Conceitos de Captura : Diagrama de apresentação
(tradução de “Catch Concepts: diagrammatic presentation” elaborado pela Food and Agriculture Organization - FAO)
Peixe que escapa com vida

Peixe encontrado pelos utensílios de Pesca
Perdas anteriores à captura

Peso vivo total do peixe que é encontrado pelos
utensílios de pesca mas que escapa.

Peso vivo do peixe que morre em consequência da operação
de pesca sem, no entanto, ser capturado.. Inclui as perdas
causadas pelos utensílios de pesca.

Remoção Bruta
Peso vivo total do peixe capturado ou morto durante a operação de
pesca

Nota: esta perda varia conforme a arte de pesca utilizada.

Rejeição de Captura Viva

Rejeição de Captura Morta

Peso vivo total do peixe vivo que, por não atingir o
tamanho mínimo exigido ou por não ter valor
comercial ou ainda que, por qualquer outra razão,
não é desejado, é rejeitado na altura da captura
ou imediatamente a seguir.

Captura Total

Peso vivo total do peixe morto que, por não atingir o
tamanho mínimo exigido ou por não ter valor comercial ou
ainda que, por qualquer outra razão, não é desejado, é
rejeitado na altura da captura ou imediatamente a seguir.

Peso vivo total do peixe capturado.

Perdas causadas pela preparação, tratamento e
processamento

Captura Retida
Peso vivo total do peixe que é retido.

-o deitar fora as vísceras, cabeças e outras partes;
- Perda de conteúdo liquido.

Utilização e perdas antes da descarga
Consumo da tripulação;

Descarga não declarada, rejeitada ou
desperdiçada
Peixe rejeitado no mar e não declarados;

Uso para isco;

Ganhos antes da descarga

Vendas pelo mercado negro;

Resíduos desperdiçado;
Perdas de manuseamento em alto mar e
durante a descarga.

Ganhos de peso pela adição de líquidos ou sólidos durante
o processo a bordo

Peixe de auto-consumo não declarado.
Descarga

Peso liquido das quantidades descarregadas que são mencionadas na altura do desembarque de
:
Peixe inteiro ou eviscerado, filetes, fígados, etc.;
Peixe fresco, refrigerado, congelado, produtos curados ou enlatados;
Refeições de peixe, óleos de fígado, óleos corporais, etc.
Outros produtos resultantes da pesca, comestíveis ou não.

Captura Nominal = (Desembarques +Perdas causadas pela preparação, tratamento e processamento - ganhos antes do desembarque)x factor de conversão

Captura Nominal
Desembarque expresso em equivalente peso vivo.
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