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Introdução

A albacora laje (Thunnus albacares) é a espécie de 
atum mais capturada pela frota brasileira e bastante 
capturada por frotas de diversos outros países, 
destacando-se por sua grande importância comercial, 
além da evidente importância ecológica. Neste 
contexto, embora exista um volume importante de
informações sobre os diversos aspectos da biologia e 
pesca da albacora laje, estas encontram-se dispersas em 
diferentes tipos de documentos técnico-científicos, 
dificultando a compreensão geral sobre esta espécie.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo reunir 
e organizar, em um único documento, dados e 
informações atualizados sobre todos os aspectos 
relevantes acerca da biologia da albacora laje, assim 
como também da atividade pesqueira que incide sobre 
esta espécie.

Material e Métodos

Para a realização da revisão bibliográfica foram 
consultados vários tipos de fontes de informação, como 
artigos científicos, livros, periódicos, sites e 
reportagens sobre a espécie. Sendo as principais fontes: 
Comissão Internacional para Conservação do Atum 
Atlântico – ICCAT, Fundo para Alimentação e 
Agricultura das Nações Unidas – FAO e Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 
República – SEAP/PR (atual Ministério da Pesca e 
Aquicultura – MPA).

Resultados e Discussão

A. Classificação

Foi descrita pelo naturalista francês Pierre 
Bonnaterre, inicialmente como Scomber albacares.  
Atualmente é denominada Thunnus albacares
(Bonnaterre, 1788). 

Segundo a FAO [1,2], pertence ao Filo Chordata, 
Subfilo Vertebrata, Superclasse Gnathostomata, Classe 
Osteichthyes, Subclasse Actinopterygii, Infraclasse 
Teleostei, Superordem Acanthopterygii, Ordem 
Perciformes, Família Scombridae, Subfamília 
Scombrinae, Tribo Thunnini, Gênero Thunnus, Espécie 
Thunnus albacares.
B. Descrição da espécie

As larvas de T. albacares são pelágicas, e este 
estágio dura em torno de 25 dias, considera-se que os 
indivíduos alcançam o estágio jovem quando atingem 
46mm de comprimento [3].  É uma espécie de grande
porte com corpo alongado, fusiforme, robusto e 
hidrodinâmico [2]. O tamanho máximo registrado foi 
de 239cm de comprimento zoológico, o  peso máximo 
200kg e a idade máxima 9 anos [4]. O tamanho médio 
de captura é de 35 a 180cm e o peso de 0,8 a 110kg
[5].

São características diagnósticas da espécie a 
coloração amarela das nadadeiras e pínulas (em inglês, 
yellowfin tuna, ou seja, atum de nadadeira amarela) e a 
segunda nadadeira dorsal e a nadadeira anal que são 
bastante longas, maiores que as das outras espécies de 
atum.  

C. Características Fisiológicas

Tem forte musculatura e são nadadores velozes; 
sistema nervoso e órgãos dos sentidos bem 
desenvolvidos; sistema digestivo completo, o fígado é 
considerado caractere diagnóstico na identificação, por
apresentar sua porção ventral sem estrias e com lobo 
direito maior que os lobos esquerdo e central [3]; 
sistema excretor eficiente no que diz respeito à 
regulação osmótica; são dióicos, e tem ovos 
planctônicos que se desenvolvem  em larvas pelágicas.

Respiram o oxigênio dissolvido na água do mar 
através das brânquias, o fluxo da água que passa por 
elas é unidirecional, da boca para as brânquias, e 
oposto ao da corrente sanguínea (contracorrente), 
permitindo uma troca mais eficiente de gases.

Os atuns possuem uma característica única entre 
todos os peixes ósseos que é a sua capacidade de 
termorregulação através de um sistema circulatório 
denominado sistema de contracorrente ou “rete  
mirabile” [6].  Segundo Cayré et al [7], o sangue 
aquecido pela atividade metabólica é levado pelas veias
até as brânquias para ser re-oxigenado, este  sangue  
venoso aquecido  doa  parte do seu  calor  para  o 
sangue oxigenado, porém frio, que vem das  brânquias 
e é levado  pelas  artérias  até  os músculos, como a 
circulação dos sangues “quente” e “frio” se dá em 
sentidos  opostos,  ocorre  a  troca  de  calor  entre  
eles,  mantendo  a  temperatura  corporal equilibrada, 



essa capacidade é de grande importância ecológica para 
a espécie.

D. Distribuição e abundância

É cosmopolita, ocorre em águas tropicas e 
subtropicais dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico 
[8], e não ocorrem no Mar Mediterrâneo [1]. No 
Atlântico, é encontrada em maior abundância entre 
20ºN e 15ºS, ou seja, mais próximos do Equador, e no 
primeiro trimestre do ano são encontrados em grande 
quantidade no Arquipélago de São Pedro e São Paulo
[6], pertencente ao Brasil. 

De janeiro a março há grande concentração de 
indivíduos no Golfo de Guiné (leste), entre os meses de 
abril e junho migram pela Corrente Sul Equatorial no 
sentido leste-oeste, de julho a setembro permanecem 
entre Golfo do México, norte da Venezuela e Caribe 
(oeste) e de outubro a dezembro migram de volta pela 
Contracorrente Norte Equatorial no sentido oeste-leste 
[9].     

E. Parâmetros ambientais e comportamento

Seu padrão de distribuição e migração, 
marcadamente sazonal, é fortemente influenciado pelos 
fatores abióticos e bióticos do meio-ambiente [10]. É 
uma espécie altamente migratória cujos movimentos 
são determinados por suas necessidades tróficas, 
fisiológicas e reprodutivas [11]. Entre os parâmetros 
ambientais abióticos e bióticos, a temperatura da água e 
o oxigênio dissolvido são os mais importantes para a 
distribuição espaço-temporal, enquanto a procura por 
presas é considerada a mais relevante, respectivamente 
[10]. Os limites térmicos de ocorrência são de 18ºC e
31ºC, e sua distribuição vertical parece ser influenciada 
pela estrutura térmica da coluna d’água. Por isso, 
geralmente mantêm-se confinados aos primeiros 100m
de profundidade [1]. 

Frequentam águas com bom suprimento de oxigênio 
dissolvido, mais de 2ml/L, devido à sua alta demanda  
fisiológica [12]. Tem a capacidade de realizar
mergulhos profundos, no entanto, Brill  et  al  [13]  
afirmam  que o sistema de contracorrente da espécie 
não é suficiente para permitir grande mobilidade 
vertical, nem  suportar  longos  períodos  abaixo  da  
termoclina.  

F. Biologia reprodutiva

T. albacares não apresenta dimorfismo sexual. As 
fêmeas desovam em áreas com características 
ambientais propícias para o desenvolvimento larval.

Alcançam a maturidade sexual após os 2 anos  
[2,3,9]  e  tem  como tamanho de primeira maturação 
sexual 140cm de CZ. Estudos com gônadas de 
indivíduos capturados permitiram a definição do 
seguinte padrão de reprodução: desovas significativas 
durante  as estações quentes nas regiões do Senegal e 
Guiné (junho a setembro) e Angola (novembro a abril); 
na região do Golfo de Guiné as desovas parecem 
acontecer durante todo ano, com maior  intensidade  no  
primeiro  semestre  [1],  corroborando  com  o proposto 

por Yanez e Barbieri [14], de que esta seria a principal 
área de desova da espécie. Arocha  et  al  [15],  em  
estudo  sobre  áreas  e  épocas  de  desova  da  espécie 
no Atlântico, confirmaram essa  proposição  ao
demonstrar a distribuição de fêmeas  reprodutivamente  
ativas nas áreas e períodos acima citados.  

G. Hábito Alimentar

Alimenta-se de peixes, crustáceos e cefalópodes, e 
em geral, tem uma dieta bastante variada não tendo 
uma preferência especial por determinadas espécies, o 
que garante maior chance de sobrevivência em 
diferentes condições ambientais e de oferta de 
alimento. Seu padrão de alimentação pode variar de 
acordo com a idade ou a distribuição espaço-temporal 
dos indivíduos. Vaske Jr et al [16] observaram que o 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, é um 
importante ponto de alimentação da espécie, lá a 
predação se dá principalmente sobre cardumes  de  
peixe-voador,  Cypselurus  cyanopterus, abundantes  
na  região, segundo os autores por  ser um ponto 
localizado no trajeto migratório da espécie em  direção  
ao Golfo  de Guiné,  alimentar-se  dessas  presas  
garante  um  bom  estoque  de  energia  para  continuar  
a migração.  

H. Idade e crescimento

O modelo de crescimento atualmente aceito para a 
espécie, definido pela ICCAT em 1992, baseou-se em 
dados de marcação e recaptura de indivíduos e análises 
de freqüência de comprimento. Este modelo indica 
duas etapas de crescimento, uma de crescimento lento 
quando jovem e outra de crescimento rápido quando 
adulto. Estudos mais recentes [17,18] discordam do 
modelo corrente e sugerem um modelo contrário de 
crescimento como sendo o ideal para a espécie.

I. Estrutura do estoque 

Segundo a ICCAT [3,19] a estrutura do estoque de 
T. albacares atualmente aceita é a de um único estoque 
para todo o Oceano Atlântico. Esse único estoque tem 
as seguintes características:  a  principal  área de 
desova localiza-se no Golfo de Guiné, devendo-se 
lembrar que não é a única, de onde os indivíduos, ao 
tornarem-se jovens migram em  direção  à costa  oeste  
do  Atlântico  e  ao  alcançarem  a maturidade sexual 
migram de volta em direção à costa  leste,  retornando  
às áreas de desova [8].

J. Atividade pesqueira que incide sobre a espécie

São três os principais métodos de pesca empregados 
na captura de T. albacares. Vara e isca-viva captura
principalmente indivíduos de pequeno e médio porte; 
rede de cerco captura principalmente indivíduos de 



pequeno porte e espinhel pelágico captura
principalmente indivíduos pré-adultos e adultos, de 
médio e grande porte. 

Para o Atlântico como um todo, dados da ICCAT 
dos últimos 20 anos, mostram que a pesca por rede de 
cerco corresponde à maior parte das capturas em todos 
os anos, seguida por vara e isca viva e por fim o 
espinhel pelágico. No Brasil dados da Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca/ Presidência da 
República - SEAP/PR do ano de 2005 mostram valores 
maiores para espinhel, seguidos por vara e isca viva e 
não mostra valores para rede de cerco, a pesca 
artesanal também aparece com alguma participação.

Os atuns são recursos altamente migratórios, cujas 
populações e estoques estão situados no âmbito dos 
grandes oceanos, sendo capturados por vários países. 
Desta forma devem ser administrados dentro de 
Comissões Internacionais, conhecidas como 
Organismos Regionais de Ordenamento Pesqueiro 
(OROP´s) [20]. Para o Atlântico, este órgão é a ICCAT 
que tem como papel, em síntese, recomendar, com base 
em evidências científicas, medidas de regulamentação 
para a atividade pesqueira no Oceânico Atlântico, 
objetivando manter as populações de atuns em níveis 
que permitam uma explotação sustentável. Assim, as 
cotas de captura estabelecidas nessa Convenção, bem 
como as medidas de manejo, devem ser referendadas e 
devidamente adotadas por todos os países membros 
[20]. 

No Brasil, atualmente, a responsabilidade 
institucional pela gestão dos recursos pesqueiros 
migratórios é do recém instituído Ministério da Pesca, 
e do Comitê Consultivo Permanente de Gestão de 
Atuns e Afins. Atualmente o Brasil não possui cota de 
captura para a albacora laje, definida pela ICCAT, em 
decorrência do volume reduzido das capturas históricas 
da espécie pela frota brasileira.  
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