

processes required under the plan a comprehensive annual shrimp fishery assessment is undertaken by IIP, 

which utilizes the ADNAP production records, detailed IIP research logbook data and biological sampling from 

the two industrial sectors and information from a large scale regionally based annual survey is used to estimate 

catches by the artisanal sector. This comprehensive time series of catch and effort data from the industrial 

sectors since the 1980s and the artisanal catch and gear surveys since 2000 provide a particularly reliable basis 

for the scientific assessments and management recommendations required each year. The series of annual 

assessment reports (Palha de Sousa et al., 2002 – 2014) together provided a detailed history of the fishery and 
document the changing status of each of the main shrimp stocks being harvested. 

 

History of the fishery 

The series of assessment reports show that the catches have varied since the 1980s but suffered a significant 

decline since the early 2000s primarily caused by reduced catches from the industrial and semi-industrial 

sectors, partially offset by increasing artisanal catches (Figure A). 

This decline in catches had its genesis in excess industrial fleet capacity built up following the discovery of the 

deep water stocks in 1992, which encouraged the development of 24 hour fishing. This development increased 

standardized fishing hours by about 50% and initially resulted in an additional 1500 tonnes of the nocturnal 

shrimps, but also increased the exploitation rate on the main target species P. indicus. The excess capacity 
appears to have started a decline in catch through growth overfishing of the P. indicus stock where the inability 

to achieve the TAC led to more concentrated effort at the start of each season. A secondary impact of increasing 

early fishing was to lower catch-rates in the second half of the year which made deep water fishing less 

economic and the catches of the deep water nocturnal species declined. Attempts to reduce effort under the TAC 

system at this time were unsuccessful as industry removed the smaller inefficient vessels and kept the larger 

ones to remain competitive as the TAC was no longer achievable. In parallel to these changes increased 

targeting of shrimp by the artisanal sector appears to have further depleted the flow of P. indicus recruitment to 

some key industrial offshore grounds and exacerbated the declining recruitment evidenced particularly since 
2010.  
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Figure A. Catches by sector for the Sofala Bank fishery, for 1980-2014. 

 

The current report deals specifically with the performance of the fishery since 2010 (See Table 1 for catches 

2010 to 2014) and involves the analysis of the 2014 season data, as well as preliminary assessment of the 

catches by the industrial sector in 2015. 
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Artisanal sector 

The estimated artisanal catch in 2014 at 2273 tonnes was 29% higher than in 2013, and appears to now make up 

about 40% of the total catch achieved by the fishery.  

In the Angoche zone the artisanal catch also increased to 205 tonnes and remains within the range of recent 
years, but notably both the semi-industrial and industrial sectors have effectively ceased to operate in this area.  

In contrast, the southern Dondo to Machanga semi-industrial zone, where a very large increase to 1054 tonnes 

occurred in 2013 showed a decreased in 2014 down to 802 tonnes, but with the new species P. sculptilis 

continuing to remain significant in the catch. Because of the closer completion between the artisanal and the 

semi-industrial fleets, these high artisanal catches are likely to inhibit any significant recovery of the semi-

industrial fleets. 

In the central three zones where the artisanal catch competes directly with the large industrial fleet, and majority 

of the industrial catch is taken, the artisanal catch estimates were 1025 and 189 tonnes respectively. These 

artisanal catches now make up 26% of the total production and in the previously most significant industrial zone 

(Moma to Nicoadala) the artisanal now accounted for 48% of the total catch.  

While historically the effect of artisanal catches on other sectors was considered to be low, the current catch 

levels from targeted inshore shrimp fishing now strongly suggests this activity will be having a significant 
impact on the stock and biomass available to the fishery as a whole. Because of the current depressed P. indicus 

spawning stock levels, direct controls on the artisanal sector to protect recruits and allow flow-through to the 

offshore spawning stock need to be considered.  

 

Recommendations 

For the artisanal sector it is recommended that: 

1.  The existing closed season for artisanal fishing (and other industrial sectors) is extended from one month to 

three months (January to March) for the Moma to Nicoadala zone of the fishery. 

2.  Greater surveillance of shrimp processing and freezing facilities along the coast is undertaken during the 

closed season to prevent the export of shrimp caught illegally by the artisanal fishery during the closure. 

3.  Implementation of controls on the import of fishing gears and small vessels specifically used in targeted 
artisanal fishing for the larger shrimp species (particularly P. indicus) should be considered.  

 

Semi-industrial sector 

The low value of small shrimp generally available to the semi-industrial fleets, compounded by the changes to 

export requirements has reduced the viability of this sector and contributed to the downward trend in vessel 

numbers. 

In the northern Angoche zone the semi-industrial fleet again ceased operating in 2014 despite shrimp being 

available in that zone, as evidenced by the ongoing artisanal catches. In contrast the fleet in the dedicated semi-

industrial zone around Beira was unchanged in 2014, but produced an increased catch of 131 tonnes up from the 

96 tonnes taken in 2013. 

Although the Beira based fleet has continued to operate in 2014, the current assessment suggests that increasing 
competition from targeted shrimp fishing by artisanal fishermen in both semi-industrial zones, makes it unlikely 

that the semi-industrial sector will be able to expand again in the future.  

 

Recommendations 

That the existing season operating arrangements for the small semi-industrial vessels using ice in the Dondo to 

Machanga zone continue in 2016. 
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Industrial sector 

For the 2014 season, 41 vessels were registered under a total headrope allocation of 3000m, although only 35 - 

37 vessels operated during most months of season. The total industrial catch in 2014 was 3579 tonnes, a 

significant improvement on 2013 (2238 tonnes) with 1711 tonnes of P. indicus being caught up from the record 

low of 964 tonnes in 2013. An improved catch of M. monoceros also occurred, however this was in part due to 

the increase in effort from the earlier start to fishing and  the extended 7.5 month season.  

These catches reversed the general downward trend in catch of P. indicus and corresponded to management 

changes of delaying the start of the season to April and a significant reduction in the effort and fleet in 2013 

under the new TAE management system.  

 

Pre-season surveys in 2014 and 2015 

The standardized preseason recruitment survey in February 2014, showed a significant improvement over 2013 

with 26,800 shrimp being recorded The size distribution however indicated that a considerable proportion of the 

recruits were from the smaller second cohort (spring) and there was also a higher proportion of the older shrimp 

carried over from 2013. 

The 2015 survey also showed a small further improvement at 29000 shrimp and more of the recruits were first 

cohort suggesting that the autumn breeding stock for 2016 would also have been slightly improved.  

 

Assessment of Fishery Performance in 2014 

1. Assessment of interaction between Artisanal and Industrial sectors 

The analysis suggests that the increased artisanal shrimp catches, although not statistically significant due to the 

data limitations appears to now be having a serious impact on the viability of the semi-industrial fleets and also 

will be impacting on the industrial catches.   

In the Angoche zone the artisanal fishery increased again in 2014 while the semi-industrial fleet ceased 

operating. In the Beira zone a reduced semi-industrial fleet continues to operate but appears unlikely to be able 

to return to the catches in excess of 300 tonnes recorded in the mid -2000s, when artisanal catches were small.  

For the industrial sector, the substantial artisanal catch estimated to be now occurring particularly in the Moma 

to Nicoadala zone is highly likely to be impacting the industrial catches which are now of similar magnitude.  

The resulting reduced flow of recruits to the offshore fishing grounds is assessed as having contributed to the 
reduced stocks of P. indicus and  will be inhibiting the stock recovery of in that zone. 

 

2. Bio-economic model assessment update: 

The bio-economic assessment suggests that there was some improvement in the industrial fishery performance 

during 2014 and that the smaller industrial fleet now operating was likely to have made a small profit as a result 

of the higher catch per vessel and longer period of viable fishing. 

 

3.  Depletion-based assessment of annual stock size 

The 2014 depletion analysis indicated that the combined species stock size was at the start of the season about 
5900 tonnes and that by mid-September about  3500 tonnes or about 60% of the stock had been taken. These 

data suggest that the combined species stock available in 2014 was significantly higher than at the start of 2013.  

For the P. indicus stock recruitment improved to about 2500 tonnes in 2014 compared with the 1400 tonnes 

estimated at the start of 2013 which was the lowest level ever recorded. The increase reversed the downward 

trend in recruitment for this key species which began in 2011.  

The preliminary depletion analysis of the combined species data for the first four months of the 2015 season has 

provided a stock projection of about 4800 tonnes, indicating that this season’s catch is likely to be slightly less 

than in 2014 at around 3000 tonnes.  
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4.  Assessments of Spawning Stock – Recruitment relationships (SRR) 

In 2015 a significant re-evaluation of the spawning stock recruitment relationship for P. indicus, the species 

most at risk, was undertaken. This detailed investigation has reanalyzed the historical depletion based estimates 

for stock size to produce an improved SRR for the major spring spawned recruit cohort. The pre-season survey 

time series has also been used to develop a second SRR for the autumn spawned overwintered recruitment, 

which appears as intermediate sized shrimp in February survey each year. These two interlinked SRRs for P. 
indicus provide an improved basis for the management controls being applied to the fishery and this key stock. 

This revised SRR information indicates that the autumn recruitment to the fishery will be relatively sensitive to 

fishing at the start of the year and that at current levels of effort the overall recruitment and therefore catches can 

also be expected to also respond directly to the spawning stock levels remaining at the both the start and end of 

the season.  

Further these SRRs suggest that the current effort levels, together with a March 1 start to the fishing season 

represents a relatively high risk strategy and is likely to delay any substantial recovery in recruitment of P. 

indicus stock. The likelihood that artisanal fishing is now having an impact on recruitment to the offshore 

grounds particularly in the centre of the fishery (Moma to Nicoadala) further complicates the SRR situation. The 

impact of these nursery area catches will simply appear as lower levels of recruitment to the offshore trawl 

grounds and is likely to have occurred in the years since 2011 when recruitment has consistently been below the 
levels historical affected by “poor” environmental conditions.  

 

5.  Effort and catch projections for 2016 

The 2015 assessment suggests that with the current spawning stock levels and the continuation of effort at the 

current levels (TAE of 680,000 headrope metre days) and a season opening on March 1, the industrial catches 

are likely to stabilize at around 3000 tones. Alternatively if the TAE is reduced to 441,000 headrope metre days, 

with the season opening in early April, then the assessment suggests that the catches should increase to above 

3500 tonnes in several years. 

 

6.  Assessment of ecosystem impact of the fishery 

The report provides an update of the ecosystem based risk assessment undertaken for the fishery in 2009. The 

revised risk ratings have not changed significantly in 2015, however the impact of the fishery on endangered 
species (turtles) was subject to a specific review reviewed in the current report. 

 

Management recommendations for the industrial fishery in 2015 and 2016 

Background to current stock situation 

The current analysis has shown that in 2012 an unprecedented series of three consecutive cyclones at the start of 

the year resulted in particularly low P. indicus stock levels that year. This reduced stock, an early season 

opening and an increased fleet rapidly depleted the small stock available with the result that both the autumn 

and spring spawning stocks were reduced to low levels not previous experienced. The result was particularly 

low recruitment in 2013, however this was afforded increased protected by a delayed start to the season and a 

significant fleet reduction following the introduction of a new TAE based management system. Despite the low 

starting 2013 stock levels these actions resulted in a useful increase in both spawning stocks such that a partial 
recovery in the P. indicus stock occurred in 2014 when a catch of 3600 tonnes was achieved. However the 

return to a March 1 opening date in 2014 (and 2015) seasons and the associated higher TAE setting (687000 

headrope metre days) has prevented the main spring P. indicus spawning stock from increasing significantly 

above the level in 2013. Early 2015 season indicators are that recruitment will be slightly below 2014 and that 

the recovery of the stock has not continued. This strongly suggests that the proposed reduction in the TAE to 

441000 headrope metre days and particularly with a season from early April to late October (210 fishing days) 

is required to enable the P. indicus stock to continue to recover.  

 

Management for the remaining 2015 season 

For the reasons above it is suggested that the 2015 fishing season cease on the 30th of September after 7 months 

of fishing to maximize the egg production from the remaining spring spawning stock of P. indicus. That is, the 
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previous recommendations to collect catch and species data in real time through August and September 2014 to 

determine whether stocks were sufficient to allow additional fishing in October proved impractical and resulted 

in continued fishing to the detriment of the 2015 season recruitment and catches. 

 

Recommendation for end of 2015 season 

1.  The industrial fishery close on 30 September 2015. 

 

Proposals for managing the industrial sector in 2016 

The assessment of catches during  the first half of 2015 has indicated stock are lower than in 2014, which 

although it was an improvement in recruitment over the very low levels in 2012 and 2013 suggests spawning 

stocks remain well below historical levels. The revised SRRs for P. indicus indicate that the spawning stock 

level is now limiting offshore recruitment however recruitment is also being reduced by the ongoing and 

expanding artisanal catches in the main industrial zones in the centre of the fishery. For both of these reasons a 

continuing conservative approach to management is needed in 2016 to ensure the limited recovery in 2014 and 

2015 continues. Without a further recovery by the P. indicus stock the industrial catches of the minor species are 

likely to remain low and the overall catch can be expected to remain well below the historical levels. 

To ensure sufficient survival of P. indicus stock for autumn and spring spawning as well improving the 

economically viability of the fleet, the planned reduction in the TAE to (441,000 headrope metre days) should 
proceed as set out in the management plan. This reduction to 2100m of headrope used during 210 days starting 

in early April can be expected to result in a fleet of about 25 to 30 vessels depending on the size of vessels each 

company decides to operate within their total headrope allocation. The lower fleet size can also be expected to 

increase the catch per vessel and so improved the economic performance of the reduced fleet.  

To ensure the continued recovery of P. indicus stock this TAE needs to apply over a seven month (210 days) 

fishing season beginning in early April. This later starting date is critical to allow the first cohort of recruits to 

spawn from February to April and also ensure sufficient P. indicus recruits survive to the critical August to 

October spring spawning season. Starting the season in April also has significant benefits in allowing the 

majority of shrimp to reach the larger more valuable sizes.  

To provide ADNAP and industry with better information on the strength of the spring spawned second cohort of 

recruits each season and catch forecasts a March survey, used to good effect in 2013, should be reinstated. Such 
information and total catch predictions for the coming season would enable management action to protect 

vulnerable stocks, should a severe recruitment failure as occurred in 2012 occur again in the future. 

In terms of future adjustments to the TAE it is noted that the catches (and catch per vessel) will automatically 

increase as the stocks recover (appendix 1). For these reasons and both administrative efficiency and industry 

planning, further adjustment to the reduced TAE would not need to be considered for several years, i.e. until a 

sustained recovery in catches of P. indicus and the minor species has been demonstrated. 

 

Recommendations for 2016 season 

2. That the TAE for the 2016 be at the level set by the management plan of 2100m of headrope operating over a 

season of 210 days (i.e. TAE = 441,000 headrope metre days)  

3. That the fishing season be fixed to start in early April and end in late October for 2016 and this timing be 

maintained in future years 

4.  That a second standardized preseason survey is undertaken from early to mid-March 2016 and is incorporated 

into the management program for future years. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a declaração da Zona Económica Exclusiva das 200 milhas náuticas em 1976, foram levados a cabo vários 

projectos de investigação com o objectivo de conhecer a biologia e a pescaria dos stocks de camarão de águas 

pouco profundas do Banco de Sofala (Palha de Sousa et al., 2006a). Estes estudos iniciais, financiados pela 

NORAD, passaram a ser anuais, a partir de 1985 (Palha de Sousa et al., 2008), para fornecer avaliações 

detalhadas do estado dos principais stocks de camarão. Estas avaliações também consideram o funcionamento 

dos três sectores da pesca de camarão, para além de fornecerem algumas informações gerais sobre o 
desempenho da pescaria, que servem tanto ao Governo como à Indústria, para a sua gestão.  

 

Os relatórios anuais sobre a pescaria de camarão visam dar resposta aos requisitos estabelecidos no Plano de 

Gestão para a Pescaria do Camarão do Banco de Sofala. Este Plano foi actualizado em 2014 e estabelece agora 

os objectivos e estratégias a serem seguidos para o desenvolvimento da pescaria durante o período 2014 a 2018.  

 

Foram definidos os seguintes objectivos específicos: 

1. na Pescaria Industrial: Proporcionar um benefício líquido económico máximo e uma rentabilidade atractiva 

para as empresas armadoras num quadro de rigorosa contenção do esforço de pesca e contribuir 

efectivamente para o desenvolvimento económico e social do país. 

2. na Pescaria Semi-industrial: Proporcionar benefícios líquidos económicos e sociais significativos e uma 

rentabilidade para os operadores e contribuir para o desenvolvimento económico e social e o abastecimento 
de pescado a nível local e para exportação.  

3. na Pescaria Artesanal: Proporcionar benefícios sociais significativos às comunidades dependentes da pesca 

artesanal, através dos rendimentos distribuídos às populações e o processamento local do pescado.  

 

Foram identificadas estratégias específicas no plano para atingir estes objectivos. O plano também estabelece as 

responsabilidades a nível de cada instituição para cada estratégia e estão listadas no Anexo IV as que deverão 

ser abordadas pelo IIP, juntamente com uma indicação daquelas que são cobertas por este relatório. 

Como foi observado nas avaliações anteriores, a pescaria continua a enfrentar a contínua competição nos 

mercados internacionais com o camarão branco, (Penaeus vanamei) proveniente da aquacultura, que compete 

directamente com a produção de Moçambique de um camarão branco muito semelhante. Como consequência, 

as capturas de camarão branco pequeno (“banana”) no início do ano têm um baixo valor, apesar de gerarem 
algum fluxo de caixa no início da campanha. Como consequência, as capturas do camarão branco pequeno, no 

início do ano, obtidas pelos sectores industriais da pesca têm um valor muito limitado nos mercados 

internacionais e o sector artesanal está actualmente a capturar quantidades significativas deste camarão de 

pequeno tamanho para o consumo local e, possivelmente, para exportação. Estes desafios reforçam a 

necessidade de procurar continuamente formas de melhorar o desempenho económico dos sectores industriais 

da pesca, para que possam continuar a gerar receitas valiosas em divisas para o país.  

Como base para o relatório deste ano, anota-se que a introdução do novo sistema de gestão de Esforço Total 

Admissível (TAE) para o sector industrial, correspondeu a uma captura significativamente mais elevada em 

2014. Como esta captura foi obtida por uma frota industrial muito menor, permitida no âmbito do sistema TAE, 

as capturas por embarcação também aumentaram substancialmente em 2014 e pode-se esperar que tenham 

melhorado o desempenho económico desta frota. 

O relatório de 2015 mantém o foco principal de avaliar e recomendar medidas para garantir a sustentabilidade 
do stock, além de propor medidas para optimizar o valor da pescaria para Moçambique, em paralelo com os 

objectivos do plano de gestão. O relatório também considera o impacto das mudanças contínuas nos sectores 

costeiros semi-industrial e artesanal e apresenta uma avaliação das causas das capturas industriais decrescentes 

através do colapso virtual da pescaria em 2012 e 2013 e recuperação parcial em 2014. São fornecidos os dados 

preliminares do cruzeiro de 2015 e as capturas no início de 2015 para auxiliar no processo de gestão e são 

consideradas recomendações de gestão para a campanha de pesca 2016. 
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Descrição da pescaria 

A pescaria de camarão de águas pouco profundas do Banco de Sofala em Moçambique (Figura 1) é complexa, 

multi-específica, envolvendo vários sectores e é a principal fonte de exportação de camarão, para além de ser 

uma valiosa fonte de divisas. As capturas são obtidas por três sectores: uma pescaria artesanal costeira, tendo 

historicamente P. indicus1 como espécie alvo secundária, uma pequena frota semi-industrial, operando próximo 

da costa e uma frota industrial de embarcações grandes, visando uma variedade de espécies que vivem em mar 
aberto até profundidades de cerca de 60 m. Os três sectores exploram os stocks das principais espécies, P. 

indicus e em menor quantidade de M. monoceros, sendo necessário que ambas sejam consideradas, sob o ponto 

de vista de gestão. Os três sectores capturam as espécies menos abundantes, P. monodon que ocorre na mesma 

área que as principais espécies de camarão “banana”, enquanto que P. japonicus e P. latisulcatus são 

predominantemente capturadas pela frota industrial, quando opera em águas mais profundas no segundo 

semestre do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa da costa de Moçambique indicando as principais áreas de pesca do Banco de Sofala. 

 

Os dados mais completos e disponíveis de uma série de 30 anos do maior sector, a frota industrial, fornecem a 

forma mais eficiente de monitorizar o estado do stock. No entanto, durante os últimos anos tem sido aumentado 
o esforço na recolha de dados das pescarias artesanais, que, historicamente obtinham uma pequena captura de 

camarão, mas que agora capturam consideravelmente muito mais camarão que o sector semi-industrial e têm o 

potencial de criar um impacto desproporcionado sobre os stocks de camarão, devido à sua operação em áreas 

próximas às áreas de desenvolvimento do camarão. Além disso, a contínua expansão do sector costeiro 

artesanal que opera nas zonas costeiras perto das áreas de reprodução e que captura camarão juvenil pequeno, 

parece agora estar a causar um impacto negativo desproporcional sobre as capturas de camarão do alto mar e na 

produção da pescaria como um todo. 

O relatório de 2015 continua o trabalho anterior de Skagen e Palha de Sousa (1997), Caputi et al., (2000), Palha 

de Sousa et al., (2004), Palha de Sousa et al., (2012) e estende as avaliações de modo a incluir os dados das 

campanhas de pesca 2014 e início de 2015. 

 

Biologia das principais espécies de camarão 

Para a interpretação científica dos dados da pesca é essencial um conhecimento geral sobre o ciclo de vida e as 

características biológicas das principais espécies alvo. Grande parte desta informação provém de pesquisa na 

literatura científica internacional juntamente com os dados de amostragem das capturas industriais, de cruzeiros 

de investigação, das fichas de captura diária preenchidas individualmente pelos capitães e da informação das 

amostragens da pescaria artesanal nas áreas de desenvolvimento do camarão. A informação de investigação 

                                                        

1 Neste relatório, os nomes científicos usados para as espécies de camarão estão de acordo com Holthuis (1980), em vez de seguirem os 

nomes propostos por Pérez-Farfante e Kensley (1997) que não foram suportados pelas avaliações genéticas e taxonómicas posteriores (Ma, 

Chan e Chu (2011). 
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fornece uma série de dados mais abrangente usada para compreender a distribuição e abundância dos stocks de 

camarão na pescaria do Banco de Sofala e é utilizada extensivamente no processo de avaliação.  

A informação biológica sumarizada sobre cada uma das cinco espécies mais importantes capturadas pelas 

diferentes pescarias foi descrita com base na literatura científica e nas observações locais acima referidas da 

pescaria. Estas curtas sinopses estão disponíveis para consulta em Palha de Sousa et al., (2011). Durante 2013, 

foram encontradas duas novas espécies de camarão nas capturas Metapenaeus dobsoni e Parapenaeopsis 
sculptilis, tanto nas zonas costeiras como no alto mar, onde opera a pesca industrial. A informação sobre estas 

“novas” espécies nas águas de Moçambique encontra-se em Palha de Sousa et al., (2014). 

 

AVALIAÇÃO DOS SECTORES DA PESCARIA EM 2014 

 

As capturas de camarão por área para cada sector e as capturas totais da pescaria para as últimas cinco 

campanhas de pesca são apresentadas na Tabela 1. Os dados disponíveis sobre os desembarques do sector 

artesanal são baseados na colheita de informação sobre a pesca artesanal que iniciou na província de Nampula e 

foi estendida para outras províncias (Masquine et al., 2003). 

 

Tabela 1. Capturas estimadas de camarão por cada sector e zona, para as campanhas de pesca de 2010 a 2014. 

Industrial 
Semi 

Industrial

Artesanal 

(Grandes 

Peneideos) 

2010 26 18 337 381

2011 14 0 137 151

2012 38 0 151 189

2013 25 45 65 135

2014 2 0 205 207

2010 2691 680 3371

2011 2240 789 3029

2012 1029 654 1683

2013 1123 533 1656

2014 1123 1025 2148

2010 1779 54 1833

2011 1595 106 1701

2012 964 87 941

2013 836 76 912

2014 1903 52 1956

2010 755 31 786

2011 357 19 376

2012 98 29 993

2013 98 32 130

2014 550 189 739

(Dondo a Machanga )

2010 5 59 301 365

2011 3 102 410 515

2012 0 122 409 531

2013 0 96 1054 1150

2014 1 131 802 934

Dados da pesca artesanal (Mualeque, 2014; Morais, 2014; Maúnde, 2014)

Ano

Captura (t)

Captura Total 

(t)

(Marromeu a Muanza)

(Quelimane a Chinde)

(Angoche )

(Moma a Nicoadala )

 

Sector Artesanal 

Existe uma grande pescaria artesanal que opera ao longo da costa do Banco de Sofala, empregando vários 

milhares de pescadores que historicamente utilizam redes de arrasto para praia e redes de emalhar tendo como 

alvo o peixe, com uma fauna acompanhante acidental constituída por camarão (Masquine et al., 2003). Palha de 

Sousa et al., (2011) apresenta uma descrição detalhada das espécies de camarão capturadas pela pesca artesanal. 

Embora os camarões peneídeos, como fauna acompanhante, tenham sido historicamente representados por uma 

pequena percentagem da captura combinada de peixe e de camarão (Tabela 2), a quantidade de camarão 

desembarcada tem-se tornado significativa em algumas áreas da costa (Tabela 1). Contudo, as recomendações 

de Masquine et al., 2003 deverão ser tomadas em consideração, quando se utilizam estes importantes dados 
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recolhidos da pesca artesanal, para avaliar os stocks e capturas de cada sector. Como já foi referido por estes 

autores, o processo de estimativa da captura total para cada zona da costa envolve a ponderação de amostras 

recolhidas no campo, de um número limitado de locais que representam toda a costa. Para além disso, houve 

uma posterior alteração no sistema de ponderação a partir de 2008 com vista a melhorar as estimativas de 

captura. Contudo esta alteração resultou numa certa incerteza no conjunto de dados, que necessita de ser tomada 

em consideração (Palha de Sousa et al., 2011), embora as estimativas a partir de 2008, provavelmente sejam 
mais consistentes.  

 

Tabela 2. Percentagem de camarão nas capturas artesanais por ano e zona (apresentado apenas os últimos cinco anos) 

2010 2011 2012 2013 2014

Angoche 6.0 2.8 3.1 1.7 4.6

Moma - Nicoadala 4.4 6.8 6.3 3.7 6.9

Quelimane - Chinde 3.0 4.0 4.4 4.2 2.3

Marromeu - Muanza 4.0 3.3 3.9 2.2 4.0

Dondo - Machanga 16.7 23.6 13.4 31.7 21.6

Mualeque, 2014; Morais, 2014; Maúnde, 2014

% de camarão na Capt. Total
Área/Ano

 

 

Por estas razões, o uso deste tipo de dados de amostragem deveria servir para analisar as tendências ao longo do 

tempo, em vez de incidir sobre os valores individuais das estimativas das capturas anuais. Neste contexto, é 

essencial para a gestão da pescaria, que seja mantida a série temporal de dados de amostragens padronizadas e 

que seja realizada a calibração completa dos dados, ao longo de vários anos, antes de serem feitas quaisquer 

alterações na metodologia. 

Para além de estimar a captura anual e a sua composição (% camarão na captura total de peixe e camarão), 

também é importante que se continue a amostragem biológica das capturas para determinar as espécies de 

camarão que estão a ser capturadas. Do mesmo modo, é também necessário que sejam registadas quaisquer 

alterações nos tipos de artes de pesca em uso ou métodos de operação, que poderão indicar um aumento da 

pesca dirigida para o camarão pelos pescadores artesanais. Esta pesca dirigida para o camarão pelos pescadores 

artesanais agora parece estar bem estabelecida, mas está a ter consequências negativas significativas para as 

receitas de exportação geradas pelo sector industrial e a renda nacional de exportação. 

 

Avaliação da pescaria artesanal em 2014 

Como se apresenta na Tabela 1, as estimativas das capturas da pesca artesanal em 2014 foram de 2.273 t, 29% 

superiores em relação a 2013 e parecem representar actualmente cerca de 38% da captura total alcançada pela 

pescaria.  

Na zona de Angoche, a captura da pesca artesanal também aumentou para 205 t, que permanece dentro da 

amplitude dos últimos anos, mas ambos os sectores industrial e semi-industrial têm efectivamente cessado de 

operar nesta área. Ao contrário, na zona semi-industrial a sul de Dondo a Machanga, onde ocorreu um aumento 

muito grande de 1.054 t em 2013, em 2014 mostrou um decréscimo até 802 t, mas com as novas espécies P. 

sculptilis, que continuam a manter-se significativas na captura. Devido à relação mais estreita entre as frotas 

artesanal e semi-industrial, as elevadas capturas da pesca artesanal nestas duas zonas são susceptíveis de inibir 

qualquer recuperação significativa das frotas semi-industriais. 

O aumento substancial ocorrido nas zonas de Moma a Nicoadala e Marromeu a Muanza (Tabela 1) foi invulgar 

e pode incluir algum erro de amostragem, embora fosse de esperar, algum aumento na captura, como resultado 

de um recrutamento, em geral, mais elevado. Para estas duas zonas onde é obtida a maior parte da captura 

industrial, as estimativas das capturas da pesca artesanal foram 1.025 e 189 t, respectivamente. Além disso, a 
captura da pesca artesanal nas três zonas centrais constitui 26% da produção total e na zona industrial 

anteriormente mais significativa (Moma a Nicoadala), a pesca artesanal representa actualmente 48% do total das 

capturas. 

Embora existam questões inevitáveis de amostragem que influenciam a fiabilidade das estimativas da captura 

proveniente da pesca artesanal de camarão baseada em amostragens, os dados da composição por espécies da 

componente de peneídeos da captura em cada zona (Figura 2) parecem continuar a fornecer dados mais 

comparáveis entre anos. As capturas de todas as espécies (Figura 3) indicam que apesar do camarão branco, P. 

indicus continuar a dominar a captura total da pesca artesanal, as capturas de M. monoceros e P. monodon 

tornaram-se mais significativas a partir de 2010 e P. sculptilis tem sido significativo desde 2013 podendo ter 
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sido confundido com P. monodon depois de 2010, quando as capturas daquela espécie começaram a aumentar. 

Após P. indicus, P. monodon permanece a segunda espécie mais importante em Moma a Nicoadala, enquanto 

que em Dondo a Machanga, P. sculptilis é a segunda espécie mais importante na captura da pesca artesanal. 

Mualeque, 2014 Mualeque, 2014; Morais, 2014

Morais, 2014

Maúnde, 2014 Maúnde, 2014
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Figura 2. Capturas da pesca artesanal por espécies das diferentes zonas durante o período 2010 - 2014. 

(Nota: o aumento significativo das capturas registadas de P. monodon a partir de 2010, pode reflectir as capturas de uma 

espécie nova muito semelhante P. sculptilis que agora está presente e anteriormente foi confundida na amostragem com P. 

monodon).  
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Figura 3. Captura da pesca artesanal com as espécies combinadas para todas as zonas da pescaria para o período 2010-2014.  

Como se referiu na Figura 2, o súbito aumento significativo das capturas de P. monodon a partir de 2010, poderá ter incluído a 

nova espécie P. sculptilis que agora está presente. 

 

Estas alterações na composição das capturas observadas, desde 2010, sugerem fortemente uma mudança na 

prática da pesca e nas artes de pesca desenhadas para dirigir a pesca especificamente para o camarão. Em 

particular, o aumento da captura das pequenas espécies M. monoceros na zona de Moma a Nicoadala, que 

historicamente eram capturadas com os métodos tradicionais de pesca, indica que o sector artesanal 
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provavelmente começou a usar arrasto mecanizado para direccionar a pesca para camarão nesta principal área de 

pesca industrial.  

De um modo semelhante ao dos dados da composição por espécies, é menos provável que a proporção de 

camarão na captura combinada de peixe e camarão no sector artesanal (Tabela 2) esteja viciada, por este novo 

método de extrapolação, introduzido em 2008. Em 2014, a proporção combinada de peixe e camarão na captura 

estava dentro dos limites normais observados nos anos recentes e permaneceu elevada na zona de Dondo a 
Machanga onde voltou ao nível mais baixo de 21,6%. Como esta área sempre apresentou uma maior 

percentagem de camarão, parece que as características geográficas locais podem estar a permitir um maior 

acesso aos stocks de camarão com os métodos de pesca artesanal, mas possivelmente reforçada por artes 

dirigidas ao camarão, devido às capturas muito mais elevadas de camarão desde 2012. 

 

Propostas de gestão para o sector artesanal 

Os dois principais controlos de gestão que afectam o sector artesanal são o período de veda em Janeiro e a 

interdição de pesca dentro das três milhas ao longo da costa para a pesca industrial. Estas medidas que permitem 

que a pesca artesanal possa ocorrer nas áreas costeiras de desenvolvimento também minimizam a interação entre 

as frotas artesanal e industrial e têm um benefício secundário de melhorar o tamanho, o rendimento por recruta e 

o valor do camarão P. indicus capturado no sector industrial.  

Embora estas medidas tenham sido bem sucedidas em limitar o acesso da pesca industrial às zonas costeiras 
para além da promoção da pesca artesanal, a captura de camarão pela pesca artesanal agora estimada em cerca 

de 2.300 t sugere fortemente que houve um desenvolvimento da pesca do camarão utilizando artes e métodos de 

pesca não tradicionais.  

A avaliação actual indica que a pescaria artesanal retira agora cerca de 40% do total das capturas em grande 

parte como camarão juvenil e isso está contribuindo para o problema da sobrepesca de recrutamento de P. 

indicus. Se este não for controlado, ao longo do tempo, este aumento das capturas da pesca artesanal irá 

substituir os dois sectores industrial e semi-industrial e, finalmente, reduzir a produção da pescaria do Banco de 

Sofala como um todo para níveis muito baixos. 

Dado que as capturas da pesca artesanal de camarão parecem continuar a um nível elevado em todas as zonas da 

pescaria, é pouco provável que tudo seja consumido imediatamente nos mercados locais. Se entrarem no 

mercado de exportação, deverá ser claramente evidente nas aquisições pelas instalações regionais de 
armazenamento com congelação e esta informação poderia ser usada para validar as quantidades estimadas por 

este sector. Da mesma forma, a tendência crescente de aumento das capturas de P. indicus da pesca artesanal 

(Figura 3), que está a aumentar o impacto sobre o recrutamento para as áreas mais profundas acessíveis à pesca 

industrial, também precisa de ser validada, particularmente na zona de Moma – Nicoadala, onde tem sido 

historicamente obtida a principal captura da pescaria do Banco de Sofala. 

Embora se reconheça que o controlo da pesca artesanal é difícil, sugere-se que deve ser considerada a proposta 

anterior (Palha de Sousa et al., 2009b) para uma veda mais prolongada para toda a zona de pesca de camarão de 

Janeiro a Março, para coincidir com a principal migração de juvenis para o alto mar. Esta seria mais efectiva na 

zona de Moma a Nicoadala e se fosse bem sucedida, seria útil se fosse alargada às três zonas centrais. As zonas 

nas duas extremidades da pescaria poderiam manter uma veda de um mês, se necessário. Sabendo que o sector 

artesanal se encontra bastante disperso, sugere-se que os controles secundários ou indirectos possam ser 

aplicados de forma eficaz a um menor número de locais, por exemplo, às instalações de congelação e 
armazenamento de camarão, sejam consideradas para controlar as capturas de camarão durante o período de 

veda. 

 

Recomendações 

Para o sector artesanal, recomenda-se que: 

1. o actual período de veda da pesca artesanal (e outros sectores industriais) seja estendido de um mês para três 

meses (Janeiro a Março) na zona de Moma a Nicoadala.  

2. seja feita uma maior fiscalização às infraestruturas de processamento e congelação ao longo da costa, durante 

o período de veda, para impedir a exportação de camarão capturado ilegalmente pela pescaria artesanal 

durante o período de veda. 
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3. seja considerada a implementação de controlos sobre a importação de artes de pesca e barcos de pequeno 

porte, especificamente designados para a pesca dirigida às espécies de camarão grande (particularmente P. 

indicus). 

 

Sector semi-industrial  

A história das frotas usando gelo nas duas áreas de desenvolvimento semi-industrial foi relatada anteriormente 
(Palha de Sousa et al., 2011). Contudo, a viabilidade deste sector sofreu mais recentemente um impacto causado 

pelas mudanças nos requisitos da União Europeia para o manuseamento do produto, o que efectivamente 

impediu a exportação legal da captura de camarão conservada em gelo pelas frotas semi-industriais restringindo 

aos preços mais baixos do limitado mercado local, onde enfrentam uma competição cada vez maior com as 

capturas da pesca artesanal.  

 

Avaliação da campanha de pesca da pescaria semi-industrial em 2014 

O baixo valor de camarão disponível para as frotas semi-industriais agravado pelas mudanças dos requisitos de 

exportação tem reduzido a viabilidade deste desde 2005, quando as capturas atingiram 400 t (Figuras 4a e 4b). 

Estes factores têm contribuído para a tendência decrescente no número de embarcações e nas capturas reduzidas 

até 2010, embora as capturas tenham recuperado ligeiramente desde aquela altura. 

Estas mudanças foram mais pronunciadas na zona de Angoche mais a norte, onde a frota semi-industrial deixou 
novamente de operar em 2014, apesar do camarão estar disponível na referida zona, como evidenciam as 

capturas em curso da pescaria artesanal.  

Em contraste com a situação de Angoche, a frota na zona da Beira dedicada à pesca semi-industrial permaneceu 

inalterável em 2014, mas produziu uma captura mais elevada de 131 t, superior a 96 t relativas a 2013 (Figura 

4b), mas bastante abaixo das elevadas capturas de 300 t alcançadas no passado.  
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Nesta zona a campanha de pesca de 2014 abriu em Abril, mas com uma pesca limitada. A pesca significativa 

começou em Maio com rendimentos iniciais de cerca de 170 kg/dia, indicando um stock mais elevado do que 

em 2013, no entanto os rendimentos decresceram, mas foram irregulares ao longo da campanha de pesca. Os 

rendimentos situaram-se abaixo de 120 kg/h em Agosto e Setembro, antes de aumentarem novamente em 

Novembro. O aumento dos rendimentos em Outubro e Novembro reflecte o início da entrada dos recrutas do 
próximo ano que entram na pescaria e que vão formar a primeira coorte de camarões que aparecem no alto mar 

em Fevereiro. 

Embora os registos de capturas não tenham permitido uma análise de deplecção estatisticamente fiável, mas 

forneceram uma indicação geral de que a biomassa disponível (cerca de 170 t) foi maior do que em 2013 o que 

está de acordo com a captura de 131 t registadas até o final da campanha de pesca (Figura 5). 

 

 Figura 4a. Número de embarcações semi-industriais a gelo 

em cada zona, durante o período 1992-2014. 

Figura 4b. Capturas das embarcações semi-industriais a 

gelo em cada zona, durante o período 1992-

2014. 
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Figura 5. Análise de deplecção dos stocks de camarão disponíveis na zona semi-industrial da Beira usando rendimentos da frota semi-

industrial e capturas acumuladas de todas as espécies durante a campanha de pesca de 2014 com base nos meses de Abril-

Setembro (Nota: os meses de Outubro e Novembro foram excluídos da análise de deplecção porque os rendimentos nestes 

meses incluem novos recrutas gerados de P. indicus). 

 

Propostas de gestão para o sector semi-industrial 

A história recente das frotas semi-industriais a gelo sugere que as oportunidades para o desenvolvimento deste 

sector, tal como previsto no plano de gestão, continuam a ser problemáticas e serão cada vez mais limitadas pela 

expansão do sector artesanal. A avaliação actual mostra que as capturas efectuadas pelas embarcações semi-

industriais remanescentes na zona especial da Beira, melhorou ligeiramente em 2014, mas a pequena frota 

anteriormente baseada na zona de Angoche não operou em três dos últimos cinco anos e não funcionou em 

2014. 

Em ambas as zonas, a continuação da operação do sector semi-industrial está agora a ter cada vez mais impacto 

pela expansão do sector artesanal. Por esta razão, sugere-se que a gestão tenha um controlo sobre a expansão das 

capturas da pesca artesanal de camarão, pois esta é a principal via para suportar o sector semi-industrial e 

permitir que este continue no futuro. 

 

Recomendações 

Que as modalidades de funcionamento existentes relativas à campanha de pesca para as pequenas embarcações 

semi-industriais que operam a gelo, na zona Dondo a Machanga continuem em 2016. 

 

Sector industrial  

Os diários de bordo das embarcações industriais forneceram a crítica série histórica de dados, necessária para 

gerir a pesca de camarão do Banco de Sofala como um todo e avaliar as causas das alterações da abundância no 

stock alvo. Durante a campanha de pesca de 2014, a maior parte das embarcações continuaram a fornecer os 

diários de bordo e garantir a informação detalhada das capturas, que foi utilizada para posteriormente avaliar as 

causas da severa redução do recrutamento do camarão branco, que ocorreu nos anos recentes. A cobertura da 
pesca obtida através de diários de Bordo para a campanha de pesca de 2014 foi de 76% para a frota industrial, 

43% para as embarcações semi-industriais com congelação e não foi recebida informação da frota semi-

industrial a gelo. Este nível de cobertura foi suficiente para a realização da avaliação, dado que o principal 

esforço e captura é obtido pela frota industrial, mas uma cobertura melhor pelas embarcações semi-industriais 

mais pequenas iria melhorar as avaliações futuras da pescaria. 

A localização dos arrastos e a distribuição do esforço combinado para todas as empresas que forneceram diários 

de bordo em 2014 (Figuras 6 e 7) mostra que a distribuição do esforço registado foi novamente dirigida para a 

zona costeira (10 a 20 m de profundidade) semelhante a 2013, mas distribuído mais para o sul. 
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Figura 6. Localização dos arrastos das embarcações que forneceram diários de bordo em 2014. 

 

Figura 7. Distribuição do esforço total combinado (em horas de arrasto) para todas as embarcações que forneceram diários de bordo em 

2014. 
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Figura 8. Distribuição da captura total (kg) de camarão da pescaria industrial registada nos diários de bordo em 2014.  

 

As capturas também estiveram distribuídas um pouco para a zona sul em 2014, sugerindo um 

maiorrecrutamento para o alto mar neste sector. Esta deslocação para sul do esforço e captura da pesca industrial 
pode, no entanto, ser uma resposta à captura mais elevada da pesca artesanal na zona industrial historicamente 

mais importante (Moma a Nicoadala). Este impacto poderia ter sido interpretado pelas embarcações industriais 

como um menor recrutamento para o alto mar em 2014 e ter encorajado a concentrar os seus esforços na zona 

mais a sul. 

 

Número e tamanho das embarcações  

Palha de Sousa et al., (2008) apresenta a história detalhada do desenvolvimento da principal frota industrial na 

pescaria do Banco de Sofala. Alguns acontecimentos importantes desse processo foram a mudança do período 

de pesca de apenas durante o dia para uma operação durante 24 horas no início dos anos 1990 após a descoberta 

das espécies de camarão nocturnas das águas mais profundas, o que levou a uma expansão significativa tanto da 

captura como da frota. O licenciamento mais rigoroso das embarcações foi introduzido em 1993, mas este 

controlo, juntamente com o sistema TAC permitiram a variação do tamanho da frota ao longo do tempo. Estas 
alterações no tamanho da frota foram o reflexo das avaliações da Indústria sobre o número de embarcações que 

necessitariam para retirar a sua parte da TAC mas também parecem ter sido influenciadas pela competição entre 

as empresas tentando alcançar a quota de captura anual alocada, nos anos de fraca abundância. Estes factores 

competitivos parecem ter sido a causa das mudanças da frota e dos aumentos significativos na capacidade de 

pesca total, durante os finais dos anos 1990. Embora esta capacidade crescente da frota pudesse ser acomodada, 

quando os preços de camarão eram elevados e os custos de combustível baixos, eles tiveram um impacto muito 

negativo sobre a rentabilidade nos anos 2000, quando os preços de camarão baixaram e o custo do combustível 

aumentou. A melhoria na tecnologia de pesca, particularmente as ecosondas e os sistemas de posicionamento 

global (GPS, na sigla inglesa) ao longo dos anos 1990, também tornaram as embarcações muito mais eficientes 

e efectivamente resultaram em excesso de capacidade e aptidão da frota para a captura de uma proporção cada 

vez maior do camarão disponível em cada ano, apesar do número de embarcações apresentar uma tendência 
decrescente desde 1999.  
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Em 2013, o número de embarcações industriais licenciadas (incluindo semi-industriais com congelação) a 

operar na pesca (Figura 9), sob o novo sistema TAE foi reduzido, para cumprir os requisitos do comprimento do 

cabo mestre e foram registadas 40 embarcações comparativamente às 57 embarcações licenciadas em 2012. 

Deste processo também resultou que muitas das grandes embarcações que só poderiam operar economicamente 

durante os primeiros meses da campanha de pesca estão sendo realocadas para a pescaria de camarão de 

profundidade. Para a campanha de pesca de 2014, foram registadas para operar 41 embarcações com a mesma 
alocação total do comprimento do cabo mestre. Contudo, houve algumas mudanças de embarcações (de 2013), 

que tiveram como resultado, em 2014, que algumas das embarcações mais pequenas foram substituídas por 

embarcações um pouco maiores (Figura 9). 

Estas alterações das embarcações em ambos anos, foram uma resposta esperada devida ao aumento dos 

rendimentos e capturas por embarcação, quando a frota foi reduzida em 2013. Ou seja, antes de 2013 os baixos 

rendimentos, particularmente na segunda metade da campanha de pesca, podem ter permitido que embarcações 

menores pudessem operar mais viavelmente; porém com a redução da frota e muito maior captura por 

embarcação em 2013, o benefício de usar essas embarcações menores diminuiu. A eliminação progressiva de 

algumas embarcações menores em 2014 foi uma resposta prática ao novo sistema de gestão que criou uma 

necessidade de aumentar a capacidade de processamento a bordo. Estas alterações das embarcações também 

fortuitamente permitiram à frota, acomodar os níveis de stock muito melhores (e captura por embarcação), que 

ocorreram em 2014. 
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Figura 9. Número e tamanho das embarcações industriais para o período 1980-2014. 

 

A pequena frota que opera sob o sistema TAE também permitiu que a maioria das embarcações pudesse operar 

como planificado ao longo de toda campanha de pesca 2014. O número de embarcações que operaram em cada 

mês começando em Março e terminando em Outubro foi 40, 36, 37, 36, 36, 35, 35 e 20. 

 

Padronização do esforço de pesca 

Para permitir que o esforço de pesca utilizado pela frota possa ser comparado de ano para ano, quaisquer 

alterações nas embarcações, que afectem a sua eficiência na captura ou "poder de pesca" necessitam de ser 

tomadas em consideração. O método da frota padronizada (Gulland 1969) tem sido utilizado para esta finalidade 

e fornece uma correcção de base para os aumentos do poder de pesca ao longo da série de dados da pescaria. 
Além disso, foi também necessário um segundo processo de padronização para ter em conta a alteração 

significativa de pesca durante o dia apenas, para uma operação de pesca de 24 horas, que começou a ocorrer em 

1991. 

Os processos para padronização do esforço estão descritos em detalhe em Palha de Sousa et al., 2011 e Palha de 

Sousa et al., 2014, e constituem uma componente importante do trabalho requerido anualmente para manter as 

bases de dados necessárias para permitir a avaliação da pescaria, com base nos processos de decisão anual, 

exigidos no âmbito do plano de gestão. 

Considerando o esforço de pesca e os rendimentos usados neste documento de avaliação, deve-se notar que 

todas as horas padronizadas ajustadas dizem respeito a uma pequena embarcação original "Vega", com duas 

redes com um comprimento de cabo mestre agregado de 53,2 m. 
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Embora estes processos complexos sejam essenciais para gerar o esforço equivalente diurno, para avaliar o 

estado dos stocks de P. indicus e M. monoceros, também deve-se notar que os valores de esforço anuais gerados 

(Figura 10) subestimam significativamente as horas reais de operação pela actual frota. Os resultantes 

rendimentos padronizados anuais (Figura 11) estão, também registados em quilos por hora diurnas de uma 

embarcação “Vega”. 

Para converter estas horas padronizadas diurnas “Vega” de volta ao "número de horas reais" é necessário um 
aumento por um factor de cerca de 1,7. Estes efeitos do processo de padronização, em horas de arrasto e custos 

operacionais precisam ser especificamente tidos em conta na interpretação da avaliação económica, ou seja, 

Figura 25. Para este efeito, os actuais proprietários das embarcações que pretendam comparar a operação de 

uma embarcação individual e particularmente os rendimentos, com o esforço padronizado e os rendimentos 

apresentados neste relatório, podem usar a simples proporção dos comprimentos dos cabos mestre das suas 

embarcações actuais com a embarcação padrão original (usando 2 redes x 26,6m ou 53,2m) como uma 

aproximação básica. Por exemplo, uma hora de operação de uma embarcação actual usando 4 x 20 metros de 

redes (80 metros de comprimento de cabo mestre) seria equivalente a cerca de 1,50 horas padronizadas neste 

relatório ou gera rendimentos médios cerca de 1,5 vez maiores em relação aos que aqui se apresentam. Também 

deve ser anotado que os rendimentos ajustados e padronizados no relatório referem-se à pesca diurna (excepto 

nas Figuras 12 e 13). Os rendimentos reais de um dia de pesca completo de 24 horas serão tipicamente à volta 

de 20% inferiores aos valores obtidos apenas durante o dia. 

 

Ajuste do aumento de eficiência devido a novas tecnologias de pesca  

Os processos de padronização acima descritos fornecem correcções críticas aos rendimentos da pescaria ao 

longo do tempo, no entanto, não podem contabilizar totalmente os ganhos adicionais de eficiência que têm sido 

alcançados pelas novas tecnologias (por exemplo, GPS, ecosondas, monitorização de temperaturas via satélite, 

etc.), particularmente quando ocorrem na própria frota padrão. Estas novas tecnologias têm permitido que todos 

os capitães das embarcações possam melhorar a eficiência do arrasto, particularmente para localizar e dirigir a 

pesca do camarão “banana” quando este forma agregações no início do ano. Embora estes aumentos adicionais, 

em termos de eficiência de arrasto, (para além daqueles gerados por melhorias de artes e embarcações com 

maior poder de pesca, etc.) sejam difíceis de medir com precisão, o aumento mínimo de eficiência da frota é 

considerado da ordem de 1% ao ano e foram aplicados a toda a série histórica de esforço (Figura 10). Estes 
valores ajustados foram usados ao longo da avaliação do stock em 2014, incluindo a análise bioeconómica. 

(Nota: o esforço, incluindo este aumento da eficiência de 1% é referido como hora padronizada ajustada). No 

entanto, deverá reconhecer-se que é improvável que este ajuste mínimo de 1% por ano reflicta totalmente estas 

mudanças tecnológicas e que sejam facilmente possíveis aumentos médios superiores a 2% ao ano, assim como 

aumentos significativos de 5 a 10% por ano, por períodos curtos, por exemplo, quando foi introduzido o GPS. 

Uma avaliação mais aprofundada, destes aumentos de eficiência não contabilizados, está prevista, utilizando o 

método de deplecção. 
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Estes dados (Figura 10) mostram que a frota aumentou o esforço de pesca em 2014 para cerca de 200.000 horas 

padronizadas diurnas. O aumento do esforço juntamente com a melhoria do recrutamento de camarão, resultou 

num ligeiro aumento no rendimento médio anual (Figura 11), apesar do esforço mais elevado. 

Figura 10. Esforço total anual da pescaria industrial durante 

o período 1977-2014 em horas diurnas padronizadas 

ajustadas para o aumento do poder de pesca mais o 

ganho de eficiência de 1% devido a factores não 

contabilizados no cálculo do poder de pesca. 

Figura 11. Rendimento médio anual por hora (para redes 

com comprimento de cabo mestre de 53.2 m) da 

pescaria industrial, durante o período 1977-2014. 
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Avaliação do esforço de pesca no âmbito da gestão TAE 

De acordo com o sistema de gestão TAE agora em funcionamento, o esforço de pesca da frota é directamente 

controlado pelo comprimento do cabo mestre agregado emitido às empresas e a duração da campanha de pesca. 

Como foi observado em Palha de Sousa et al., 2014 (Anexo 3), o uso no plano de gestão da unidade 

"metros.dias" para descrever o TAE, não necessita de qualquer alteração à unidade dos rendimentos utilizados 

nas avaliações dos stocks, que são requeridas para avaliar o desempenho da pescaria. Teoricamente seria 
possível medir a "abundância" ou os rendimentos em capturas (kg) por metros.dias (ou horas), mas isso iria 

complicar desnecessariamente o registo do esforço. Para fins de avaliação de stocks, esta conversão também não 

é necessária, pois as variações do comprimento do cabo mestre das embarcações e de outros factores, já são 

tidos em conta no processo de ajustamento do poder de pesca para a padronização dos rendimentos. 

Em termos práticos, o controlo de gestão da pescaria em 2014, alocou aproximadamente 3.000 m de 

comprimento de cabo mestre às empresas de pesca a serem utilizados durante um período de 7,5 meses ou 229 

dias, dando um TAE de 687.000 metros.dias. Dentro deste controlo global do cabo mestre, foram registadas uma 

frota de 41 embarcações, embora apenas 37 operaram de forma contínua durante toda a campanha de pesca. 

Estas embarcações activas em 2014 operaram por aproximadamente 6.000 dias ou cerca de 23 dias por mês. 

Este nível de actividade de pesca (dias/mês) foi semelhante ao de 2011, quando o sistema TAE foi tomado em 

consideração e seria esperado que gerasse cerca de 84 mil horas de esforço "nominal" pesca ou 190.000 horas de 

esforço padronizado ajustado, tendo em conta as mudanças de eficiência das embarcações ao longo do tempo. O 
correspondente esforço medido directamente em 2014 foi ligeiramente superior a 200.000 horas padronizadas 

ajustadas. 

Estes resultados sobre o esforço indicam que pode haver uma pequena quantidade de esforço latente no sistema, 

pois as embarcações têm o potencial de operar durante mais alguns dias em cada mês, embora esta seja limitada 

pelos dias necessários para viajar para o porto de descarga e avarias/manutenção, etc. Se os dias de pesca forem 

sistematicamente mais elevados, seria necessária uma pequena diminuição percentual na alocação do 

comprimento do cabo metre, para compensar o aumento do esforço. 

 

Comparação entre os rendimentos das espécies por período do dia 

Para ilustrar as variações no comportamento das espécies de camarão, são apresentadas nas Figuras 12 e 13 os 

rendimentos de dia e de noite (usando horas nominais ou não ajustadas de esforço). Esta análise para comparar a 
pesca durante o dia e a noite apenas pode ser feita usando os rendimentos não padronizados, mas isto resultou 

em rendimentos artificiais com tendência ascendente ao longo dos anos, reflectindo o aumento do poder de 

pesca da frota. O aumento no rendimento também foi ampliado pela concentração de esforço de pesca no início 

da campanha de pesca, nos anos anteriores que resulta numa representação ainda mais destacada do nível muito 

elevado do rendimento inicial e menos destacada no segundo semestre, quando o esforço é baixo. Com esta 

limitação, a distribuição das espécies durante o dia e a noite mostra a típica predominância de P. indicus, M. 

monoceros e P. monodon durante o dia (cerca de 95% da captura) e da presença de P. japonicus e P. latisulcatus 

efectivamente apenas à noite. Os dados na Figura 12 também evidenciam o decréscimo na relação das duas 

espécies nocturnas nas capturas da noite, de cerca de 40-50% para cerca de 10% em 2011 e esta tendência 

continuou em 2014. A baixa captura das espécies nocturnas poderá também reflectir a saída de uma empresa 

japonesa, cujas embarcações dirigiam a pesca específicamente para estas espécies de águas mais profundas, 

devido ao elevado valor comercial de P. japonicus no mercado japonês. 
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Figura 12. Rendimentos médios anuais da pescaria industrial, por espécies e por período do dia, durante 1991-2014. 
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Os rendimentos de dia e noite das diferentes espécies por profundidade em 2014 são apresentados na Figura 13, 

e reflectem os padrões normais para todas as espécies. 
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Figura 13. Rendimentos da pescaria industrial por dia (a) e noite (b) por espécie e profundidade em 2014. 

 

Capturas e esforço em 2014  

A captura total da pescaria industrial (incluindo as embarcações semi-industriais congeladoras) registada em 

2014 foi de 3.579 t, foi uma melhoria em relação a 2013 (2.238 t) e representou uma recuperação significativa 
dos níveis de stock esgotados observados em 2012 e 2013 (Figura 14). A captura estimada de P. indicus para 

2014 foi de 1.711 toneladas, um importante aumento do baixo recorde de 964 t de 2013. A melhoria na captura 

de M. monoceros continuou com 1.349 t em relação às 785 t registadas em 2013, de tal forma que as suas 

capturas combinadas em 2014 mostraram um aumento de 75% (Figura 15). A produção das duas espécies 

nocturnas em 2014, também se manteve baixa, embora P. latisulcatus tenha subido de 113 t até 62 t e P. 

japonicus aumentou ligeiramente de 17 t para 21 t. 
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Figura 14. Captura da pescaria industrial, por espécies durante o período 1980-2014. 

 

A captura registada de P. monodon em 2014 de 165 t também aumentou ligeiramente em relação às 153 t 

registadas em 2013. A captura desta espécie, tipicamente capturada nas áreas de arrasto menos profundas, 

quando a frota tem como alvo P. indicus, não é tão afectada pela distribuição de esforço, no entanto,as capturas 

registadas poderão ter sido confundidas pela presença da nova espécie P. sculptilis, que poderia estar presente 

desde cerca de 2010.  
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Figura 15. Captura da pesca industrial das outras espécies, durante o período 1999-2014. 

 

Em resumo, a tendência decrescente geral das capturas de P. indicus desde 2004 (Figura 14) foi revertida em 

2014 na sequência da redução significativa da frota em 2013, de acordo com o sistema de gestão TAE e uma 

abertura da campanha de pesca adiada para o início de Abril. Esta resposta imediata na captura das principais 

espécies alvo, acrescentou maior suporte à hipótese de que o stock de P. indicus sofreu uma sobrepesca de 

recrutamento em 2012 e 2013. 

Embora a estimativa de biomassa de recrutamento estivesse a um baixo nível recorde em 2013, o início da 

campanha de pesca a 2 de Abril juntamente com o número inferior de embarcações, permitiu que a captura fosse 

obtida mais tarde e durante um período mais prolongado, de tal forma que houve uma melhoria dos stocks 

desovantes de P. indicus para 2014. 

A pequena frota que operou em 2013 e 2014 parece também ter contribuído para a melhoria da captura de M. 

monoceros, que recruta para a pesca mais tarde na campanha de pesca e é negativamente afectada pelo esforço 

concentrado no início do ano, observado antes de 2013. Da mesma forma, as ligeiras melhorias nas capturas das 

duas espécies nocturnas, particularmente P. latisulcatus, que também não são afectadas em qualquer medida, 

pelas capturas de camarão da pesca artesanal parecem ter aumentado, pela distribuição do esforço de pesca no 

segundo semestre do ano. 

 

Níveis de esforço de pesca durante a campanha de pesca de 2014 

A avaliação actual da pescaria mostra que para a campanha de pesca de 2014, o esforço aumentou 

aproximadamente 30% em relação a 2013, principalmente devido ao acréscimo do mês de Março, mas também 

aos níveis mais elevados na maioria dos meses da campanha de pesca, em comparação a 2013. Apesar deste 
maior e antecipado esforço, o recrutamento mais elevado em 2014 permitiu que a maioria das embarcações 

continuasse a operar durante o período completo (Figura 16). Esta expansão do TAE, aumentando os dias de 

pesca, resultou em cerca de 200 mil horas padronizadas ajustadas (Figura 10). Este aumento do esforço teria 

reduzido os níveis de stock no início do ano (pesca em Março) e também o stock residual no final de 2014, que 

foi um pouco maior que em 2013 (ver adiante a análise SRR). 
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Figura 16. Esforço mensal da frota industrial, em dias de pesca em 2007 – 2014. 
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Amostragem biológica 

Os dados sobre o peso médio individual do camarão, número de indivíduos e peso capturado são geralmente 

obtidos por mês através da amostragem biológica detalhada das capturas desembarcadas das duas principais 

espécies P. indicus e M. monoceros (Figura 17). Em 2014, estas amostras estiveram disponíveis de Abril até 

Agosto. 

A Figura 17 mostra que os tamanhos dos recrutas de P. indicus nas amostras das capturas estavam dentro da 
variação normal em Abril e que os tamanhos permaneceram ao mesmo nível até Junho, com a entrada para a 

pescaria de novos recrutas menores da segunda coorte, que compensaram o crescimento dos recrutas iniciais da 

primeira coorte. De Julho em diante, o tamanho médio aumentou quando o crescimento individual tornou-se 

mais importante do que o efeito de novos recrutas adicionais e mais pequenos que chegam às áreas de arrasto do 

alto mar. 
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Figura 17. Peso médio, número de indivíduos e peso total de P. indicus (esquerda) e M. monoceros (direita) usando a amostragem 

biológica mensal das capturas da frota industrial, durante o período 2010-2014. 

 

A situação em relação ao tamanho de M. monoceros foi semelhante aos anos anteriores em termos de dimensões 

médias, no entanto os números foram bem acima da média, sugerindo um maior nível de recrutamento em 2014. 

Isto correspondeu a um aumento substancial da captura de M. monoceros em relação a 2013. 

 

Série de cruzeiros de investigação 

Uma série de cruzeiros padronizados de recrutamento foram realizados em Janeiro/Fevereiro, antes da abertura 

da campanha de pesca, a partir de 1992-1995 e na maior parte dos anos desde 1998. Estes cruzeiros de 

investigação foram desenhados para monitorar todas as espécies de camarão, mas fornecem informações 

específicas sobre a primeira coorte de recrutas de P. indicus, que estão presentes nas áreas de arrasto do alto 

mar, em Fevereiro de cada ano. Os dados dos cruzeiros recentes (Figura 18a) confirmam novamente que a maior 

parte das capturas de P. indicus, continuam a ter um tamanho modal intermédio, ou seja, à volta de 32 mm de 

comprimento de carapaça (CC) e que foram gerados entre Fevereiro a Maio do ano anterior tendo um 

crescimento lento, enquanto se encontram nas áreas de desenvolvimento durante a estação fria. Esta coorte 

precoce ou primeira coorte de recrutas começa a aparecer nas áreas de arrasto do alto mar em 
Outubro/Novembro de cada ano e são demasiado pequenos em Fevereiro para serem camarões sobreviventes do 

stock do ano anterior, que seria de esperar que tivessem 39 mm CC ou mais nessa altura. No entanto, esta 

primeira coorte também é muito grande, para corresponder aos juvenis da desova anterior de Agosto a Outubro, 

que seria de esperar que tivessem à volta de 27 mm CC ou menos, quando chegam às áreas de arrasto no alto 
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mar. Ou seja, estes juvenis gerados mais tarde, que crescem mais rapidamente nas áreas de desenvolvimento 

durante a estação quente, migram com cerca de 6 meses de idade e chegam às áreas de arrasto do alto mar, com 

mais alguns milímetros do que os camarões juvenis que migraram (tamanho máximo de cerca de 25 mm CC) e 

que foram capturados pelos pescadores artesanais (Palha de Sousa et al., 2010). 

Embora estes cruzeiros de Fevereiro forneçam informações valiosas sobre o número e tamanho da coorte inicial 

para suportar o processo de avaliação anual de stock, o período do cruzeiro impede a sua utilização no 
estabelecimento preciso da data de abertura da campanha de pesca, que é definido muito antes do cruzeiro, por 

razões logísticas da indústria. Recomenda-se um segundo cruzeiro de recrutamento em Março, como ocorreu em 

2013, pois os dois cruzeiros combinados podem fornecer previsões da captura da campanha de pesca 

incorporando o tamanho e número da segunda coorte maior de recrutas gerados de P. indicus que entram nas 

áreas de arrasto, em Março/Abril/Maio. Os cruzeiros anuais de Março também podem ser usados para optimizar 

a produção/valor da principal entrada dos recrutas da segunda coorte através do ajustamento do esforço de pesca 

usando vedas espaciais ou temporais. Sistemas de monitorização do recrutamento semelhantes mostraram ser 

uma vantagem importante para a gestão de pescarias de invertebrados como camarões (Caputi et al., 2013) e 

iriam fornecer dados particularmente úteis para a gestão da recuperação dos stocks de P. indicus, que iniciou em 

2014. 

Para a avaliação actual, os dados dos cruzeiros anteriores, particularmente para 2012 a 2014, foram reavaliados 

para examinar as alterações da primeira coorte durante o período em que os níveis do stock de de P. indicus 
estiveram esgotados. 

Nos cruzeiros anteriores a 2010, P. indicus apresentava geralmente um número de cerca de 40 mil ou mais com 

uma moda grande com um tamanho à volta de 32 mm CC. Em 2012, o número foi anormalmente baixo e apesar 

do tamanho médio ter sido de 32,5 mm CC, houve uma maior proporção de camarão maior do que 36 mm e uma 

menor proporção de camarão menor que 27 mm na área de investigação. Isto sugere que a primeira coorte foi 

menos abundante que o número total de 25.000 obtido no cruzeiro. Além disso, como resultado do início da 

campanha de pesca em 2012 em Fevereiro, o grupo de recrutas da primeira coorte, que iria desovar para 

produzir a primeira coorte em 2013 teria sido anormalmente esgotado, devido ao esforço de pesca exercido mais 

cedo do que o habitual.  

Em 2013, o cruzeiro mostrou um declínio ainda maior na abundância de P. indicus, onde menos de 11 mil 

camarões foram registados. Além disso, a frequência de tamanhos em 2013 indicou que houve, de facto, um 
menor número de camarões presente da primeira coorte, com um tamanho modal do camarão de 27 mm CC 

havendo também alguns recrutas da segunda coorte (<28 mm CC). Houve também muito poucos camarões 

maiores (>38 mm CC) em consonância com os níveis de stock severamente esgotados do final da campanha de 

pesca de 2012. Conjuntamente, estas observações indicam que a primeira coorte se encontrava a um nível 

inferior ao indicado pelo número total de camarões capturado no cruzeiro. 

Em contrapartida, o cruzeiro de 2014 mostrou uma melhoria significativa em relação a Fevereiro de 2013, com 

26.800 camarões registados, no entanto, a distribuição de tamanhos indicou que uma proporção considerável dos 

recrutas era da segunda coorte mais pequena que gerou recrutas de um tamanho modal de 27 mm. Havia 

também uma proporção maior de camarões mais velhos (> 38 mm CC) que transitaram para o início de 2014, 

reflectindo a melhoria significativa da população reprodutora do anterior período de Agosto a Outubro, na 

sequência da redução da frota e do início atrasado para Abril da campanha de pesca de 2013. Estas observações 

em conjunto sugerem que a primeira coorte de recrutas ainda era relativamente baixa, ou seja, cerca de 4.000 no 
tamanho 32 mm.  

O cruzeiro de 2015 também mostrou uma pequena melhoria para 30.000 camarões e uma moda mais 

pronunciada de 31 mm, que representa a primeira coorte. O número de camarões maiores também foi 

ligeiramente maior do que em 2014, sugerindo que o stock desovante para a primeira coorte em 2016 deverá 

também ter melhorado ligeiramente. 

Os dados desta série temporal de 2002 a 2014 também foram convertidos em estimativas de biomassa em 

toneladas, usando os números e tamanhos médios para o desenvolvimento de uma relação Stock desovante - 

Recrutamento (SRR) separada para a primeira coorte, que gerou os respectivos recrutas (ver secção posterior 

SRR). 
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Figura 18. Composição por comprimentos (comprimento de carapaça) de P. indicus dos cruzeiros realizados antes das campanhas de 

pesca em Fevereiro de 2012, Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Fevereiro 2015. 

 

Padrões sazonais de abundância 

O nível de recrutamento anual de P. indicus, juntamente com o nível de esforço, em grande parte, determinam o 

padrão de abundância em cada campanha de pesca. Neste contexto, o rendimento (CPUE) das espécies 

combinadas, pode ser considerado como uma aproximação da abundância do camarão para o ano. As tendências 

sasonais do rendimento mensal (kg/h) do período 1991-2014 (Figura 19) para as diferentes frotas das empresas 

A e B mostram o resultado desta interacção entre o nível de stock (todas as espécies combinadas) e o esforço de 
pesca.  

Ao longo deste período, a pescaria operou com uma veda (em Janeiro-Fevereiro, introduzida pela primeira vez 

em 1991) e a frota funcionou durante 24 horas desde 1992. Estes dados (Figura 19) mostram o padrão típico de 

elevados rendimentos muito associados ao recrutamento no início da campanha de pesca, seguido de um 

declínio na abundância ao longo do período de pesca até cerca de Outubro. Nos primeiros anos (1991-1998), em 

geral, observou-se um aumento ligeiro, quando a pesca continuou em Novembro, reflectindo o início do 

recrutamento de P. indicus para o ano seguinte e a frota dirigindo-se de novo para as águas costeiras. No início 

dos anos 1990, quando o esforço era muito mais baixo e a campanha de pesca mais longa, os rendimentos eram 

mais estáveis e não diminuíam até níveis muito baixos no segundo semestre do ano.  

Estes dados combinados mostram o impacto da pesca sobre o recrutamento de cada ano, como o stock 

disponível está esgotado. Nos anos anteriores (1990´s), com níveis mais baixos de esforço, este processo de 
deplecção anual foi mais lento e a pesca continuou até Novembro/Dezembro. A taxa de deplecção aumentou nos 

finais de 1990, particularmente quando poderiam ocorrer os altos níveis de esforço no primeiro mês da 

campanha de pesca, ao dirigir a pesca para as agregações de P. indicus. No entanto, com o aumento da 

eficiência das embarcações e o maior esforço ao longo da década de 2000´s, a taxa de deplecção aumentou e a 

pesca tornou-se economicamente inviável antes do final do ano. Este esforço menor no segundo semestre do ano 

reduziu a pesca das espécies de camarão nocturno do alto mar, que têm sido subexploradas principalmente desde 

cerca de 2008, quando ocorreu uma redução significativa de P. indicus. É de notar que, sob a gestão TAE, 

introduzida em 2013, em que a capacidade de pesca da frota (e número de embarcações) foi reduzida e o esforço 

aplicado de forma mais consistente ao longo da campanha, a taxa de deplecção voltou a níveis mais baixos. 

Tanto em 2013 como em 2014, isto permitiu que fossem mantidos os rendimentos mais elevados, em particular 

na segunda metade da campanha de pesca e alguma recuperação na captura de M. monoceros e das espécies 

mais profundas. 
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Figura 19. Rendimentos mensais da pescaria industrial referentes às empresas A (Frota A e B) e B (Frota C e D) durante 1991-2014. O 

gráfico à esquerda é apresentado numa base mensal enquanto que o da direita tem uma base quinzenal para evitar distorções dos 

rendimentos de Março nos anos em que a pesca abriu apenas a partir de meados de Março.  

 

Influências ambientais na abundância do stock 

Poderá esperar-se que os vários stocks de camarão capturados na pescaria do Banco de Sofala sofram variações 

anuais na sua força de recrutamento, devido a condições ambientais, que se espera que influenciem a sua 

sobrevivência. Além disso, depois do camarão migrar para as áreas de pesca de arrasto, os factores ambientais 
também podem influenciar o sucesso da frota, na captura do stock disponível. 

Como resultado do elevado número de ciclones, no início de 2012, que tiveram impacto na região do Banco de 

Sofala e reduziram o CPUE normal da campanha de pesca, foi feita uma revisão abrangente dos impactos 

ambientais sobre as várias espécies de camarão capturado na pesca em Julho de 2012. Esta avaliação cobrindo o 

escoamento dos rios e os efeitos da precipitação sobre o recrutamento e efeitos ambientais directos sobre a 

dispersão do camarão, comportamento e mortalidade natural (predação) de P. indicus, M. monoceros, P. 

monodon, P. japonicus e P. latisulcatus está disponível para consulta em Palha de Sousa et al. (2012).  

Como observado em Palha de Sousa et al. (2014), foi encontrada anteriormente uma relação positiva entre a 

captura e o escoamento do rio para M. monoceros, que foi reduzindo o seu significado, devido ao esforço 

reduzido para esta espécie, que por sua vez, teve como resultado, que a captura já não é um bom indicador do 

tamanho do stock. A revisão actual demonstrou que nestes anos mais recentes, em que o esforço em relação a 

M. monoceros foi menor, os dados formam agora um grupo suficientemente separado que permite ser tratado 
numa análise separada. A informação na Figura 20 mostra que os anos anteriores a 2008, estão razoavelmente 

bem correlacionados e reflectem a relação anterior. Os seis anos seguintes também mostram uma relação 

razoavelmente boa, excepto que a previsão das capturas é muito mais baixa, reflectindo a mudança na taxa de 

exploração que actualmente está a ser aplicada ao stock de M. monoceros. 
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Figura 20. Relação entre o escoamento do rio Zambeze e sua influência sobre a captura de M. monoceros nos períodos de 1980-2007 e 

2008-2014. 

 

É de notar que o ponto relativo à captura de 2014 se situou na extremidade inferior do intervalo de dados 

históricos, após as alterações da frota, no âmbito do TAE. Esta mudança de gestão resultou num nível mais 
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consistente de pesca ao longo de cada campanha de pesca e o maior esforço durante a segunda metade do ano, 

quando M. monoceros está disponível nas áreas de arrasto do alto mar. 

Se continuar a ser aplicado ao stock de M. monoceros, um esforço maior como o de 2014, é provável que a 

relação anterior entre a captura e o escoamento do rio seja restabelecida. 

 

AVALIAÇÕES DO STOCK DA PESCARIA 

Uma série de avaliações da pescaria são utilizadas anualmente para determinar o estado actual dos stocks e para 

proporcionar uma gama de informações necessárias para apoiar todo o processo de decisões de gestão do 

Governo e aconselhamento à Indústria. 

 

Avaliação da interação entre os sectores artesanal e industrial 

Foi apresentada uma revisão das interacções históricas entre as capturas de camarão da pescaria artesanal e os 

sectores industriais da pesca do camarão do Banco de Sofala em Palha de Sousa et al., (2011). 

Desde 2010, as informações relativas à pesca artesanal (Tabela 2 e Figura 3) apoiam cada vez mais a ideia de 

que estes pescadores estão agora a dirigir a pesca especificamente para o camarão. Esta avaliação é reforçada 

pelo aumento das capturas das espécies de camarão maior e de valor mais elevado, ou seja, P. indicus, M. 

monoceros e P. monodon ou P. sculptilis (Figura 3). 

Este aumento das capturas por actividades artesanais não tradicionais, coloca-os em concorrência directa com as 

embarcações semi-industriais a gelo, que sendo embarcações mais pequenas operam nas zonas costeiras mais 

próximas e perto das áreas de pesca artesanal tradicional. Esta interacção directa existe principalmente nas duas 
zonas semi-industriais, onde as embarcações semi-industriais podem operar de acordo com o plano de gestão 

das pescas. Além disso, as estimativas de captura da pesca artesanal (Tabela 1) mostram que o sector artesanal 

agora opera em toda a pescaria e, por isso, moveu-se para as principais áreas de pesca industrial. 

Especificamente, as capturas da pesca artesanal em duas das três zonas centrais têm aumentado e agora parecem 

ter o potencial de causar impactos significativos sobre os stocks do alto mar, onde as principais capturas da 

pesca industrial de camarão, com qualidade para exportação, entraram em declínio, particularmente desde 2010, 

embora tenha havido algum aumento no recrutamento de P. indicus, no alto mar, em 2014. 
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Figura 21. Relação entre a captura total estimada da pescaria artesanal e as capturas totais da pesca industrial de camarão no Banco de 

Sofala. Nota: uma proporção significativa da captura artesanal provém de zonas de pesca onde a captura industrial é mínima 

ou de pesca proibida. 

 

Para verificar se essas capturas artesanais estão a ter impacto noutros sectores, foi investigada a relação entre as 

capturas da pesca artesanal e da pesca industrial em anos mais recentes. Estes dados para os anos de 2000 a 

2014, apresentados na Figura 21 (captura total artesanal vs industrial) indicam que há uma correlação geral entre 

o aumento da captura da pesca artesanal e o decréscimo da captura total da pesca industrial. No entanto, um 

exame mais detalhado dos locais de pesca envolvidos, sugere que grande parte da proporção da captura da pesca 
artesanal é de facto obtida das zonas semi-industriais, onde as maiores embarcações industriais não operam. Em 

segundo lugar, há pouca evidência na literatura científica que os camarões migrem a alguma distância ao longo 

da costa o que iria contribuir para a diminuição das capturas da pesca industrial distantes das áreas onde ocorre a 

pesca artesanal. Por estas razões, o declínio de longo prazo na captura da pesca industrial não pode ser 
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totalmente explicado pelo aumento das capturas artesanais costeiras. Isso sugere que não há uma ligação causal, 

a longo prazo, entre os dois maiores sectores da captura e é necessária uma posterior análise da relação entre a 

captura artesanal e cada uma das capturas dos outros sectores. 

 

Impactos das capturas da pesca artesanal sobre a pesca semi-industrial 

Na zona de Angoche, a frota semi-industrial operou de forma intermitente nos últimos anos, enquanto a captura 
da pesca artesanal continuou elevada, mas a um nível variável. Embora possa ter havido outros factores 

económicos envolvidos na decisão das empresas semi-industriais baseadas em Angoche, há claramente ainda 

stocks de camarão disponível, se a frota semi-industrial optar por continuar a operar. Embora a falta de pesca 

semi-industrial em três dos últimos 5 anos, incluindo 2014, torne a análise estatística da relação entre os dois 

sectores não confiável, está claro que as capturas da pesca artesanal consistentes e significativas terão agora 

reduzido o stock disponível para este sector. Por esta razão, considera-se improvável que a frota semi-industrial 

tenha novamente viabilidade económica nesta zona. 

A zona da Beira também tem uma história de aumento das capturas relativas à pesca artesanal que 

correspondem a um declínio geral na captura da pesca semi-industrial, embora esta frota continue a operar 

(Figura 4). Os dados das capturas dos dois sectores para os anos em que estão disponíveis dados de estimativas 

das capturas da pesca artesanal estão apresentados na Figura 22. Esta relação mostra que o aumento das capturas 

da pesca artesanal correspondeu a um pequeno decréscimo na captura da pesca semi-industrial. Embora a 
relação não seja estatisticamente significativa, a relação esperada se as capturas da pesca artesanal não 

estivessem a ter qualquer impacto seria uma linha fora da origem com um declive positivo. Ou seja, as variações 

na captura da pesca artesanal iriam simplesmente reflectir as mudanças na abundância anual, de tal forma que as 

capturas da pesca artesanal mais elevadas indicariam maior abundância e a captura da pesca semi-industrial 

mostraria igualmente um aumento. Embora esta análise não prove uma relação causal, o facto de que o declive é 

geralmente negativo e os dois sectores operam em estreita proximidade física, sugere que esteja a ocorrer algum 

impacto do sector artesanal na frota semi-industrial. 

Apesar da pequena frota semi-industrial continuar a operar e as capturas terem aumentado ligeiramente 

considerando o ponto baixo de 2010 (Figura 4), parece pouco provável que a frota seja capaz de voltar às 

capturas superiores a 300 toneladas (15 toneladas/embarcação) registadas em meados dos anos 2000s, quando as 

capturas da pesca artesanal eram pequenas. 
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Figura 22. Relação entre a captura total estimada da pesca artesanal e a captura semi-industrial (gelo), na zona de pesca semi-industrial 

Dondo a Machanga (Beira). 

 

Impactos das capturas da pesca artesanal sobre a pesca industrial 

Para investigar a relação entre as capturas da pesca artesanal e da pesca industrial, foi examinada a captura da 
pesca artesanal nas três zonas centrais, onde há uma concentracão tanto da pesca artesanal como da pesca 

industrial (Figura 23 nova). Esta análise tem como suposição que a captura total industrial é uma representação 

razoável do tamanho do stock do alto mar, que faz sentido, dada a capacidade em excesso que a frota possui, 

para recolher a captura disponível em cada ano. Ao avaliar esta relação, uma correlação negativa implicaria que 

as capturas da pesca artesanal iriam reduzir o fluxo de recrutas para as áreas de pesca industriais do alto mar. 

Como alternativa, uma relação positiva implicaria que a captura da pesca artesanal estaria a ter pouco impacto 

sobre o fluxo de camarão para o alto mar e as capturas seriam, de facto, uma representação do índice de 

recrutamento para o stock do alto mar. Esta situação estaria reflectida na linha a tracejado da Figura 23, que 

supõe que cerca de uma tonelada, no "índice" artesanal seria equivalente a 5 toneladas de stock de camarão na 
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área do alto mar. Além disso, o uso das estimativas de captura artesanal baseadas em amostragens, também 

assume que essas estimativas são precisas embora possam ter limites de confiança muito amplos inerentes a tais 

dados de amostragem. 

Com estas limitações, os dados apresentados na Figura 23, sugerem que há um ligeiro impacto negativo sobre as 

capturas industriais nas três zonas centrais, devido ao aumento das capturas da pesca artesanal nas mesmas 

zonas, embora o decréscimo a longo termo não seja estatisticamente significativo. No entanto, o exame dos 
dados sugere que todos os anos mais recentes (2008 em diante) mostram consistentemente capturas da pesca 

industrial mais baixas, que parecem indicar que se pode estar a desenvolver uma relação negativa mais forte. 

Esta mudança está a ser impulsionada, em grande parte, pelas capturas na zona de Moma a Nicoadala (Tabela 

1), onde foi historicamente obtida a maior captura da pesca industrial e agora a captura da pesca artesanal está-

se aproximando do valor de 50% das capturas combinadas. Nesta zona específica onde houve uma maior 

redução na captura da pesca industrial, o decréscimo (Figura 14) começou antes da captura da pesca artesanal 

tornar-se significativa, por isso é improvável que tenha sido esta a causa inicial da diminuição, mas é provável 

que actualmente esteja a ter um impacto directo. 
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Figura 23. Relação entre as capturas da pescaria artesanal e as capturas da pescaria industrial das três zonas centrais da pescaria (Moma a 

Muanza), onde ambos sectores operam. Os dados referem-se ao período 2000 a 2014, quando as estimativas das capturas 

artesanais estiveram disponíveis. A linha contínua é a recta de melhor ajuste para os dados. A linha a tracejado é direcção 

esperada da relação, se se assumir que a captura da pescaria artesanal fornece um índice de abundância de recrutas e uma 

previsão da captura da pescaria industrial do alto mar a uma proporção de 1:5. 

 

Uma maneira alternativa de observar a relação na Figura 23 é que, se as capturas da pesca artesanal não estão a 
exercer impacto sobre os stocks no alto mar, devem ser, pelo menos, um reflexo do nível do stock nas áreas de 

desenvolvimento. Neste caso, as capturas da pesca artesanal deveriam fornecer um "índice" do recrutamento 

anual para a pesca do alto mar e seguir a linha tracejada da origem, onde se esperaria que um aumento do 

"índice" da captura da pesca artesanal deveria resultar num aumento do stock disponível no alto mar. 

Claramente, os dados não estão a seguir esta relação positiva, que suporta ainda mais a sugestão de que ligeira 

relação negativa actualmente presente, pode, de facto, representar um impacto mais significativo da captura da 

pesca artesanal sobre a captura actual da pesca industrial. 

Além disso, as capturas actuais da pesca artesanal têm agora uma magnitude que estará a ter um impacto 

negativo significativo sobre a biomassa de camarão disponível para a pesca industrial do alto mar em algumas 

zonas. Isto é, como o camarão aumenta dos tamanhos capturados na pescaria artesanal até cerca de 28 mm, 

típico dos recrutas que chegam ao alto mar, pode-se esperar um aumento da biomassa de cerca de 60%.  

Em resumo, o efeito do aumento da captura da pesca artesanal embora sem significância estatística, devido às 

limitações dos dados, parece estar agora a ter um sério impacto sobre a viabilidade das frotas semi-industriais e 

também irá ter um impacto sobre as capturas da pesca industrial, principalmente na zona de Moma a Nicoadala. 

Além disso, o reduzido recrutamento para as áreas de pesca do alto mar, juntamente com os contínuos e 

elevados níveis de esforço da pesca industrial, antes de 2013, provávelmente terão contribuído para a deplecção 

dos stocks desovantes de P. indicus, a espécie dominante nas capturas da pesca artesanal. Pelo menos, o menor 

volume de recrutas para as áreas do alto mar, como resultado das capturas agora significativas da pesca artesanal 

na zona de Moma a Nicoadala é susceptível de inibir a recuperação da referida zona, que tem proporcionado 

historicamente mais de 3.000 t por ano para a pesca industrial e uma parte significativa do stock reprodutor de 

P. indicus. 
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Avaliação bioeconómica 

Como se observou em Palha de Sousa et al., (2011) as avaliações bioeconómicas para a pescaria foram 

anteriormente baseadas na captura de todas as espécies combinadas e esforço e utilizam um modelo de produção 

simplificado Schaefer (1957). Este modelo foi usado para relacionar as capturas históricas com o esforço 

padronizado que, em seguida, fornece um guia para a captura máxima sustentável da pescaria (MSY) que pode 

ser esperada para a pescaria. Convertendo estes dados de capturas em receitas e esforço em custos operacionais 
por unidade de esforço permite obter uma estimativa do esforço necessário para alcançar a Captura Máxima 

Económica (MEY), conforme exigido pelo Plano de Gestão da Pescaria. (Nota: as horas utilizadas nestas 

avaliações são horas padronizadas diurnas ajustadas para 1% de eficiência, representadas na Figura 10. O ajuste 

para converter a horas diurnas, às horas operacionais de uma embarcação normal é feito multiplicando por 1,24. 

 

Modelo de produção global do stock 

Esta abordagem simplificada do modelo de produção do stock, inicialmente forneceu uma correlação razoável 

entre as capturas históricas e o esforço, no entanto, para os anos após 2007 não se ajustam bem dentro dos 

limites de captura anteriores.  

 

Isto tornou-se particularmente evidente a partir de 2008, quando as capturas começaram a baixar e a situar-se 

bem fora da faixa anterior, para qualquer nível de esforço. Esta alteração clara da relação em 2008 correspondeu 
à introdução de uma campanha de pesca de 6 meses para reduzir o esforço e os custos operacionais durante a 

crise financeira mundial. Uma consequência dessa estratégia, feita sem intenção, foi de concentrar um maior 

esforço nos primeiros meses da campanha de pesca e diminuir a pesca no segundo semestre da campanha de 

pesca. Infelizmente, esse esforço menor no segundo semestre do ano reduziu significativamente as capturas de 

M. monoceros, P. japonicus e P. latisulcatus, que estão, na sua maioria, disponíveis para serem capturadas 

durante este período, e, desse modo, reduziu a captura média em cerca de 1.500-2.000 t. Uma segunda 

consequência económica desta campanha de pesca curta foi a de criar problemas de fluxo de caixa para a 

indústria durante o período de veda mais longo. Isto fez com que a indústria exercesse pressão para iniciar a 

campanha de pesca de 2009, mais cedo, (meados de Fevereiro), o que agravou a sobrepesca de crescimento do 

principal stock P. indicus e reduziu a captura das outras espécies. Destes dois factores resultaram as capturas 

totais consistentemente mais baixas de 2008-2011. Durante este período, um outro factor que teve uma 
influência que confundiu o recrutamento de P. indicus na zona central industrial (Moma a Nicoadala) foi o 

grande aumento das capturas artesanais que atingiu 800 t em 2011. Este aumento da captura da pesca artesanal 

(embora os dados do sistema de amostragem devam ser totalmente validados) deverá ter contribuído para o 

declínio do recrutamento de P. indicus para as áreas de arrasto industrial no alto mar nesta secção da pescaria. 

(Nota: Estas capturas da pesca artesanal não têm, contudo, afectado o recrutamento para o alto mar de M. 

monoceros ou das espécies nocturnas, como usam áreas de desenvolvimento mais marinhas e não são tão 

significativas na captura da pesca artesanal).  

O recrutamento em declíneo de P. indicus, em 2012 e 2013, reduziu ainda mais a captura de P. indicus levando 

à baixa produção das outras espécies, visto que a pesca tornou-se, em grande parte, não rentável no segundo 

semestre do ano. Esta situação em que o stock reprodutor das principais espécies-alvo (P. indicus) foi esgotado e 

com um recrutamento limitado, tinha o potencial de estabilizar a pescaria em níveis permanentemente baixos de 

capturas e de esforço e de criar uma terceira fase de produtividade muito baixa. A decisão de introduzir o 
sistema de gestão TAE em 2013 e reestruturar significativamente a dimensão da frota distribuindo o esforço por 

uma campanha de pesca mais eficaz foi especificamente designada para mover a pescaria de volta a um regime 

de maior produtividade. 

Para representar melhor estas três fases da pescaria, foram ajustadas curvas de captura separadas para 

representar cada um dos períodos de pesca (Figura 24). 

Linha A (Figura 24): representa o período 1980-2007, quando o esforço de pesca foi maioritariamente baixo, 

mas o aspecto mais importante refere-se ao facto do esforço encontrar-se distribuído ao longo de um período 

mais longo. Esta estratégia histórica minimizou a sobrepesca de crescimento de P. indicus e, desde 1992, tem 

permitido a exploração total das outras espécies produzindo capturas crescentes até 2003, mas que começaram a 

reduzir em 2005. Esta estratégia produziu capturas totais elevadas até 2003 e incluiu os períodos em que o stock 

de P. indicus teve ciclos de recrutamento, tanto altos como baixos. De acordo com este regime, o MSY era de 
cerca de 270 mil horas padronizadas ajustadas diurnas de esforço correspondente às capturas de 6.000 - 9.000 t 

por ano. 
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Figura 24. Variações na relação entre a captura e o esforço para a pescaria industrial durante o período 1980-2014. As linhas ajustadas 

representam os períodos de produção alta (verde), média (amarela) e baixa (vermelha) ocorridos na pescaria. 

 

Linha B (Figura 24): representa o período de 2008 a 2011, quando se desenvolveu uma estratégia de pesca de 

campanhas de pesca mais curtas e a iniciar mais cedo. Esta estratégia concentrou o esforço de pesca nos 

primeiros três meses, embora tivesse havido uma campanha de pesca mais longa em 2009 e nos anos seguintes, 

com uma pesca limitada no final da campanha de pesca oficial. Isto foi resultado do esforço inicial que 

provocou uma rápida deplecção do stock, de tal forma que os rendimentos a partir de Julho tornaram-se 

economicamente inviáveis forçando muitas embarcações a deixar a pesca a meio do ano. Isso manteve 

efectivamente uma campanha de pesca efectiva menor. Algumas dessas saídas antecipadas também foram 

intencionais, quando as empresas pescavam arduamente para completar a sua quota mais cedo e permitir a 
mudança das suas embarcações para as suas pescarias alternativas.  

Infelizmente, este padrão de pesca com início mais cedo era inerentemente instável por causa dos stocks de 

desova remanescentes, geralmente reduzidos, no final do ano no âmbito desta estratégia. Nesta situação de 

contínuos stocks de desova baixos, qualquer mínimo efeito ambiental negativo na sobrevivência dos recrutas (ou 

uma subida nas capturas da pesca artesanal que tem o mesmo efeito), pode resultar no esforço anteriormente 

sustentável, causando uma redução crítica no stock desovante e levar à sobrepesca de recrutamento. Esta parece 

ter sido a situação em 2011, que levou ao colapso do recrutamento de P. indicus em 2012 e 2013.  

Linha C (Figura 24): representa a relação captura - esforço mais baixa, que desenvolveu em 2012 e 2013, com o 

recrutamento e respectiva captura de P. indicus movendo-se para um novo nível mais baixo. Estas baixas 

capturas em 2012 e em 2013 referem-se a níveis de esforço anual de cerca de 150 mil horas padronizadas 

ajustadas. Este baixo recrutamento para P. indicus teve o efeito de reduzir ainda mais a captura das outras 
espécies. Esta situação de baixa produtividade tem o potencial de continuar indefinidamente, baseado na 

experiência de outras pescarias de camarão, onde ocorreu a sobrepesca de recrutamento (Penn et al., 1997),  

A explicação para este fenómeno é que, devido aos baixos níveis de recrutamento, muito pouco esforço de pesca 

particularmente no início do ano, é necessário para manter os stocks reprodutores em níveis esgotados, 

principalmente quando o esforço é aplicado no início do ano. Ou seja, quando os camarões ainda estão 

concentrados perto das áreas de desenvolvimento, o esforço de pesca é muito eficaz para esgotar o stock 

disponível. 

Em resumo, estas curvas de captura reflectem as três fases ocorridas na pescaria, isto é, a fase de produção alta 

(linha verde: 1980 a 2007) quando o esforço começava mais tarde e se estendia através de uma campanha de 

pesca mais longa para explorar totalmente as cinco espécies, a fase de produção média (linha amarela: 2008 a 

2011) quando o esforço foi concentrado no início do ano e as campanhas de pesca foram encurtadas depois de 

Julho, inicialmente pela regulamentação, mais tarde, pela reduzida abundância de P. indicus e problemas 
económicos de pesca, devido à redução da captura das outras espécies e a fase de baixa produção (linha 

vermelha: 2012 e 2013), onde as capturas de P. indicus são significativamente mais baixas por causa do baixo 

recrutamento e do esforço reduzido, levando a maiores reduções de esforço e de captura das outras espécies.  

 

Avaliação da campanha de pesca 2014 

A implementação do sistema de gestão TAE em 2013 resultou numa frota mais reduzida de 40 embarcações 

registadas para a campanha de pesca em relação às 57 que começaram em 2012 (Figura 9). Esta redução do 

número de embarcações e remoção de algumas embarcações maiores de duplo fim, combinado com a abertura 
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da campanha de pesca em Abril, resultou numa redução significativa do esforço nominal em 2013. Estas 

mudanças resultaram em menor quantidade de camarão pequeno capturado no início do ano e esforço mais 

uniforme e captura no restante período da campanha de pesca (Figura 16). 

Os níveis extremamente baixos de recrutamento de P. indicus obtidos em 2012 e novamente em 2013 parecem 

ter sido invertidos em 2014. No entanto, as capturas mais elevadas durante 2014 foram parcialmente o resultado 

de um aumento do esforço devido ao aumento do TAE (ou seja, o mês de Março foi adicionado à campanha de 
pesca). O aumento das capturas e do esforço resultou que a pescaria voltou para o nível de produção médio. 

 

Modelo de avaliação bio-económico 

Para a análise bioeconómica correspondente (Figura 25), o modelo utilizado foi o mesmo que foi desenvolvido 

anteriormente por Tenreiro de Almeida e Santos (1995) e baseia-se nas capturas do período de 1980-2014. O 

modelo utilizado nesta avaliação incluiu anteriormente informação da indústria e dados de custos de operação 

fornecidos para uma pequena amostra de embarcações de tamanho médio. Infelizmente, a empresa que 

anteriormente forneceu excelentes dados económicos, para suportar o projecto de investigação, com benefício 

para toda a indústria, deixou de operar na campanha de pesca de 2012 e por isso, novamente, não estiveram 

disponíveis dados para actualizar o modelo para a avaliação de 2014. 

 

 

Figura 25. Um modelo bioeconómico da pescaria industrial de camarão relacionando receitas e custos operacionais. Nota: Os valores das 

capturas (receitas anuais são dados em termos de US$ de 2012. Os custos operacionais estão em US$ de 2010). 

 

Embora não estivessem disponíveis informações actualizadas sobre os custos operacionais, desde a campanha 

de pesca de 2012, o dado relativo a 2014 foi incluído no modelo para fornecer uma indicação geral do 

desempenho actual da pescaria. Este uso do modelo pressupõe que os preços médios estimados de camarão, 

reportados pela DINEP durante a campanha de pesca de 2013, não tenham mudado muito. Em termos de custos 

operacionais, o maior custo do combustível é provável que tenha diminuído, em certa medida, como o preço do 
petróleo diminuiu para cerca de 50 a 60 US$ por barril, no entanto, a taxa de câmbio tem sido relativamente 

estável desde a avaliação anterior, ou seja, variando de 30 - 32MT/US$, o que torna as suposições anteriores de 

custos, razoáveis para o ano 2014. 

 

Avaliação da campanha de pesca em 2014 

Assumindo que os valores dos custos operacionais e do camarão do ano 2012 permanecem realistas, o modelo 

bio-económico sugere a que a pescaria teria permanecido próximo do nível de equilíbrio em 2014. No entanto, 

com a redução significativa no tamanho da frota, que ocorreu em 2013 e continuou em 2014, pode-se esperar 

que tenham reduzido os custos fixos (por exemplo, de capital, depreciação da embarcação, custos de 

manutenção e tripulação) incorridos pela frota. Embora os dados para ajustar esta componente de custos 

operacionais da frota não estejam disponíveis, pode-se com segurança, assumir que o declive da linha superior 

de custos teria sido menor que anteriormente. Ou seja, embora o custo do combustível possa não ter mudado 

significativamente, teria havido uma diminuição significativa dos custos directos devido à redução da frota em 

aproximadamente 30%. (Nota: a nível de empresa, este custo operacional menor não toma em consideração, a 

perda potencial causada pela eliminação de embarcações em excesso). 
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Em resumo, esta análise sugere que a frota actual de cerca de 37 embarcações, que operaram de forma 

permanente na pescaria, teriam alcançado aproximadamente 95 t por embarcação (em relação a <50 t em 2013) 

e teriam feito um pequeno lucro em 2014, embora tenha havido um aumento do esforço. Além disso, o modelo 

também sugere que uma redução adicional no esforço durante toda a campanha de pesca, ou seja, reduzindo a 

alocação do comprimento do cabo mestre, mas mantendo a campanha de sete meses, resultaria em rendimentos 

médios mais elevados e melhoraria ainda mais o desempenho económico. Tal mudança do TAE moveria a pesca 
para um nível mais próximo do MEY a longo prazo, tal como previsto pelo plano de gestão e a taxa de 

exploração mais baixa iria fornecer protecção adicional para os stocks desovantes de P. indicus. 

Com base nas capturas iniciais de 2015, parece que o recrutamento foi menor que em 2014 e suporta a proposta 

de redução adicional do TAE para auxiliar o processo de reconstituição do stock. Estes baixos níveis de esforço 

são susceptíveis de ser necessários, até que ocorra uma recuperação significativa do stock de P. indicus, e sejam 

mantidos por vários anos. 

 

Avaliação baseada na deplecção do tamanho anual do stock 

Um método alternativo útil, com potencial para avaliar o tamanho anual do stock e as alterações na eficiência da 

frota, é o exame da taxa anual de deplecção do stock. Esta abordagem alternativa envolve a aplicação dos 

métodos baseados na deplecção (Leslie) aos dados da pescaria comercial, semelhante ao usado por Wright et al., 

(2006) e que provou ser particularmente útil para a pescaria do Banco de Sofala.  

Os detalhes deste método aplicado aos stocks de camarão do Banco de Sofala foram estabelecidos em Palha de 

Sousa et al., (2011). Em resumo, o método envolve um certo número de suposições que devem ser cumpridas 

para a sua utilização com sucesso. A primeira é que todo o stock permaneça na área pescada (isto é, não ocorra 

migração para fora da área) e que o decréscimo no rendimento reflicta o número de indivíduos que permanecem 

na população. A segunda suposição é que a CPUE medida é um bom indicador de abundância ou número de 

indivíduos na população e que a capturabilidade não varia durante o período de deplecção. 

 

Aplicação do método de deplecção ao stock de P. indicus 

As suposições básicas do método são facilmente cumpridas para o principal stock de P. indicus, que é alvo da 

frota industrial de camarão ao longo de toda a sua distribuição, no entanto, a suposição de capturabilidade 

constante não é totalmente cumprida. Ou seja, quando a pescaria começa, após a veda no período quente, o 
stock de P. indicus encontra-se muitas vezes altamente agregado e tem uma capturabilidade invulgarmente 

elevada, o que permite que a frota possa capturar grandes quantidades de camarão pequeno, tendo como alvo 

estas concentrações. Devido a este efeito de agregação do camarão, a capturabilidade do stock em 

Fevereiro/Março é normalmente muito mais elevada, quando comparada com a restante campanha de pesca.  

Para cumprir as exigências do método relativas à capturabilidade constante, o valor mensal inicial de CPUE 

deve ser, geralmente, excluído do conjunto de dados. O método de deplecção pode ser razoavelmente aplicado 

aos meses de Abril até Setembro (geralmente cerca do final da campanha) quando existe uma redução 

significativa do stock e existe uma relação linear forte. As capturas anteriores a Abril são tomadas em 

consideração, incluindo-as na captura acumulada, o que permite que o stock disponível no início do ano seja 

incluído na estimativa. A análise também deve excluir os dados para os meses de Outubro em diante, visto que 

as capturas dessa época, normalmente contêm os primeiros recrutas da próxima campanha de pesca, que 

começam a chegar ao alto mar, nessa altura. Este influxo de novos recrutas também invalida uma das suposições 
do método de deplecção, que pressupõe que não há migração dentro ou fora da população que está a ser 

avaliada.  

Para fornecer informações preliminares sobre as prováveis capturas para toda a campanha de pesca e as decisões 

de gestão a meio da campanha, o método de depleção pode também aplicado às capturas combinadas e 

rendimentos de Abril a Junho. Como as capturas na primeira metade do ano são dominadas por P. indicus e M. 

monoceros, o tamanho do stock estimado relacionado a estas espécies, tende a subestimar a captura das duas 

espécies nocturnas de águas profundas. Estas estão, na sua maioria, disponíveis e capturadas em águas mais 

profundas durante a segunda metade do ano, quando as duas espécies dominantes migram para as mesmas 

profundidades. Estas deplecções multi-específicas são menos fidedignas do que as avaliações da única espécie 

P. indicus, mas fornecem informações de gestão úteis, quando comparadas de ano a ano.  
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Análise da campanha de pesca em 2014 

A campanha de pesca de 2014 começou no início de Março e estendeu-se até meados de Outubro, o que 

permitiu que o método de deplecção pudesse ser aplicado às capturas e rendimentos de todas as espécies 

combinadas de Abril a Agosto. Embora os rendimentos de Março estivessem disponíveis, várias embarcações 

grandes deixaram a pescaria após Março, tendo como resultado que este rendimento não era comparável com os 

restantes da campanha de pesca, razão porque foram excluídos da análise. Da mesma forma, o rendimento de 
Outubro aumentou, devido ao recrutamento, e também foi excluído. 

Usando os pontos de Abril a Setembro (Figura 26a) para todas as espécies combinadas a deplecção mostrou uma 

correlação alta (R2 = 0,944) e indicou que o stock total/biomassa disponível no início da campanha de pesca foi 

de cerca de 5.900 t e que em meados de Setembro cerca de 3.500 t, ou seja, cerca de 60% do stock tinha sido 

retirado. Estes dados sugerem que o stock disponível de todas as espécies combinadas em 2014 foi 

significativamente mais elevado que no início de 2013 (Palha de Sousa et al., 2014).  

Usando o método para o stock de P. indicus, separadamente, sugeriu que também ocorreu uma melhoria 

significativa no recrutamento para cerca de 2.500 t desta espécie, no início da campanha de pesca. Isso pode-se 

comparar com as 1.400 t estimadas no início de 2013 que foi o menor nível do recrutamento já registado na 

tendência decrescente para desta espécie principal, que iniciou em 2011. Antes de 2011, o nível típico de 

recrutamento variou entre 3.000 e 5.000 toneladas. O aumento do recrutamento em 2014, embora 

consideravelmente mais elevado que em 2012 e 2013 ainda estava bem abaixo dos níveis ocorridos durante o 
início de 1990, quando se observou o anterior ponto mais baixo do ciclo de recrutamento.  

 

Análise preliminar da campanha de pesca de 2015 

A análise preliminar de deplecção usando os rendimentos e capturas de todas as espécies combinadas para os 

primeiros quatro meses da campanha de pesca de 2015 forneceu uma previsão do stock de cerca de 4.800 t 

(Figura 26b) em relação a 2014 quando foi indicada uma previsão para o stock total de 5.900 t (Figura 26a) e 

3.600 t (ou 60%) tinham sido capturadas. Esta previsão dum stock menor é considerada realista, dado que os 

rendimentos em Março 2015 foram cerca de 20% menores do que em Março de 2014 e as capturas para os 

comparáveis primeiros quatro meses da campanha de pesca 2015 foram de 1.800 t relativamente às 2.500 t. 

Além disso, o rendimento até Junho diminuiu para 500 kg/dia comparativamente a 600 kg/dia em 2014, com um 

número semelhante de embarcações. Em conjunto, estes dados sugerem que a captura em 2015 será menor do 
que em 2014, esperando-se que seja de cerca de 3.000 t ou até inferior. 
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Figura 26. Análise de deplecção dos stocks de camarão usando o decréscimo dos rendimentos e a captura acumulada de todas as espécies 

para (a) dados da campanha de pesca 2014 baseada nos meses de Abril a Agosto e (b) análise preliminar da campanha de 

pesca 2015 baseada nos meses de Março a meados de Junho, mostrando uma estimativa da biomassa disponível para a frota 

industrial no início da campanha de pesca. 

 

Estes rendimentos iniciais baixos mas estáveis em 2015 também sugerem que a situação possa ser semelhante à 

de 2014, quando ocorreu uma limitada agregação do camarão banana em Março e a captura encontrada mais 

tarde, conter uma maior proporção de M. monoceros do que a esperada. A agregação limitada ocorre geralmente 

quando o recrutamento de P. indicus é baixo e ainda sugere que esta espécie pode novamente representar uma 

menor proporção das capturas combinadas em 2015. As observações acima referidas sugerem que o 
recrutamento de P. indicus provavelmente estará abaixo dos níveis, o que irá sugerir que a recuperação, iniciada 

em 2014, continuou. 
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Avaliação da relação stock desovante – recrutamento (SRR) 

Enquadramento geral da avaliação SRR 

A monitorização da relação entre os níveis do stock desovante e o recrutamento resultante no ano seguinte é 

uma questão chave na avaliação da sustentabilidade de todas pescarias e a gestão dos stocks a serem explorados. 

Ao avaliar estas relações stock desovante - recrutamento (SRRs), convém anotar que o nível crítico do stock 

desovante para espécies de peneídeos é geralmente considerado como sendo de cerca de 20% do nível da 
biomassa virgem (Penn et al., 1997) e que a capacidade das pescarias de reduzir os stocks a estes níveis está 

dependente, em grande medida, da capturabilidade das espécies a serem capturadas (Penn, 1984). Em segundo 

lugar, convém anotar que as situações que levam a uma sobrepesca de recrutamento para stocks de peneídeos 

têm sido geralmente o resultado de ocorrências "naturais" de baixos níveis de recrutamento devidas a causas 

ambientais, interagindo com altos níveis, mas anteriormente sustentáveis, de esforço de pesca (Caputi et al., 

2014). No caso dos stocks de P. indicus do Banco de Sofala, o fluxo reduzido de recrutas para as áreas de 

reprodução do alto mar, devido a um aumento de capturas da pesca artesanal nas áreas de desenvolvimento 

costeiras terá criado uma situação semelhante a uma redução na sobrevivência dos recrutas nos últimos anos, 

derivada de causas ambientais. 

A demonstração de uma SRR clara para a maioria das espécies de peneídeos, mesmo quando os stocks estão 

esgotados (Penn, 1984) tem sido geralmente difícil de alcançar devido a limitações dos dados dependentes da 

pesca e as variações no recrutamento derivadas de causas ambientais, que são, muitas vezes, significativas para 
os stocks de peneídeos com uma única classe anual. Este também foi o caso com os stocks de camarão em 

Moçambique, apesar de estarem particularmente bem documentados e validadas as bases de dados históricas 

para a pescaria. Neste tipo de pescaria, podem ser demonstrados que os níveis de recrutamento de P. indicus têm 

vindo a diminuir desde 2011 e estiveram severamente esgotados em 2012 e 2013, apesar de ter sido sido difícil 

estabelecer uma clara SRR (Palha de Sousa et al., 2014). Neste tipo de pescaria, a capacidade de quantificar os 

níveis de stock desovante também é complicada pela época prolongada de desova, mostrada em Palha de Sousa 

et al., (2008). 

 

Risco de sobrepesca de recrutamento  

Foi fornecida anteriormente em Palha de Sousa et al., (2014) uma visão abrangente e o enquadramento para as 

relações stock desovante - recrutamento e riscos para todos os stocks de camarão da pescaria do banco de 
Sofala. Esta avaliação sugere que P. indicus continua a ser o stock de elevado risco e e teve um recrutamento 

severamente esgotado, tanto em 2012 como em 2013. Também com algum risco está o stock de P. monodon, 

embora este risco possa ter sido excessivo, devido à confusão nos registos de capturas com espécies invasoras 

novas muito semelhantes, P. sculptilis. Embora as capturas revistas de P. monodon sejam agora menores, 

recomenda-se a monitorização contínua da situação deste stock. 

 

Ciclos de desova e recrutamento para P. indicus 

Para o stock dominante na pescaria e um de maior risco (P. indicus), os dados em Palha de Sousa et al., (2008) 

mostram que há um número significativo de fêmeas que estão maduras e desovam ao longo do ano, embora a 

"proporção" de fêmeas maduras e desovantes seja geralmente mais elevada no segundo semestre do ano. Ao 

contrário, a "biomassa" das fêmeas desovantes é maior durante a primeira parte do ano com máximos próximo 

de Março, quando os primeiros recrutas se deslocam para as áreas de arrasto do alto mar e atingem a maturidade 
(Figura 27 modificada de Palha de Sousa et al., 2008). Esta situação de um período prolongado de desova de P. 

indicus leva a duas coortes de recrutamento para as áreas de arrasto industrial do alto mar, em cada ano. 

Este período prolongado de desova tendo como resultado duas coortes de recrutas para a pescaria em cada ano, é 

típico de muitos peneídeos tropicais (Garcia, 1985). Na pescaria do Banco de Sofala, a primeira coorte de 

juvenis de P. indicus que começa a chegar às áreas de arrasto são as larvas provenientes da primeira desova de 

Fevereiro a Junho, que se desenvolveram nas áreas de mangal durante a estação fria, antes de começar a migrar 

para as áreas de arrasto industrial do alto mar em Outubro/Novembro de cada ano. Estes recrutas maiores já 

estão nas áreas de pesca do alto mar, quando a pesca inicia em Março ou Abril de cada ano. Um segundo grupo 

de recrutas, geralmente maior, resulta das fêmeas que desovam no período de Agosto a Outubro (segunda 

desova). Esta segunda coorte de juvenis cresce mais rapidamente nas áreas de desenvolvimento com as 

temperaturas mais altas da estação quente, antes de migrar para o alto mar para aparecer nas áreas da pesca 
industrial de Março a Maio de cada ano. Este stock desovante gerou a mais abundante das duas coortes de 

recrutamento e forneceu a maior parte da captura de P. indicus todos os anos, no passado. 
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Figura 27. Estados de maturação (% de ocorrência) por mês e um índice de peso mensal para P. indicus e M. monoceros de amostras 

industriais durante o período de 2001 a 2006 (reproduzida de Palha de Sousa et al., 2008 com dados adicionados do cruzeiro 

de Fevereiro antes da campanha de pesca para fornecer uma estimativa da biomassa desovante em Fevereiro.) 

 

Na avaliação actual, foi refinada a relação stock desovante – recrutamento de P. indicus através da criação de 

uma SRR separada para a contribuição da primeira desova anteriormente não quantificada para o recrutamento. 

Este processo resultou na produção de duas SRR separadas, mas interligadas. O objectivo final de desenvolver 

essas duas relações é fornecer pontos de referência (DoF, 2015) para uso na gestão deste complexo processo 
SRR e garantir a sustentabilidade da pescaria. 

 

Investigação da primeira SRR 

As tentativas anteriores para examinar a primeira SRR usando os dados da pescaria não foram bem sucedidas, 

devido aos rendimentos altamente variáveis durante o primeiro mês da campanha de pesca. A série histórica de 

cruzeiros padronizados de pré-recrutas realizada em Janeiro/Fevereiro agora tem dados suficientes para que esta 

importante componente do recrutamento anual seja mais criticamente examinada. Estes cruzeiros, antes do 

início da pescaria, podem fornecer um índice anual útil da primeira população desovante e a contribuição dos 

recrutas proveniente dessa desova na captura do início de cada ano subsequente. Esta primeira coorte de recrutas 

de camarão, gerada no início do ano anterior (Fevereiro a Maio), Figura 27, desenvolveu-se nas zonas costeiras 

durante a estação fria, antes de migrar para as áreas de arrasto na estação quente. Estes recrutas aparecem como 
uma coorte inicial de tamanho de camarão intermediário no recrutamento anual e devem ter efectivamente um 

ano de idade quando são sujeitas à pesca pela primeira vez. Esta coorte também atinge a maturidade próximo de 

Janeiro e está a desovar activamente em Fevereiro, na altura em que é realizado o cruzeiro. O pico da biomassa 

da desova desta coorte é em Março e a desova continua, até ser capturada e esgotada pela pesca geralmente até 

Junho/Julho. É este grupo de camarão maior observado no cruzeiro de Fevereiro, que a indústria dirige a pesca 

quando esta é iniciada cedo, ou seja, Fevereiro/Março, no entanto, quando isso ocorre, o stock é rapidamente 

removido e é perdida a sua contribuição para a desova. 

Especificamente, a investigação da primeira SRR usou séries temporais de biomassas do stock estimadas em 

toneladas a partir dos cruzeiros, como índices tanto da primeira coorte de recrutamento e como da população 

desovante responsável pela primeira coorte de recrutamento do próximo ano. Esta estimativa da biomassa do 

stock em Fevereiro combina tanto os números (ponderados pela área) com os tamanhos de todos os camarões 

capturados para estimar a quantidade em toneladas disponível na área pesquisada. A utilização da quantidade 
em toneladas como um índice foi preferida porque (a) é menos afectada pelas variações anuais na taxa de 

crescimento, e (b), porque o resultado da desova (produção de ovos) gerada para espécies de peneídeos 

semelhantes tende a ser uma proporção fixa da biomassa madura de camarão, independentemente do tamanho 

individual das fêmeas desovantes (Penn 1980, Crocus and Kerr 1983). 
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Índice do primeiro recrutamento 

A biomassa do cruzeiro também fornece uma medida relativamente directa da força do recrutamento para o ano 

seguinte, embora possa ocorrer alguma pesca industrial desta coorte no final da estação anterior. Isso ocorre, 

quando a frota não se move para águas mais profundas para explorar as espécies nocturnas e opera perto da 

costa, onde estes camarões pequenos são encontrados naquela época (Outubro em diante). A pesca nestes meses 

e profundidades é susceptível de ter reduzido o recrutamento e distorcido o índice durante o início dos anos 
1990, antes de começar a pesca nocturna das espécies de águas profundas. A mesma distorção terá afectado cada 

vez mais o índice depois de 2006, como a captura das outras espécies teve uma tendência decrescente. Este 

efeito teria aumentado a partir de 2010, quando houve quantidade insuficiente de P. indicus nas águas 

profundas, durante a segunda metade do ano, para tornar a pesca em águas profundas viável e pode-se esperar 

que a frota se moveu para a zona costeira dirigindo a pesca para esta primeira coorte de recrutas. Esta distorção 

teria como resultado um recrutamento menor do que o esperado, em relação ao nível do primeiro stock 

desovante anterior. 

 

Índice da primeira desova 

Como medida da primeira desova, a biomassa do cruzeiro é um bom indicador da biomassa desovante em 

Fevereiro, mas a produção total de desova (produção de ovos) deste grupo será afectada em várias extensões 

pelo esforço no início da campanha de pesca. Isto é, ao aumentar o esforço no início da campanha de pesca e 
principalmente pescar em Fevereiro irá diminuir directamente a produção de ovos desta primeira coorte 

desovante. Portanto, o índice de Fevereiro, irá sobrestimar a produção de ovos, ou seja, será viciada com 

tendência para cima, devido à pesca mais cedo. 

Um exemplo específico disto é o índice de desova em 2012, que terá sido sobrestimado, devido à abertura 

anormal da campanha de pesca industrial no início de Fevereiro, onde foram capturados estes camarões maiores. 

Uma tendência semelhante terá ocorrido nos anos em que houve agregação significativa de P. indicus durante 

Março e estes camarões maduros foram capturados no início, contribuindo menos para a série de desova, que 

poderia ter ocorrido nos meses seguintes. Nestes anos, o índice baseado no cruzeiro, em grau variável 

sobrestimou a produção real de ovos, que estava a ocorrer. 

 

Primeira Relação Stock Desovante - Recrutamento 

Estes dados apresentados como SRR (Figura 28a) proporcionam uma primeira indicação da forma da relação, 

embora a correlação não seja significativa, devido aos pontos referentes a 2005 e 2006. Estes anos foram 

excluídos, tendo como base que a biomassa do cruzeiro foi viciada porque foi encontrado, um número 

anormalmente elevado de locais, onde os rendimentos foram muito elevados associados à agregação de 

camarão. A linha ajustada representa, por conseguinte, a melhor avaliação da forma da relação, tendo em conta 

as características das SRR de peneídeos anteriormente identificadas (Penn et al., 1997). Recomenda-se para 

futuras avaliações, um maior refinamento desta relação por tratamento estatístico mais avançado dos 

rendimentos do cruzeiro e a incorporação de uma correcção para o impacto das remoções devidas às capturas no 

início da campanha de pesca. 

Considerando o resultado da primeira avaliação desta SRR, deve notar-se que, tendo em conta o desvio nos anos 

em que ocorreu a pesca mais cedo, por exemplo em 2012, este passaria o stock desovante para um ponto mais 

perto da origem e, potencialmente, melhoraria a relação. Ao contrário em 2013, quando a pesca foi adiada para 
Abril, o desvio seria invertido e o ponto deslocado para a direita. 

Reconhece-se também que a utilização do mesmo índice de abundância tanto para o recrutamento como para o 

stock desovante em anos sequenciais, pode criar autocorrelações entre os dois parâmetros, se houver ciclos de 

abundância de recrutamento a longo prazo, no entanto, esta não parece ser a situação com esta série temporal. 

Em geral, os dados da Figura 28a sugerem que a relação é relativamente plana, o que implica que a primeira 

coorte de recrutamento será altamente sensível a alterações no stock desovante. Esta parece ter sido a razão para 

o baixo recrutamento em 2013, resultante da desova do início de 2012, quando a pesca foi permitida em 

Fevereiro. Da mesma forma, o recrutamento mais elevado em 2014, após o início retardado da pesca em Abril 

de 2013, onde foi concedido um mês adicional de protecção ao stock muito baixo, que teria resultado na 

produção adicional de ovos. 
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Figura 28a: Relação entre o primeiro stock desovante estimado a partir da biomassa (t) do cruzeiro antes da campanha de pesca e o 

primeiro recrutamento (t) gerado (1 ano de idade) dos recrutas do cruzeiro antes da campanha de pesca no ano seguinte, 

dos cruzeiros realizados entre 1990 e 2015. Os números indicados nos pontos de dados referem-se ao ano de desova. 

[Nota: não foram realizados cruzeiros em todos os anos e quando estes não foram levados a cabo, estão em falta em cada 

ano, dois pontos de dados que fornecem tanto o índice do stock desovante como o de recrutamento]. 

 

Estes eventos sugerem que a primeira relação SRR baseada no cruzeiro, antes da campanha de pesca, pode 

fornecer um ponto de referência adicional útil para a gestão da pesca industrial e deve ser realizado ainda mais 

trabalho para incorporar na SRR, as capturas do início da campanha de pesca ou esforço, com vista a tornar a 

relação mais fiável. Esta SRR também será reforçada pela adição de dados e posterior tratamento estatístico dos 
rendimentos do cruzeiro utilizados para estimar a biomassa de Fevereiro. 

Esta relação ilustra os benefícios de proteger a coorte inicial de desova de camarão, que por sua vez pode 

fornecer uma contribuição valiosa para o recrutamento inicial global disponível para a pescaria no alto mar. Esta 

análise também sugere que, para maximizar a produção desta componente do stock, a pesca industrial deve ser 

adiada até Abril em cada ano. Além disso deve-se notar que, seguindo esta estratégia, há essencialmente poucas 

consequências negativas para a indústria, porque o maior valor por recruta alcançado, compensa 

financeiramente o atraso na retomada do fluxo de caixa, como foi o caso em 2013. 

 

Investigação da segunda SRR 

Na avaliação do stock em 2011 (Palha de Sousa et al., 2011), foi gerada uma SRR mais robusta para P. indicus 

com base no método de deplecção para estimar a abundância do stock durante cada campanha de pesca. Esta 

abordagem minimiza o problema de aumentos de eficiência do esforço não contabilizados, inerentes aos 
rendimentos baseados em índices de stock desovante e recrutamento, utilizados no passado. Na prática, o 

método fornece uma estimativa razoavelmente robusta do total do recrutamento presente do alto mar no início 

do período de pesca e pode também ser usado para estimar o stock remanescente da campanha de pesca 

(Agosto) quando a principal coorte do ano de recrutas atinge a actividade máxima de desova. 

 

Índice do segundo recrutamento 

A estimativa para a deplecção do stock total disponível no início da campanha de pesca foi usada, nesta análise, 

como um índice de recrutamento total para cada ano, mas, por definição, inclui ambas as coortes de 

recrutamento (primeira e segunda). Como a segunda coorte de recrutas, gerada da segunda desova é geralmente 

maior em número, mas menor em tamanho do que a primeira coorte de recrutas que entra mais cedo, a sua 

presença na composição por tamanhos é rapidamente obscurecida, tornando um pouco difícil de distinguir nos 
registos de capturas. O índice de abundância baseado no cruzeiro para esta primeira coorte, embora não 

directamente comparável com as estimativas de deplecção, dá uma indicação da contribuição relativa ao 

recrutamento total do ano. 

 

Índice do segundo stock desovante 

Ao contrário do índice de recrutamento baseado na deplecção, o índice do segundo stock desovante fornece um 

índice separado do primeiro grupo desovante activo durante a primeira metade da campanha de pesca. O índice 

do segundo stock desovante utilizado é o stock remanescente estimado na área do alto mar em Agosto e assume 
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que essa biomassa é uma aproximação razoável para o camarão em desova de Agosto a Outubro (o principal 

período de desova) no segundo semestre de cada ano. Este índice de produção de ovos assume que as capturas 

depois de Agosto de cada ano são consistentes e se este não for o caso, haverá algum desvio à medida que a taxa 

de remoção de stock altera. Embora se possa considerar como uma primeira suposição razoável, é uma área que 

requer uma investigação mais aprofundada, mas envolve uma avaliação altamente complexa. Ou seja, ao longo 

do tempo, houve um declínio geral na captura das outras espécies capturadas em águas profundas, sugerindo que 
a frota poderá ter movido gradualmente para as zonas mais costeiras para dirigir a pesca para recrutas mais 

pequenos e em estado não desovante de P. indicus, que se moveriam para o alto mar a partir de Outubro. Além 

disso, a utilização da biomassa residual em Agosto como o índice de segunda desova, também não toma em 

consideração que alguma desova já esteja a ocorrer em Julho (Figura 27) e também a partir de Novembro. 

Infelizmente, os dados necessários (percentagem mensal de desova e capturas de Novembro) da série histórica 

de dados não estão disponíveis para todos os anos e, portanto estes potenciais desvios, não podem ser facilmente 

ajustados para o conjunto de dados. Estes problemas de dados adicionados à variabilidade no índice de desova, 

contribuem para a dispersão do gráfico da SRR. 

 

Segunda relação Stock Desovante - Recrutamento 

A avaliação de 2015 usou estimativas de deplecção refinadas para cada ano, para melhorar as estimativas tanto 

do stock total disponível, quando a pesca inicia (recrutamento total), como dos níveis de stock remanescente em 
Agosto, representando o segundo stock de desova. A SRR agora actualizada, inclui os dados completos de 2014 

e dois anos adicionais de dados, tanto do stock como do recrutamento (2007, 2008), que foram incluídos na 

sequência da revisão da série temporal de deplecção. A indicação preliminar do nível de recrutamento em 2015 

relativa ao índice de do stock desovante de 2014 também foi incluída. Esta SRR actualizada apresentada na 

Figura 28b indica que o recrutamento combinado estimado para P. indicus nas áreas de arrasto industriais 

durante os 20 anos entre 1991 e 2013, variaram de cerca de 1.100 t para 5.100 t, enquanto que os níveis de stock 

da segunda desova (Agosto em diante) variaram de abaixo de 200 t para 2.150 t. 
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Figura 28b: Relação entre o segundo stock desovante estimado a partir da biomassa residual em Agosto e o recrutamento anual total no 

ano +1, que inclui ambas coortes de recrutamento (primeira e segunda). A linha sólida ajustada a todos os pontos de dados, 

com excepção de 2011, prevê a forma básica da SRR e as linhas tracejadas ajustadas a olho indicam a faixa normal de 

sobrevivência dos recrutas derivados pelo ambiente (linha superior reflecte a alta sobrevivência de recrutas e a linha inferior 

a fraca sobrevivência de recrutas. Os pontos a vermelho indicam os anos de desova 2011-2014, quando ocorreu recrutamento 

anormalmente baixo. 

 

O conjunto de dados SRR revista mostra que os anos de desova de 2010 - 2014 corresponderam a um 

recrutamento abaixo dos níveis anteriormente registados na pescaria. O ano de 2011 também foi invulgar, 

porque o recrutamento de 2012 foi particularmente baixo, embora o stock desovante estivesse dentro da faixa 

anterior. O recrutamento de 2012 sofreu o impacto da ocorrência de três ciclones consecutivos muito graves no 

início da campanha de pesca (Palha de Sousa et al., 2012), um evento não conhecido anteriormente, ao longo da 

história da pescaria. Este evento ambiental altamente invulgar parece ter tido um impacto particularmente 

negativo sobre a sobrevivência dos recrutas naquele ano. Tendo como base que este evento ambiental seja 
altamente improvável de se repetir em qualquer base regular, foi considerada a linha ajustada aos dados, sem 

este ponto, que melhor representa a faixa "normal" de variação ambiental do stock desovante e do recrutamento 

que a gestão necessita de acomodar. 
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A curva ajustada aos restantes pontos tem uma correlação razoável (R2 = 0,36) e considera-se que fornece uma 

SRR viável para orientar a futura gestão. Contudo, no caso improvável de que a pesca seja submetida a uma 

série semelhante de ciclones novamente no futuro, deveria haver uma resposta imediata da gestão para reduzir a 

pesca. 

 

Revisão geral da situação actual da SRR 

Os níveis particularmente baixos do stock desovante em 2012 e 2013, permitiram apresentar a ilustração da 

forma básica da SRR para P. indicus. Antes desses eventos a dispersão usual de pontos de recrutamento devidos 

às variações ambientais "normais" na sobrevivência dos recrutas dominavam a relação e a abundância do stock 

desovante parecia ter tido um impacto limitado no recrutamento. Esta situação está de acordo com a maioria dos 

stocks de peneídeos (Penn, 1984). 

Os eventos sem precedentes da campanha de pesca de 2012, forneceram, no entanto, um exemplo da situação, 

que tem sido habitualmente um precursor para um colapso dum stock na pescaria de invertebrados (Caputi et al., 

2014). Isto é, um evento invulgar ambiental provoca uma baixa sobrevivência de recrutas, mas o stock está 

sujeito a taxas de exploração que anteriormente eram elevadas, mas sustentáveis e esgota severamente o stock 

desovante residual. Isto parece ter ocorrido na pescaria do Banco de Sofala, quando em 2012 um recrutamento 

afectado por um ciclone muito fraco, foi submetido a um nível muito elevado de esforço por um aumento da 

frota de 57 embarcações, que iniciaram a pesca mais cedo em Fevereiro e reduziram o primeiro e o segundo 
stock desovante a níveis baixos sem precedentes. Esta rápida deplecção do pequeno stock disponível foi 

confirmada quando mais de metade da frota deixou de operar em Junho e as poucas embarcações, foram capazes 

de continuar até ao final da campanha de pesca. 

Como apresentado na Figura 28b, o stock desovante em Agosto de 2012 foi reduzido até um nível baixo sem 

precedentes. Embora o primeiro índice do stock desovante baseado no cruzeiro, aparentasse estar inicialmente 

na faixa dos níveis normais (Figura 28a), o impacto da pesca iniciada mais cedo (26 de Fevereiro) e os ciclones 

parecem ter resultado numa redução da abundância do stock. Isto é, os rendimentos em Março e Abril e 

consequentemente a contribuição da primeira desova terá sido em níveis muito baixos e o o índice de desova 

baseado no cruzeiro com um desvio para cima. Esta situação de ambos os stocks desovantes (primeiro e 

segundo) baixos conduziu, por sua vez, à primeira e segunda coortes de recrutamento baixas em 2013 (Figura 

28b). 

Apesar do recrutamento muito baixo, em 2013, a implementação do sistema de gestão TAE (TAE inicialmente 

estabelecido de 588.000 metros.dias), que reduziu a frota de 57 para 40 embarcações (36 activas) o início tardio 

da pesca (2 de Abril) e a campanha de pesca reduzida de 6,5 meses, resultou em que os stocks da primeira 

desova foram capazes de desovar, pelo menos uma vez, antes de serem capturados e houve uma duplicação dos 

níveis de stock da segunda desova em relação a 2012. Este esforço reduzido correspondeu a uma melhoria 

considerável em ambas coortes, primeira e segunda para a campanha de pesca de 2014, apesar do recrutamento 

total de P. indicus ter permanecido abaixo dos níveis mais baixos anteriores. O retorno para a data de abertura 

de 1 de Março para a campanha de pesca de 2014 correspondendo a 17% de aumento do TAE (687.000 

metros.dias) parece ter retornado o principal stock desovante (segundo) de P. indicus, a uma situação 

semelhante à de Agosto de 2013. Os primeiros indicadores de campanha 2015 parecem mostrar que o 

recrutamento será ligeiramente inferior a 2014 e que a recuperação do stock não foi continuada. 

Estas relações sugerem que, como noutros stocks de camarão esgotado (Penn et al., 1997), o recrutamento pode 
facilmente estabilizar a um novo nível baixo de equilíbrio, se for permitido que o esforço industrial possa 

continuar em níveis moderadamente reduzidos. O mecanismo envolvido parece indicar que, com baixos níveis 

de recrutamento, o esforço aplicado aumenta em eficiência para a captura das pequenas concentrações de 

camarão, à medida que chegam às áreas de arrasto menos profundas do alto mar, antes que possam dispersar-se. 

Este processo de exploração mais "eficiente" permite que os níveis de stock desovante sejam mantidos baixos, o 

suficiente para continuar a gerar os níveis de recrutamento deprimidos. A situação é também muitas vezes 

exacerbada em pescarias multiespecíficas, onde a disponibilidade de outros stocks (por exemplo, M. monoceros 

na pescaria do Banco de Sofala) pode permitir que a pesca possa continuar, apesar de um declínio de abundância 

de uma espécie principal na pescaria (Penn et al., 1997). 

Em resumo, a informação da SRR revista indica que o primeiro recrutamento para a pescaria será relativamente 

sensível à pesca no início do ano e que aos níveis actuais de esforço pode-se esperar que possam responder 
directamente aos níveis de stock desovante remanescentes no fim da campanha. Nestas circunstâncias, os níveis 

de esforço actuais, juntamente com um início da pesca a 1 de Março, representam uma estratégia de risco 

relativamente elevada e é provável que adiem qualquer recuperação substancial no recrutamento do stock de P. 

indicus. A probabilidade de que a pesca artesanal esteja agora a ter um impacto sobre o recrutamento das áreas 
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de arrasto do alto mar no centro da pescaria (Moma a Nicoadala) complica ainda mais a situação da SRR. O 

impacto dessas capturas das áreas de desenvolvimento irá simplesmente aparecer como níveis de recrutamento 

mais baixos para as áreas de arrasto do alto mar. Isto parece provável que tenha ocorrido nos anos a partir de 

2011, quando o recrutamento foi consistentemente abaixo dos níveis históricos, afectados por condições 

ambientais "fracas" (linha tracejada inferior - Figura 25a). 

 

PREVISÃO DE ESFORÇO E CAPTURA PARA 2016 

Como foi observado na avaliação do modelo SRR acima mencionado, o principal stock de P. indicus sofreu uma 
sobrepesca de recrutamento severa de 2011 a 2013. Uma gestão mais directa do esforço de pesca para garantir a 

recuperação do stock desovante começou em 2013, com a aplicação do sistema de gestão TAE. Para garantir 

uma rápida recuperação deste stock principal, é necessária, a curto prazo, uma redução adicional no TAE, tal 

como estabelecido no plano de gestão. A recuperação do stock de P. indicus também é necessária para permitir 

que a frota possa capturar novamente, em pleno, as outras espécies, particularmente os stocks nocturnos, das 

águas mais profundas, que só podem ser economicamente explorados quando há uma maior abundância de P. 

indicus no segundo semestre. Ou seja, P. indicus tem que ser suficientemente abundante na segunda metade da 

campanha de pesca, de tal modo que o rendimento combinado seja economicamente viável para a frota poder 

operar e capturar essas outras espécies que historicamente contribuíram com cerca de 2.000 t para a captura. Um 

elemento-chave para este aspecto do processo de recuperação é, portanto, começar a pesca em Abril para que 

permaneçam maiores níveis de stocks de Julho em diante. 

Para aumentar a maior abundância de todas as espécies durante 2014, foi proposta uma nova redução no 
comprimento do cabo mestre de 2.100 m para 2015, mas adiada para permitir que as empresas de pesca possam 

ajustar à reestruturação anterior, ao abrigo do novo sistema de gestão TAE. Esta nova redução do TAE com a 

campanha de pesca de sete meses com início em 1 de Abril é necessária para 2016, para aumentar o stock 

reprodutor de P. indicus e permitir que a captura combinada de todas as espécies continue a aumentar. O início 

de Abril para a campanha de pesca, como ocorreu em 2013, também tem sido demonstrado como necessário 

para assegurar a recuperação do stock da primeira desova. A alternativa de permanecer com a actual alocação de 

3.000 m é uma estratégia mais elevada de risco, com o potencial de manter baixa a produtividade dos stocks 

combinados, à volta de 3.000 t, como parece ser o caso em 2015 e a desenvolver em 2016. 

Caso a redução do TAE seja posta em prática, deve-se prever que as empresas de pesca seriam capazes de 

registar uma frota de cerca de 25 a 30 embarcações que terão, por sua vez, que melhorar ainda mais a parte 

económica da operação da embarcação, aumentando a captura/embarcação e garantir que a receita máxima seja 
conseguida através de um maior valor por quilo de captura. Embora esta redução seja necessária, a curto prazo, 

a redução do TAE sugerido deve ser considerada como uma medida temporária para reconstituir os stocks, e 

antecipa-se que irá ser aumentado novamente nos próximos anos, quando aumentar a produção de todos os 

stocks. O processo de ajuste do TAE para atender aos requisitos dos stocks e da gestão económica é definido 

com detalhe adicional no Anexo 1. 

De acordo com a proposta de redução do TAE para 441.000 metros.dias com início da campanha de pesca a 1 

de Abril, seria esperado que a captura total aumentasse, de modo a ser consistentemente acima de 3.500 t em 

vários anos (Note que há um intervalo de tempo mínimo de um ano, antes que a alteração do TAE possa afectar 

o recrutamento). Também se deve notar que, no sistema TAE em que o esforço é fixo, as melhorias nos níveis 

de stock estarão automaticamente reflectidas no aumento dos rendimentos (captura por embarcação) e resultarão 

em maiores capturas totais, sem qualquer necessidade de ajustar o TAE. No entanto, quando os níveis de stock 

mais elevados estiverem disponíveis de forma consistente e forem considerados aumentos no TAE, serão 
necessárias mais informações sobre a economia actual das frotas industriais. Para este efeito, seria necessária 

uma análise bio-económica actualizada com informação da indústria sobre as capturas por embarcação 

necessárias para a sua rentabilidade. Com base na experiência de pescas semelhantes na Austrália e com base 

em factores económicos actuais, seria necessária uma captura superior a 100 t de camarão de alto valor, para 

manter uma embarcação de tamanho médio a operar actualmente. 

  

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PESCARIA NO ECOSSISTEMA  

A Abordagem Ecossistémica das Pescarias (EAF) foi desenvolvida pela FAO, em resposta à necessidade de 

implementar, de forma prática, os princípios do desenvolvimento sustentável (WCED, 1987), a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (CDB) e, mais recentemente, o Código de Conduta para a Pesca (FAO, 1995). A 

EAF é coerente com todos estes princípios e foi adoptada pela COFI, como a abordagem adequada para a gestão 

das pescarias. Por conseguinte, trata de todas as consequências ecológicas da pesca, para além de reconhecer as 
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implicações sociais e económicas da pesca e os seus mecanismos de gestão. Também auxilia na compreensão da 

interacção entre essas actividades e como podem afectar umas e outras. 

O primeiro relatório da EAF das Pescarias de Moçambique, usando o sistema aprovado pela FAO, ocorreu em 

2009 (Fletcher 2009) e foi realizado por um grupo de trabalho do Ministério das Pescas, incluindo ADNAP e 

suportado por investigadores do IIP. O foco principal desta revisão foi a pescaria do camarão Banco de Sofala, 

que é o objecto do presente relatório anual do IIP. 

O sistema EAF abrange questões relacionadas com as espécies alvo, espécies não alvo, outras espécies 

dependentes dentro do ecossistema, redução de resíduos e poluição, espécies em extinção, biodiversidade, 

utilização óptima, bem-estar das diversas partes envolvidas, incluindo os interesses dos pescadores artesanais e 

de subsistência. 

O objectivo da actualização em 2015 é de adicionar qualquer informação obtida durante o ano passado nas 

secções apropriadas do relatório. Como anteriormente, o principal foco desta actualização refere-se às questões 

de risco biológico e económico, que são cobertas directamente pelos programas de investigação do IIP. Para 

ajudar o leitor sobre o contexto desta actualização, foi mantido o texto anterior quando não houve alterações. 

 

Impactos nas espécies alvo 

P. indicus: Risco do stock reprodutor - alto risco em 2009, o risco diminuiu ligeiramente em 2014, mas 

continuará a ser elevado até que sejam tomadas medidas para recuperar o stock. 

 

Avaliação anterior: O baixo recrutamento do stock de 2011 para 2012 resultou numa captura baixa e num stock 

reprodutor muito baixo dos stocks da segunda e primeira desova também esgotados no início de 2012. O nível 

actual parece estar a cerca de 20% do nível da biomassa virgem, que tem sido associado à sobrepesca de 

recrutamento noutras espécies (Penn et al., 1997). A situação do stock muito baixo em 2012 apresentou um alto 

risco, embora a frota tenha parado a pesca em Julho. Em 2013, o recrutamento foi novamente muito baixo, mas 

o stock foi protegido pela abertura tardia da campanha de pesca e a redução da frota, de acordo com o sistema 

de gestão TAE. 

 

Actualização em 2015: A avaliação da SRR revista neste relatório verificou que os níveis de stock reprodutor 

em 2012 e 2013 estavam em níveis muito baixos, indicando que tinha ocorrido a sobrepesca de recrutamento. A 
acção de gestão usando o novo sistema TAE reduziu a frota de 41 embarcações para 36 em funcionamento em 

2013. Essa acção resultou numa reversão no rápido declínio nos níveis do stock reprodutor desde 2011, no 

entanto, a recuperação do recrutamento em 2014 parece ter parado. Ou seja, os dados do início da campanha de 

pesca 2015 sugerem que a melhoria do recrutamento em 2014 não foi sustentada e que será necessário um atraso 

no início da pesca até Abril e a redução proposta do TAE para assegurar uma recuperação. O impacto da 

pescaria artesanal nas principais zonas industriais, que está a reduzir o recrutamento para as áreas de pesca do 

alto mar, aumentou também o risco de sobrepesca de recrutamento contínuo do stock de P. indicus. 

A classificação de risco para esta espécie, portanto, continua a ser elevado. 

 

P. monodon: Risco para o stock reprodutor - risco médio em 2009. 

Avaliação anterior: A captura estimada de 200 t de P. monodon por pescadores artesanais em 2011, se estiver 

correcta, terá duplicado a captura total, em que as capturas são provenientes das áreas de recrutamento dentro 
das 3 milhas. Este grande aumento nas águas costeiras, contudo, não resultou numa diminuição significativa na 

captura industrial, na maior parte capturada apenas fora das três milhas. Isto sugere que o aumento de captura 

terá sido um problema de amostragem, mas se reflectir um aumento real e for sustentada a exploração, 

representará uma ameaça substancial ao recrutamento futuro, uma vez que as espécies teriam sido protegidas 

previamente pela zona de exclusão. 

 

Actualização em 2015: Os dados da amostragem da pesca artesanal tinham anteriormente indicado que a captura 

de P. monodon tinha aumentado significativamente em 2011 e 2012, no entanto, este aumento parece ter sido o 

resultado de informações incorrectas relativas a uma nova espécie de camarão muito semelhante (P. sculptilis), 

que se estabeleceu nas águas de Moçambique.  
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Embora o aumento das capturas de P. monodon, nas áreas de desenvolvimento, por pescadores artesanais seja 

agora menos preocupante, a lenta e contínua tendência decrescente das capturas industriais de P. monodon, 

apesar do elevado esforço nas áreas costeiras onde esta espécie ocorre, sugere que a classificação de risco médio 

deve permanecer, enquanto a espécie estiver a ser fortemente pescada por ambos sectores.  

 

M. monoceros: Risco médio em 2009, o risco agora diminuiu para baixo. 

Avaliação em 2015: O esforço reduzido durante o segundo semestre do ano e em águas profundas tem reduzido 

significativamente a captura desta espécie ao longo do tempo. Embora a captura tenha aumentado em 2014, 

ainda está bem abaixo dos níveis que eram anteriormente sustentáveis. As acções de gestão para diminuir o 

impacto da pesca em P. indicus, também irão aumentar a protecção do stock desovante para esta espécie. 

 

Impactos na fauna acompanhante 

Peixes da Fauna Acompanhante: risco baixo em 2009 (sugestão da revisão), o risco continua baixo. 

Avaliação actual: A avaliação inicial dos riscos em 2009 para as espécies da fauna acompanhante em geral, 

considerou como baixo, mas recomendou que fosse realizada uma avaliação quantitativa para suportar esta 

avaliação. Foi realizada a revisão da captura total da fauna acompanhante da pescaria, incluindo as espécies de 

peixes ósseos da fauna acompanhante retida para consumo (Palha de Sousa, 2010) indicando que a pesca de 

camarão tem uma relação típica da fauna acompanhante tropical e apresentou uma variação normal de fauna 
acompanhante. A amostragem da captura da fauna acompanhante restringiu-se aos baixos períodos de captura 

de camarão, por razões logísticas, mas no início da campanha de pesca, a relação da fauna acompanhante foi 

menor. Isso suporta a observação geral de que as capturas de fauna acompanhante de camarão obtidas quando o 

camarão forma agregações, podem ser muito menores do que no final do ano. Contudo, a ponderação das 

capturas da fauna acompanhante, usando a captura total de camarão pode ter sobrestimado o valor real 

capturado, indicando que as capturas da fauna acompanhante poderão estar abaixo dos níveis típicos das pescas 

tropicais.  

Além disso, não houve tendência óbvia das relações das capturas da fauna acompanhante ao longo do tempo, 

podendo indicar que estes níveis eram "sustentáveis". Esta avaliação suporta a classificação de risco inicial 

baixo, que deve, portanto, permanecer. 

 

Impactos no ecossistema 

Impactos gerais da fauna acompanhante sobre a biodiversidade: risco médio em 2009, o risco agora é médio 

a baixo. 

 

Avaliação actual: Para fornecer uma avaliação do impacto da pesca sobre a biodiversidade em geral, foi 

realizada uma avaliação do impacto na biodiversidade através da comparação de uma série de espécies 

capturadas em mar aberto e em áreas próximo da costa, utilizando dados de cruzeiros de investigação realizados 

com arrastos industriais padronizados (Palha de Sousa, 2010). Os dados destes cruzeiros regulares antes da 

campanha de pesca são recolhidos anualmente e é também realizada uma amostragem não regular por 

observadores nos arrastões industriais de camarão para monitorar os níveis de captura da fauna acompanhante 

de camarão. 

Estes dados indicam que as proporções das capturas de peixes ósseos da fauna acompanhante de menos de 
100% das capturas de camarão são comuns e relativamente baixas em comparação com muitas pescarias de 

camarão, onde a captura da fauna acompanhante pode ser muitas vezes 4 a 6 vezes a captura de camarão. 

Embora as percentagens de capturas de fauna acompanhante geralmente registadas sejam baixas pelos padrões 

de pescarias de camarão em geral, as mesmas estão de acordo com a natureza das pescarias de camarão branco, 

onde a maior parte das capturas é retirada de fundos lamacentos e águas turvas onde os outros biota são 

geralmente menos abundantes em comparação com os ambientes aquáticos límpidos. 

Recomenda-se a monitorização contínua das capturas da fauna acompanhante durante os cruzeiros de 

investigação, no entanto, a informação sugere que há pouco impacto sobre os stocks de peixes ósseos obtidos 

como fauna acompanhante e a classificação de risco poderia ser reduzida para baixo. 
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Impactos nas espécies protegidas 

Captura acidental de tartarugas: risco médio em 2009, risco baixo - médio para a tartaruga verde, alto risco 

para outras espécies, principalmente devido à pesca artesanal. 

Revisão em 2015: Baixo para as tartarugas verdes, médio para as outras tartarugas. 

 

Antecedentes: No âmbito do plano de gestão para a pescaria do Banco de Sofala há um requisito de reportar 

sobre as áreas e épocas de ocorrência de tartarugas marinhas na área de pesca. Esta avaliação actualizada, 

incluindo dados de investigação recentes de cruzeiros com arrasto, é fornecida para atender a esse requisito. 

Como antecedentes, esta questão foi apresentada na avaliação dos riscos ambientais da pescaria levada a cabo 

em 2009, que indicou as tartarugas verdes com uma classificação de risco de baixa - moderada em relação aos 

sectores industriais da pescaria. A informação de base para esta avaliação de riscos registou que"As tartarugas 

verdes são as principais espécies capturadas, mas esta espécie não está em risco nesta área. A última pesquisa 

indicou cerca de 500 por ano. Como a duração do arrasto é longa, superior a duas horas, as mesmas ainda 

podem sobreviver” (Fletcher 2009). 

Uma última avaliação de investigação baseada em entrevistas (Brito, 2012) indicou capturas de cerca de 1.750 

tartarugas por ano e mortalidade de aproximadamente 265 por ano. Isto representa uma taxa de mortalidade por 

pesca de arrasto de aproximadamente 15% e tendo em conta a duração média de arrasto no Banco de Sofala de 
cerca de 3 horas, foi anotado que é inferior aos valores de pescarias semelhantes dos EUA e da Austrália. 

A composição por espécies apresentada por Brito (2012) compreendia cerca de 50% tartarugas verdes, que não 

estão ameaçadas de extinção, cerca de 25% tartarugas cabeçudas (loggerhead) e mais outras três espécies. Estes 

dados implicavam que a mortalidade para as espécies de maior risco teria sido à volta de 130 por ano em 2012 e 

indicou um impacto menor do que a estimativa anterior que quantificou capturas de tartarugas. 

Este estudo anterior (Gove et al., 2001) teve que utilizar dados de cruzeiros em zonas de pesca no limite sul da 

pescaria e usou também capturas de pequenos arrastões costeiros. Além disso, estes arrastões estão restritos a 

estas zonas, onde as tartarugas também são conhecidas por ser mais abundantes, enquanto os arrastões maiores 

da pescaria não estão autorizados a funcionar nesta área (ou a abundância do camarão é baixa) de tal forma que 

pouco esforço é aplicado nas áreas investigadas. 

Por estas razões, o trabalho mais recente está mais em consonância com o entendimento geral dos locais onde as 
tartarugas são susceptíveis de estar presentes e o esforço de pesca a ser aplicado em 2012 em relação ao estudo 

de Gove et al., (2001). 

 

Avaliação em 2015: 

Desde que foram realizados ambos os estudos, houve mudanças significativas na pescaria que reduziram o 

esforço de pesca e portanto as potenciais taxas de captura. Em primeiro lugar, o sistema de gestão foi alterado e, 

desde 2013, a grande frota industrial sofreu uma redução no número de embarcações industriais em cerca de 

30% (cerca de 36 embarcações, estão actualmente activas). Além disso, a frota semi-industrial de Angoche 

deixou de operar e a frota da zona da Beira estabilizou em 14 embarcações e é pouco provável que possa 

expandir. Estas alterações têm removido esforço nas áreas de maior risco, onde as tartarugas são comuns, e a 

frota industrial reduziu desde 2012. Esses factores sugerem que a mortalidade das tartarugas deverá ter 

diminuído ainda mais desde 2012 e poderá agora ser à volta de 150/ano, principalmente constituída por 
tartarugas verdes, que geralmente não são consideradas como ameaçadas de extinção. 

Um suporte adicional para esta avaliação é que as tartarugas verdes não são susceptíveis de ser capturadas em 

números significativos pela grande pesca industrial, porque a pesca é dirigida especificamente ao P. indicus, que 

só ocorre em águas altamente turvas, quando a pesca ocorre perto da costa. As tartarugas verdes alimentam-se 

de ervas marinhas, que não são abundantes nestas águas altamente turvas, tornando ainda menos provável que 

possam estar nas principais áreas arrastadas. Por estas razões, as estimativas anteriores do número de tartarugas 

verdes capturadas, com base no número total de arrastos realizados pela pesca industrial são susceptíveis de 

sobrestimar o número capturado e a mortalidade. 

Informações sobre o cruzeiro de investigação: os cruzeiros realizados antes da campanha de pesca, em 

Janeiro/Fevereiro de cada ano, fornecem um conjunto útil de dados dos observadores para uma variedade de 

espécies da fauna acompanhante, incluindo tartarugas. Nestes cruzeiros de 2013, 2014 e 2015, foi registada uma 
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tartaruga em cada um deles, durante 45, 43 e 54 arrastos com uma duração de 30 minutos. Em 2013 e 2014 

foram capturadas tartarugas verdes, enquanto em 2015 foi registada uma tartaruga cabeçuda durante os arrastos 

com uma duração de 30 minutos. Esta informação confirma a raridade da captura de tartarugas, ou seja, 2 

tartarugas verdes por 71 horas de arrasto (uma por 35,5 horas) ou uma tartaruga cabeçuda por 71 horas de 

arrasto, todas nas áreas de águas pouco profundas de alto risco. 

Embora estes rendimentos padronizados dos arrastos dos cruzeiros para tartarugas sejam úteis e alcançados sem 
nenhum custo adicional, também indicam que seria improvável que qualquer cruzeiro de arrasto, dedicado à 

ocorrência de tartarugas, possa fornecer dados estatisticamente fiáveis, com efectivamente uma tartaruga 

encontrada por duas semanas de esforço de uma embarcação de investigação e portanto, seria impraticável. 

 

Resumo 

O estado das espécies de tartaruga verde não ameaçadas, o baixo rendimento e o risco mínimo de mortalidade, 

sugerem que a classificação de risco para esta espécie, deve ser reduzida para baixo - neglegível para a 

pescaria industrial. 

 

Ao contrário da situação da tartaruga verde, o risco das "outras tartarugas" foi estimado como sendo elevado 

(Fletcher, 2009). Em apoio a esta classificação de risco é apresentada a seguinte nota: "Há um relatório 

publicado sobre as tartarugas em Moçambique. Os impactos são susceptíveis de ser maiores na pesca artesanal. 
Esta é uma actividade tradicional. A captura não é, no entanto, permitida." 

As informações em Brito (2012) e alterações posteriores na pescaria indicam que os riscos para estas espécies 

provávelmente também terão sido exagerados para as pescarias de arrasto. No entanto, o risco para a pesca 

artesanal continua a ser relativamente inalterado. 

Esta revisão e os dados recentes do cruzeiro mostram novamente que as tartarugas são raras na área de pesca, 

que tem relativamente poucas espécies que possam escapar por TEDs, se instalados. Em segundo lugar, espera-

se que praticamente todos os tubarões e raias capturadas sobrevivam ilesos mesmo se retidos no saco da rede. 

Dada a ocorrência relativamente baixa e pouco frequente de qualquer grande biota nas redes de arrasto, o 

benefício de TEDs para a qualidade do camarão também é passível de ser mínima. Com base nos dados 

adicionais obtidos através de observadores que reduzem ainda mais a classificação de risco, poderia ser 

desenvolvido um caso válido para isentar a pescaria de camarão do Banco de Sofala, da obrigação de instalar 
TEDs. 

No entanto, separado do risco para populações de tartarugas há um risco económico significativo para a pescaria 

do embargo de mercado em alguns países, se “alguma" tartaruga for capturada pelo exportador do sector 

industrial da pescaria do Banco de Sofala. Por esta razão, os dispositivos de exclusão de tartarugas (TEDs) 

podem necessitar de ser introduzidos para reduzir o risco de captura para praticamente zero. A experiência em 

outras pescarias (na Austrália - J. Penn pers. com.) tem sido que os TEDs não afectam significativamente os 

CPUEs médios de camarão e em muitos casos, melhoram a qualidade do camarão, permitindo a fuga das 

espécies grandes, por exemplo, tubarões e raias, que danificam o camarão após a captura no convés. Após a 

implementação bem sucedida dos TEDs, a resistência da indústria ao seu uso, geralmente declina. 

 

Resumo geral: risco directo para as populações de tartarugas é muito baixo, com excepção das capturas da 

pesca artesanal, mas a ameaça aos mercados para os produtos de camarão de Moçambique continua a ser 
elevada, se os TEDs não forem introduzidos para a frota industrial e a UE adoptar as regras de importação 

existentes dos EUA. 

 

Efeitos económicos gerais sobre as frotas industriais 

Risco para o desempenho económico dos sectores semi-industriais e industriais da pescaria: elevado em 2009, 

continua a ser elevado em ambos os sectores.  

 

Avaliação anterior: a situação económica da frota das embarcações semi-industriais a gelo continua a ser muito 

difícil, como resultado das alterações na UE que proíbem efectivamente a importação de camarão conservado 

em gelo. Esta situação aliada à crescente concorrência do sector artesanal, efectivamente eliminou a frota em 
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Angoche e a frota na cidade da Beira continua a um nível estável, mas reduzido. O risco económico para este 

sector continua a ser elevado. Do mesmo modo, o desempenho económico da pescaria industrial continua com 

uma rentabilidade limitada (Figura 20) como resultado da anterior estratégia de pesca em curso, adoptada pela 

indústria, que reduziu a captura média das outras espécies.  

 

Actualização em 2015: A sobrepesca de recrutamento do stock principal P. indicus evidente em 2012 e que em 
2013 foi superada, em certa medida, com a recuperação de recrutamento em 2014, na sequência da alteração do 

sistema de gestão para um sistema de controlo de TAE em 2013 e futuras campanhas de pesca. Estes controlos 

em 2014 mantiveram o número de embarcações autorizadas a pescar em 40, no entanto, apenas 36 operaram 

durante a maior parte da campanha de pesca. A reduzida frota começou a pescar em 1 de Março e o melhor 

recrutamento aumentou as capturas por embarcação, no entanto, os níveis de stock reprodutor de P. indicus 

permanecem abaixo do óptimo. Embora a proposta do plano de gestão (2014-2018) de uma maior redução do 

TAE em 2016 possa esperar uma melhoria na taxa de recuperação do stock de P. indicus e no desempenho 

económico, quando implementado, o aumento da actividade por parte do sector artesanal está adicionando ainda 

mais o risco a ambos sectores industriais. 

 

Actualização da revisão das classificações de risco 

A avaliação de risco para cada componente da EAF está resumida na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resumo da classificação de risco (2015) revista da avaliação das componentes da avaliação de risco, originalmente 

apresentadas em Fletcher (2009). 

 

Grupo Indicador /espécies 
Classificação de risco 

actual 

Espécies alvo P. indicus Permanece elevado 

 P. monodon Médio 

 Outras espécies de camarão Baixo 

Espécies da fauna acompanhante Todas espécies Baixo 

Espécies protegidas (tartarugas) Tartarugas 
Baixo (tartaruga verde) 

Médio (outras tartarugas) 

Factores económicos da pescaria Industrial Elevado 

 

RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO PARA A PESCARIA INDUSTRIAL EM 2015/2016 

 

Antecedentes da situação actual do stock 

As capturas decrescentes no sector industrial da pescaria do Banco de Sofala tiveram a sua génese no excesso de 

capacidade da frota ocorrido durante a década de 1990, após a descoberta dos stocks das águas mais profundas 

em 1992. Isto incentivou o desenvolvimento da pesca durante 24 horas, mas aumentou a taxa de exploração da 

principal espécie alvo P. indicus. A capacidade da frota em excesso parece ter iniciado um declínio na captura 
através da sobrepesca de crescimento no início dos anos 2000, que combinado, mais tarde, com um 

recrutamento mais baixo de P. indicus em 2008 levou a uma pesca ainda mais concentrada no início de cada 

campanha de pesca. Esta estratégia de pesca iniciada mais cedo reduziu ainda mais os rendimentos, tanto de P. 

indicus como de M. monoceros, no segundo semestre do ano e tornou a pesca das espécies de águas mais 

profundas, não rentável. As tentativas de reduzir o esforço no âmbito do sistema TAC, não tiveram sucesso, 

porque a indústria retirou as menores embarcações ineficientes e manteve as maiores, para se manterem 

competitivas, como o TAC não era possível de alcançar. 

Paralelamente a essas mudanças, houve um aumento da pesca dirigida do camarão, pelo sector artesanal, que 

parece ter esgotado ainda mais o fluxo do recrutamento de P. indicus para algumas áreas principais de arrasto do 

alto mar da pesca industrial e agravou o declíneo do recrutamento, evidenciado desde 2010.  
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A presente análise mostrou que em 2012, uma série de três ciclones consecutivos, sem precedentes, resultaram 

em níveis particularmente baixos de stock naquele ano. Este stock reduzido, uma abertura da campanha de pesca 

mais cedo e um aumento da frota esgotaram rapidamente o pequeno stock disponível, daí resultando que o 

primeiro e o segundo stocks desovantes foram reduzidos a níveis não registados anteriormente. O resultado foi 

um recrutamento particularmente baixo, em 2013, mas, que teve uma maior protecção devido a um início da 

campanha de pesca que foi atrasado e a uma redução significativa da frota, após a introdução de um novo 
sistema de gestão baseado no TAE. Apesar dos baixos níveis iniciais do stock 2013, estas acções resultaram 

num aumento útil em ambos stocks desovantes, de tal forma que ocorreu uma recuperação parcial do stock de P. 

indicus em 2014, quando foi alcançada uma captura de 3.600 t. No entanto, os níveis de stock da primeira e da 

segunda desova de P. indicus em 2014 e início de 2015 sugerem que estes permanecem bem abaixo dos níveis 

óptimos e continuam a restringir o recrutamento desta espécie alvo principal. 

Em suma, a melhoria geral no nível do primeiro stock desovante e uma pequena melhoria no segundo stock 

desovante, ambos gerados por uma campanha de pesca iniciada mais tarde e uma frota operacional mais 

pequena em 2013, resultaram num recrutamento significativamente melhorado para a pescaria em 2014. No 

entanto, o retorno à data de abertura das campanhas de pesca a 1 de Março em 2014 (e 2015) e o aumento 

associado no estabelecimento do TAE (687.000 metros.dias) impediram o segundo e principal stock desovante 

de P. indicus de aumentar significativamente acima do nível em 2013. Os primeiros indicadores da campanha de 

pesca 2015 mostram que o recrutamento será semelhante ou ligeiramente inferior a 2014 e que a recuperação do 
stock não continuou. Isto sugere fortemente que a proposta de redução do TAE para 441.000 metros.dias (de 

comprimento do cabo mestre) e particularmente uma campanha de pesca de Abril a Outubro é necessária para 

permitir que os stocks de P. indicus possam continuar a recuperar (ver secção SRR). 

 

Gestão dos restantes meses da campanha de pesca de 2015  

Pelas razões acima expostas, sugere-se que campanha de pesca de 2015 termine a 30 de Setembro, após 7 meses 

de pesca para maximizar a produção de ovos do segundo stock desovante remanescente de P. indicus. Isto é, as 

recomendações anteriores para recolher dados de captura e de espécies em tempo real em Agosto e Setembro de 

2014, para determinar se os stocks eram suficientes para permitir a pesca complementar de Outubro, provaram 

ser impraticáveis e resultaram na manutenção de uma pesca, em detrimento das capturas da campanha de pesca 

de 2015. 

 

Recomendações para o fim da campanha de pesca 2015: 

1. A campanha de pesca para a pescaria industrial termina a 30 de Setembro de 2015. 

 

Propostas de gestão para o sector industrial em 2016 

Como mencionado acima, as capturas durante o primeiro semestre de 2015 indicaram uma redução de cerca de 

20% no stock total partindo do nível de 2014, que, apesar de uma melhoria no recrutamento ao longo dos níveis 

muito baixos em 2012 e 2013 permanece, bem abaixo dos níveis históricos. As SRR revistas para P. indicus 

indicam que o stock desovante está agora a limitar o recrutamento no alto mar, porém o recrutamento também 

está a ser reduzido pelas capturas artesanais em curso e em expansão nas principais zonas industriais no centro 

da pescaria. Por essas razões, é necessária uma abordagem mais conservadora para a gestão em 2016 para 

assegurar que a recuperação limitada, no recrutamento e nos stocks desovantes em 2014 e em 2015, continue. 
Sem uma posterior recuperação dos stocks de P. indicus, as capturas da pesca industrial das outras espécies 

tendem a permanecer baixas e pode-se esperar que a captura global permaneça bem abaixo dos níveis históricos. 

Para garantir uma sobrevivência suficiente do stock de P. indicus até à desova, assim como melhorar a 

viabilidade económica da frota, deve-se proceder à redução prevista no TAE até 2.100 m de comprimento do 

cabo mestre, conforme estabelecido no Plano de Gestão. Esta redução resultaria numa frota de cerca de 25 a 30 

embarcações, dependendo do tamanho das embarcações que cada empresa decidir operar dentro da sua alocação 

total do cabo mestre. Com um tamanho inferior da frota também se pode esperar que as capturas por 

embarcação aumentem e assim melhorem o desempenho económico da frota reduzida. 

Para garantir a continuação da recuperação do stock de P. indicus, este TAE necessita de ser aplicado ao longo 

de uma campanha de pesca de sete meses (210 dias) iniciando em Abril. Esta data de início retardada é crítica 

para permitir que a primeira coorte de recrutas possa desovar de Fevereiro a Abril e também assegurar que um 
número suficiente de recrutas de P. indicus possa sobreviver até ao período crítico da segunda desova de Agosto 

a Outubro. O início da campanha de pesca em Abril também tem benefícios significativos, pois permite que a 
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maioria do camarão possa alcançar tamanhos maiores, que podem ser até quatro vezes superiores ao valor do 

camarão banana muito pequeno, geralmente capturado em grande número, quando a campanha de pesca inicia 

em fins de Fevereiro/início de Março.  

Para providenciar à ADNAP e à indústria com melhor informação sobre a força da segunda coorte de recrutas 

em cada campanha de pesca e previsões de capturas, deve ser reestabelecido o cruzeiro de Março, usado com 

bons resultados em 2013. Esta informação e as previsões de captura para a próxima campanha de pesca iriam 
permitir uma acção de gestão para proteger os stocks vulneráveis, caso ocorra novamente, no futuro, uma falha 

grave do recrutamento.  

Em termos de ajuste futuro no TAE sabe-se que as capturas (e captura por embarcação) irão aumentar 

automaticamente, à medida que haja a recuperação dos stocks (Anexo 1). Por estas razões e em termos de 

eficiência administrativa e planificação da indústria, um posterior ajuste ao TAE reduzido não necessitam de ser 

considerados por vários anos, ou seja, até que seja demonstrada uma contínua recuperação das capturas, tanto de 

P. indicus como das outras espécies.  

 

Recomendações 

2. que o TAE para 2016 esteja ao nível estabelecido pelo Plano de Gestão de 2.100 m de comprimento de cabo 

mestre ao longo de uma campanha de pesca de 210 dias (ou seja, TAE = 441.000 metros.dias)  

3. que a campanha de pesca seja fixa e seja iniciada nos princípios de Abril e terminada em finais de Outubro 
para 2016, e que este período seja mantido nos anos futuros. (Note que a duração desta campanha de pesca 

assume que o comprimento do cabo mestre seja reduzido para 2.100 m) 

4. que seja realizado um segundo cruzeiro padronizado antes da campanha de pesca, desde o início até meados 

de Março de 2016 e que seja incorporado no programa de gestão para os próximos anos.  

 

RECOMENDAÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

Os dados básicos do programa de investigação do camarão do banco de Sofala necessários para apoiar a gestão 

da pescaria, incluem os registos das capturas industriais e semi-industriais fornecidos à ADNAP, registos de 

diários de bordo e amostras biológicas da captura industrial. A longa série baseada em registos da captura e 

esforço industrial fornecem os dados essenciais para a avaliação anual do stock, que servem de base de gestão 
para garantir que a produtividade dos stocks de camarão seja mantida. A recolha de informação baseada em 

amostragens da pesca artesanal sobre as capturas acessórias de camarão é também um requisito fundamental 

para a avaliação do estado geral dos stocks de camarão. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Referências a relatórios do IIP anteriormente avaliados sobre temas de gestão da pescaria do 

camarão do Banco deSofala  

Relatórios curtos sobre questões de gestão fora do processo normal de avaliação da investigação pesqueira estão 

incluídos no relatório anual em alguns anos. Os tópicos de referência e documentos de gestão cobertos estão 

listados abaixo. 

 

Penn et al., (2011)  

1.   Relatório sobre o desenvolvimento de um plano para uma possível conversão do actual sistema de gestão de 

Captura Total Admissível (TAC) para Esforço Total Admissível (TAE) na pescaria do camarão do Banco de 

Sofala 

 

Palha de Sousa et al., (2012) 

2. Avaliação do limite de pesca das três milhas para a pesca industrial 

3. Avaliação actualizada do tamanho ideal de embarcação industrial para a pescaria 

4. Avaliação do poder de pesca de embarcações semi-industriais a gelo em relação a embarcações industriais 

congeladoras 

 

Palha de Sousa et al., (2013) 

5. Revisão de opções para a data de abertura da campanha de pesca 

6. O potencial impacto de pesquisas da indústria do petróleo sobre o camarão e as outras pescarias 

7. Informações sobre o período de ocorrência de agregações de P. indicus (cardumes) 

 

Palha de Sousa et al., (2014) 

1.  Aspectos operacionais do sistema de gestão TAE para a pescaria do camarão do banco de Sofala (Anexo 3). 

 

Foi solicitada uma revisão desta questão de gestão que foi levada a cabo durante a avaliação de 2012 (Palha de 

Sousa et al., 2012). As conclusões apresentadas permanecem apropriadas em 2014 e relevantes ao sistema de 

gestão do Esforço Total Admissível actualmente em vigor.  
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Anexo II - Critérios para a determinação do estado de recuperação do stock de P. indicus (Actualizado em 

Palha de Sousa et al., 2013) 

 

Para apoiar o futuro processo de gestão da pescaria, são necessários alguns indicadores do nível do stock de P. 

indicus que se espera que estejam disponíveis para a principal frota industrial em cada campanha de pesca 

seguinte. Estes critérios foram elaborados em 2013 e continuam a ser aplicáveis em 2014 com ligeiras 
correcções em 2015 para ter em consideração as revisões à SRR para P. indicus. 

Estes indicadores da pescaria industrial incidem especificamente sobre o stock de P. indicus, porque é a 

principal espécie alvo e a sua abundância determina em grande parte a captura total, que pode ser alcançada 

juntamente com outras espécies. 

Estes indicadores, para além do stock desovante, são menos relevantes para os sectores semi-industrial e 

artesanal, que incidem a pesca em áreas diferentes a norte e a sul da área principal da pesca industrial. A zona 

semi-industrial a sul da Beira também parece ter uma área de desenvolvimento separada e as suas capturas são 

partilhadas com uma pescaria artesanal significativa. 

Para as capturas do sector artesanal em geral, os indicadores do stock desovante de P. indicus no mar são 

relevantes, mas os indicadores de recrutamento baseados nos cruzeiros no alto mar geralmente não são úteis, 

dado que estes medem o recrutamento remanescente após a captura artesanal ter sido retirada. Em segundo 

lugar, como a maior parte do camarão capturado pela pesca artesanal é obtida como fauna acompanhante 
durante as operações de captura de peixe, as capturas tradicionais artesanais irão estar mais relacionadas com a 

abundância das principais espécies alvo de peixe. No entanto, as capturas de camarão da pesca artesanal, que 

visam especificamente o camarão que está a migrar, tais como as chicocotas (redes fixas) utilizadas nos canais 

de maré do mangal, poderiam fornecer um índice de recrutamento anual de P. indicus, no entanto, estas são as 

artes que estão contribuindo para o declínio global da pescaria e idealmente, deveriam ser permanentemente 

removidas da costa. 

Outras investigações na série histórica das capturas, destas e de outras artes artesanais, que dirigem a pesca 

especificamente para o camarão, seriam úteis para avaliar o seu impacto e suportar a necessária gestão deste 

sector.  

Os indicadores apropriados para uso na avaliação do estado do stock de P. indicus são:  

 

Indicadores anuais do nível do stock desovante de P. indicus 

A biomassa de P. indicus, que ocorre entre Agosto e Outubro, é o indicador do nível do segundo stock 

desovante que é usado actualmente na relação SRR. A melhor estimativa desta biomassa do stock desovante é 

obtida a partir da avaliação da deplecção para o stock residual em Agosto de cada ano. 

 

Indicadores anuais de recrutamento de P. indicus e previsão de capturas 

O índice de recrutamento utilizado para desenvolver o modelo da relação SRR é obtido do modelo de avaliação 

da deplecção das capturas industriais e rendimentos durante os primeiros seis meses da campanha de pesca. Este 

processo faz o retrocálculo do recrutamento, que estava disponível no início da pescaria industrial em cada 

campanha de pesca e é utilizado por meio do modelo da relação SRR para avaliar o estado do stock de P. 

indicus no final do ano e em pontos ao longo da campanha de pesca. 

Além de determinar o estado do stock no final de cada campanha de pesca, há também a necessidade de 
previsão da captura, para apoiar as decisões da gestão antes do início da campanha de pesca, quando os stocks 

são particularmente baixos e quando são necessários ajustes no número de embarcações para evitar situações de 

sobrepesca, como ocorreu recentemente. Isto só pode ser alcançado correlacionando os dados dos cruzeiros 

padronizados antes da campanha de pesca e as capturas subsequentes a cada campanha de pesca. O 

desenvolvimento de uma série temporal é crítico para este processo. 

 

Primeiro recrutamento: O primeiro recrutamento de P. indicus é medido através do cruzeiro padronizado de 

Janeiro/Fevereiro. Estes camarões que possuem, nesse momento, cerca de um ano de idade também estão em 

desova durante o período de Janeiro a Maio, com uma biomassa máxima de desova ocorrendo em Março. Em 

2015, as estimativas de biomassa de P. indicus desses cruzeiros que proporcionam tanto medidas de 
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recrutamento e como de desova para o posterior recrutamento foram usadas para desenvolver uma nova SRR 

para este grupo (Figura 28a). As medidas de desempenho desta SRR foram agora incorporadas na Tabela 4. 

 

Segundo recrutamento: Um segundo cruzeiro (Março) foi desenhado especificamente para monitorar o pico dos 

recrutas gerados na época quente e poderiam ser usados em conjunto com o cruzeiro de Janeiro/Fevereiro já 

existente, no desenvolvimento, ao longo do tempo, de um sistema confiável de previsão de captura para a 
medição de ambos os grupos de recrutas. No entanto, inicialmente o cruzeiro de Março irá fornecer um 

indicador geral do nível de recrutamento gerado na época quente, considerando o aumento de biomassa 

comparativamente com o cruzeiro anterior de Janeiro/Fevereiro. Isto é, considerando o recrutamento normal da 

época quente, deverá haver um aumento substancial no cruzeiro de biomassa de Março, em comparação com o 

cruzeiro de biomassa de Janeiro/Fevereiro e uma diminuição no tamanho médio. A diminuição do tamanho 

médio ocorre porque, geralmente, a coorte desovada na época quente ocorre em quantidades muito maiores do 

que a coorte de camarão da época fria, de tamanho intermédio. A entrada contínua destes recrutas mais 

pequenos, faz com que o tamanho médio continue a baixar até cerca de Maio/Junho, quando o recrutamento 

diminui e o crescimento do camarão torna-se mais evidente (Figura 17). 

A outra medida usada para avaliar o recrutamento, de uma forma mais credível, mas que só pode ser realizada 

após a campanha de pesca, é a estimativa de deplecção do tamanho total do stock. Isto é usado na análise da 

segunda e principal relação SRR, mas apenas fornece uma previsão confiável da captura depois de Julho, de 
cada campanha de pesca. 

 

Indicadores do estado do stock desovante- recrutamento do stock de P. indicus 

Para tornar úteis os indicadores acima referidos, dentro de um quadro de gestão para a avaliação do estado 

actual do stock de P. indicus, são apresentados níveis aproximados para cada indicador e, portanto, a 

produtividade da pescaria, associados a diferentes situações de stock desovante e de recrutamento: baixo, médio 

e adequado (Tabela 4). 

Estes níveis da relação SRR para P. indicus, em geral, equivalem às três situações da pesca representadas nas 

três curvas da produção global do stock, Figura 24. (Nota: as curvas de captura na Figura 19 referem-se a todas 

as espécies combinadas em vez de apenas P. indicus). 

 

Tabela 4. Guia apresentando níveis aproximados dos indicadores e opções/estratégias de gestão relevantes (associados a diferentes situações 

da relação SRR: baixa, média e adequada para o stock de P. indicus), para permitir a recuperação do stock para os níveis 

anteriores. 

 

Indicadores/Opções de gestão SRR baixa SRR média SRR adequada 

Biomassa Agosto a Outubro <500 t 500-600 t >600 t 

Estimativa da abundância do 

recrutamento no cruzeiro de 

Fevereiro 

<20.000 20.000 – 40.000 >40,000 

Estimativa da abundância do 

recrutamento no cruzeiro de 

Março 

<50,000 50,000 - 80,000 >80,000 
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Anexo IV: Tabela com as responsabilidades do IIP de acordo com o Plano de Gestão das Pescarias de 

Camarão do Banco de Sofala 2014 - 2018, mostrando os projectos de investigação a serem realizados 

 

Problemas 
Medidas de Gestão/ 

Acções 
Indicadores 

Meios de 

verificação 
Prazo 

Definir áreas críticas do 
desenvolvimento do camarão 
na pesca artesanal 

1 Estudo Estudo concluído Relatório 2015 (Nota 1) 

Manter avaliação anual da 
biomassa do stock desovante 
(SSB) como indicador do 
estado do stock e (atingir no 
mínimo 20% da biomassa 
virgem) 

1 Estudo Estudo elaborado 
Relatório de 
Avaliação do 

Recurso 

Permanente 

Realizar cruzeiros de 

investigação no período do 
recrutamento 

1 Estudo Estudo elaborado 

Relatório de 

Avaliação do 
Recurso 

Permanente 

Realizar um estudo para 
identificar as áreas e épocas 
de ocorrência das tartarugas 
marinhas 

1 Estudo Estudo elaborado Relatório 2015 (Nota 2) 

Avaliar o impacto das 

espécies exóticas de camarão 
na população activa 

1 Estudo Estudo elaborado Relatório 2016 

  

Nota 1: As questões críticas para a pescaria artesanal de camarão estão abordadas na secção Artesanal do 

relatório e a análise do impacto da pesca artesanal em outros sectores na secção de avaliação do stock do 

relatório.  

 

Nota 2: Neste relatório, a avaliação do risco das espécies protegidas no Impacto da Pesca no Ecosistema fornece 

informação detalhada sobre as tartarugas para atender a estes requisitos do plano de gestão. 

 


