MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS
HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL - MMA

SECRTARIA DE COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS
DO MEIO AMBIENTE - SMA

PROGRAMA REVIZEE

ANÁLISE / REFINAMENTO DOS DADOS PRETÉRITOS
SOBRE PROSPECÇÕES PESQUEIRAS

REGIÃO NORDESTE

AUTOR: ALDEMIR DE CASTRO BARROS
GEOVÂNIO MILTON DE OLIVEIRA

O

CONTRATO N
FEMAR/SECIRM
COM RECURSOS REPASSADOS PELO MMA

TAMANDARÉ, DEZ/1997

ÍNDICE
PRIMEIRA PARTE

RECURSOS PELÁGICOS
1 - Introdução
1.1 - As Prospecções pelágicas

1
4

2 - Resultados

7

2.1 - Espinhel

9

2.1.1 - Base Bibliográfica
2.1.2 - As operações com Espinhel
2.1.3 - Características dos Espinhéis
a)Espinhel de Superfície
b) Espinhel de Fundo

c) Espinhel para Peixes Ósseos
2.1.4 - Resumo dos Resultados
a) Espinhel de Superfície
b) Espinhel de Fundo

9
12
16
16
17

17
18
18
20

c) Espinhel para Peixes Ósseos

25

2.1.5 - Identificação das Espécies
2.1.6 - Composição das Capturas

29
30

2.2 - Linha de Mão
2.2.1 - Base Bibliográfica
2.2.2 - Operações com Linha de Mão
2.2.3 - Características das Linhas de Mão
2.2.4 - Resumo dos Resultados
2.2.5 - Identificação das Espécies
2.2.6 - Composição das Capturas

2.3 - Corrico
2.3.1 - Base Bibliográfica
2.3.2 - As operações com Corrico
2.3.3 - Especificações das Linhas de Corso
ou Corrico (Trolling)
2.3.4 - Resumo dos Resultados
2.3.5 - Identificação das Espécies
2.3.6 - Composição das Capturas

2.4 - Redes de Emalhar - “Gill Nets”
2.4.1 - Base Bibliográfica
2.4.2 - Operações com Redes de Emalhar
2.4.3 - Características das Redes de Emalhar

30
30
31
32
34
43
45

47
47
48
50
50
52
53

55
55
56
57

2.4.4 - Resumo dos Resultados
2.4.5- Identificação das Espécies Acessíveis
às “Gill Nets”
2.4.6 - Composição das Capturas

58

2.5 - Pesquisas Hidroacústicas - Lamatra / FAO

63

2.5.1 - O Método Empregado
2.5.2 - Resumo dos resultados

2.6 - Pescas Exploratórias
2.6.1 - Base Bibliográfica e Operações
Realizadas
2.6.2 - Características dos Petrechos Utilizados
a) Rede de Cerco
b) Atração Luminosa
c) Rede Elevadiça
d) Isca Viva
2.6.3 - Resumo dos Resultados
a) Rede de Cerco
b) Atração Luminosa
c) Rede Elevadiça
d) Isca Viva
2.6.4 - Identificação das Espécies
2.6.5 - Composição das capturas

62
62

63
65

70
70
71
71
71
72
72
72
72
73
74
75
76
77

2.7- Pesca Experimental

77

3 - Conclusões
4 - Lacunas e Sugestões
5 - Bibliografia Consultada

78
82
85

ANEXOS
ANEXO 1 - CARTAS
ANEXO 2 - FIGURAS

SEGUNDA PARTE

RECURSOS DEMERSAIS

1 - Introdução

89

2 - Resultados

89

2.1 - Arrasto de Fundo

89

2.1.1 - Base Bibliográfica

89

2.1.2 - As operações com Arrasto

92

2.1.3 - Resumo dos Resultados

96

2.2 - Pesca Experimental com Emprego
de Armadilhas e Rede de Espera

98

3 - Conclusões

99

4 - Lacunas e Sugestões

100

5 - Bibliografia Consultada

101

ANEXOS

PRIMEIRA PARTE
RECURSOS PELÁGICOS

1 - Introdução

A divisão pelágica inclui todas as águas do oceano cobrindo a divisão
bêntica.
Horizontalmente a divisão pelágica divide-se em uma província de alto mar, a
oceânica e uma província costeira, a nerítica.
Verticalmente, a província oceânica tem uma zona fótica e uma afótica com
limites não bem definidos entre as duas. Por conveniência, este limite é arbitrado em
200 metros de profundidade porque também arbitrariamente admite-se coincidir com a
profundidade da borda da plataforma mundial. Admite-se também que as águas com
profundidades inferiores a 200 metros estariam dentro da província nerítica e as com
mais de 200 metros na província oceânica.
As características mais notáveis da província oceânica são suas amplas
extensões de espaço e as grandes faixas de profundidades. Suas águas são muito
transparentes de cor predominantemente azul com pouco ou nenhum detrito de
origem terrestre e de composição química relativamente estável.
Embora biológica e quimicamente não seja possível definir a borda entre a
província oceânica e a nerítica, quando nos aproximamos da costa, a vida animal e
vegetal assume características não encontradas na província tipicamente oceânica
onde prevalecem as formas de alto mar.
Para melhor compreensão das prospecções pesqueiras realizadas no
ecossistema pelágico, considera-se aqui a divisão pelágica como a parte do oceano
que inclui toda a massa de água das províncias oceânica e nerítica.

No Nordeste, dois fatores entre outros são importantes para o entendimento
dos recursos pelágicos.

1 - O mecanismo de circulação horizontal das correntes.
2 - A existência da cadeia de montes submarinos conhecidos como altos
fundos.

A corrente de Benguela está na origem da circulação horizontal das águas. É
uma corrente de elevado teor de nutrientes, de baixas temperatura e salinidade, que
corre para o Norte ao longo da costa africana. Na altura de Angola ela começa a se
desviar em direção ao continente sul-americano unindo-se à Corrente Sul Equatorial
CARTA NO 1. Devido à intensa radiação solar e evaporação dominantes na região, a
temperatura e a salinidade aumentam durante o seu deslocamento para Oeste. A
Leste do Rio Grande do Norte, na latitude do Cabo São Roque, onde chega impelida

também pelos ventos alísios, a corrente Sul Equatorial se bifurca. Um dos ramos se
desloca paralelamente à costa Norte do Brasil influenciando a Oeste a formação da
Corrente das Guianas ou Corrente Norte do Brasil. O outro ramo se dirige para o Sul
dando origem à Corrente do Brasil, quente, salina e de baixo teor de nutrientes. Numa
caracterização preliminar destas Correntes pode-se destacar :

Corrente Sul Equatorial

- A sua maior parte localiza-se ao Sul do Equador com o centro atingindo a
latitude de 15 o S;
- É a mais forte e extensa corrente do Atlântico Sul;
- No primeiro trimestre alcança 2,5 nós e no terceiro a sua velocidade média
atinge 1,0 a 1,5 nós;
- Sua temperatura situa-se em torno de 27, 0 o C.

A Corrente do Brasil

- Na prática é uma extensão da Corrente Sul Equatorial;
- Corre no sentido SW durante todo o ano a uma distância de 100 a 160
milhas da costa;
- O local de sua formação está situado entre as latitudes 5 e 10o S
dependendo da época do ano;
- Sua velocidade média é de cerca de 0,6 nós;
- Sua força e direção variam muito, de acordo com a época do ano e é muito
influenciada pelas correntes de maré e pelos ventos Nordeste dominantes
no leste brasileiro;
- Sua temperatura é da ordem de 26o C;
Os bancos ou montes submarinos, também chamados altos fundos, são
elevações submarinas geralmente de origem vulcânica que não chegam a aflorar. Não
tem relação com o relevo continental brasileiro mas pertencem ao relevo submarino
do Atlântico Sul, exceção se faz apenas ao Rochedo de São Pedro e São Paulo que
não é de origem vulcânica e está situado no Atlântico Norte.
Ao largo do Rio Grande do Norte esses bancos são em número de seis (6).
Estão sob capa d’ água de 18 a 58 metros. São próximos entre si distando no máximo
60 milhas um do outro.

Mais a Oeste estão os Bancos do Ceará, em número de sete (7), submersos
de 20 a 275 metros e também próximos entre si.
A CARTA No 2, trecho da CARTA No 19.100da DHN, mostra detalhes sobre
as posições e tamanhos desses bancos.
Estes, conforme se mostra na CARTA No 3 são identificados pelos
pescadores nordestinos através das seguintes denominações :

Ao largo do Rio Grande do Norte:

Nome

Distância aprox.
do continente (Mi)

Banco Este
Banco Sueste
Banco Grande
Banco Pequeno
Banco Fundo
Banco Caiçara

Profundidade
(m)

160
145
110
90
75
60

57
38
58
48
210
59

Posição
LAT (S)
LONG (W)
03° 47 S
04° 20 S
03° 26 S
03° 50 S
03° 55 S
04° 04 S

33° 12 W
33° 14 W
35° 01 W
34° 42 W
35° 20 W
35° 55 W

Ao largo do Ceará :

Banco Guará
Banco de Aracati
Banco Curiçaco
Banco Leste
Banco do Meio
Banco Continental
Banco Mundaú

75
60
145
115
115
90
110

275
230
44
45
44
52
20

03° 40 S
03° 20 S
01° 45 S
02° 00 S
01° 40 S
02° 12 S
01° 30 S

36° 35 W
37° 30 W
37° 07 W
37° 50 W
38° 09 W
38° 23 W
38° 42 W

Estes bancos estão posicionados na rota da corrente Sul Equatorial sendo
banhados por ela pelo Leste. Tornam-se então importantes no processo de fertilização
das águas originando verdadeiras “ressurgências orográficas” que se convertem em
locais de concentração de espécies pelágicas.

São cobertos por uma intensa sedimentação carbonática constituída
essencialmente de algas calcárias do tipo Lithothamnium e Halimeda associada a
corais, moluscos e foraminíferos bênticos.

1.1 - As Prospecções Pelágicas
Missões de prospecção de singular importância estudaram os recursos
pesqueiros do Brasil. Bons exemplos são a Missão Portuguesa de Pesca, de 1956 e a
Missão do TOKO MARU de 1958. A última efetuou estudos sobre os atuns
influenciada pelas boas perspectivas que à época sugeria a corrente Sul Equatorial.
No Nordeste o despertar das instituições para prospecção de recursos
pesqueiros aconteceu concretamente com o advento da SUDENE - Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste. A primeira campanha executada obedecendo a
uma sistemática técnico-científica foi a do AKAROA em 1965 quando se estudou a
plataforma continental de Alagoas e Sergipe.
Ainda por iniciativa da SUDENE, o CANOPUS em 1965 executou um extenso
trabalho à procura de pargo jovem em quase toda a plataforma continental e nos
montes submarinos da cadeia do Ceará. Esta instituição também realizou pesquisas
com pequenos barcos adaptados, como o SERRO AZUL e o ILHA DE ITAMARACÁ - I
em 1966 e 1967 respectivamente. Em 1971, o PESQUISADOR - IV constituiu-se a
primeira embarcação da região construída com a finalidade de executar pesquisas
pesqueiras.
No seu esforço para identificar recursos explotáveis, um grande projeto foi
implementado no qual também constavam pesquisas diretas de prospecção. Foi
executado em 1974 pelos barcos AUGUSTUS e VENEZUELA e recebeu o nome de
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para Implantação de Terminais
Pesqueiros no Nordeste. Este, se constituiu sem dúvida o estudo de maior alcance e
com maior embasamento técnico-científico daquela época.
Na década de 70 foram deslanchadas

no Nordeste as atividades de

prospecção da antiga SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca.
Estabeleceram-se bases na região para os barcos RIOBALDO e DIADORIM os quais
concentraram suas atividades sobretudo ao largo do Rio Grande do Norte e da Bahia.

Na década de 80 as atividades da SUDENE no campo das prospecções
pesqueiras foram praticamente interrompidas, resultando nos anos 90 um virtual
desmonte da equipe e alienação dos equipamentos.
Atualmente prossegue embora de maneira pouco agressiva o esforço de
pesquisa liderado pelo IBAMA contando principalmente com os barcos remanescentes
da SUDEPE.

Devido à própria feição ecológica da região onde os grandes cardumes
monoespecíficos não se desenvolvem e ao mesmo tempo domina uma certa
diversidade de grandes pelágicos e demersais, as prospecções pelágicas priorizaram
o uso de espinheis, corrico, linhas de mão e redes de emalhar.
O esforço fora deste balizamento foi constituído por efêmeras tentativas
exploratórias com rede de cerco, atração luminosa e isca viva com vara e linha.
Não obstante as evidências de viabilidade de capturas temporárias ou
estacionais de peixes migratórios como atuns, bonitos e peixe-rei, no que se refere
aos pequenos pelágicos, poucas possibilidades foram detectadas. Entre estas, os
peixes voadores apareceram como talvez a mais importante. Entretanto o eventual
desenvolvimento desse recurso será sempre comprometido pelo seu baixo
desempenho econômico.

A atividade de identificação e avaliação de recursos pesqueiros pelágicos
desenvolvida no Nordeste desde 1965 e resgatada neste trabalho, pode ser
quantificada inicialmente em número de viagens ou cruzeiros de grandes e pequenos
barcos. Contabilizou-se assim 118 cruzeiros de grandes barcos e 30 cruzeiros de
pequenos barcos adaptados.
É um resultado pouco ambicioso para período tão amplo, em região tão
extensa e com pesqueiros peculiares como bancos, ilhas, etc.
Resumidamente o resultado dessas operações desde 1965 é apresentado no
quadro a seguir:

Quadro Sinótico das Prospecções Pesqueiras no Ecossistema Pelágico Nordestino
desde 1965.
Embarcação

Ano

Nº de Viagens

Objetivo

CANOPUS
SERRO AZUL
UNDAUNTED
PESQUISADOR IV *
AUGUSTUS
VENEZUELA
RIOBALDO
DIADORIM

65/66
66/67
67
71/78
74
74
76/7786/88/91
77/78/79

08
12
01
aprox. 59
09
09
10
22

I. ITAMARACÄ - I
TAMANDARË - I

68/78
86

13
05

linha de mão
“gill-net”
Corrico
Espinhel de fundo e corrico
Espinhel e linha de fundo
Espinhel, “gill-net” e linha de fundo
Corrico, espinhel, “gill net”, linha fundo
Corrico, “gill-net”, linha de mão e pesca
exploratória
“Gill-net” e atração luminosa
Espinhel e “gill-net” de fundo

TOTAL

-----

148

------

* Não há registro sobre o número de viagens em nenhuma campanha do PESQUISADOR IV. Admitiu-se que efetuou em
média 07 estações por viagem chegando-se assim ao número de 59 viagens.

Esse esforço de pesquisa possibilitou a execução de 1.673 estações ou
experimentos os quais foram repartidos entre os petrechos e setores da maneira
seguinte :

Petrecho

N0 de Est. ou
Experimentos

Setores

Espécies /
Alvo

Prospecção
Espinhel de superfície
Espinhel de fundo p/ tubarões
espinhel de fundo p/ peixes
ósseos
Corrico (Trolling)

22
438

Linha de Mão
Drift gill-nets (redes de emalhar
de superfície)

319
281

AM, C, T, E, R, G, P, e FN
Banco Grande e Plataforma
AM, Plataforma e Bancos de toda a
área (Parnaíba a Belmonte)
SPP, T, Plat. 1• a 15• S, FN, R, E,
SE, G, P e C.
Bancos do CE e RN, SPP, FN, Plat.
e Talude.
C, Plat. (CE, PE, PB e RN) e SPP

9

FN, G, R, SE e AM.

Varredura

NE e FN

33
05

FN, SPP, G e Plat. (PE e PB)
FN

17

AM, FN, R, SE, P e G

Peixe voador
Atuns de
superfície
voador e sardinha
sardinha
atuns de superfície
e afins

2

G

peixe-rei

1.673

----

----

179
368

grandes pelágicos
tubarões
demersais
atum e afins de
superfície
Pargo e afins
voador, sardinha e
peixe-rei

Exploratórias
Pescas experimentais com
rede de cerco
Pescas experimentais com
corrico (UNDAUNTED)
Atração luminosa
Rede elevadiça
Pole and line

Pescas Experimentais
Covos flutuantes

Total

AM = Alto mar, C = Banco de Caiçara, T = Talude, R = Rocas, G = Banco Grande, P = Banco Pequeno, E = Banco
Este, SE = Banco Sueste, FN = Fernando de Noronha, SPP = Rochedo de São Pedro e São Paulo.

Os relatórios resgatados nem sempre contém todos os dados de cada estação e a
maneira como os cruzeiros e as estações foram documentados foi fundamental para a
decisão de proceder ou não uma reanálise ou totalização dos resultados.

2 - Resultados
A área do Nordeste objeto deste estudo estende-se de Parnaíba (PI) até
Belmonte (BA). É parte da divisão da costa brasileira em cinco subáreas de acordo
com os critérios sugeridos por Matsura.
A apresentação dos resultados sobre os recursos pesqueiros pelágicos do
Nordeste tomou por base os petrechos de captura. Com exceção das redes de
emalhar, as prospecções se fundamentaram na utilização de petrechos como
espinhel, corrico e linha de mão cujo elemento principal ou fator de captura é o anzol.
Estes

petrechos

algumas

vezes

apresentaram

variações

de

forma

e

consequentemente de objetivo impondo desdobramento de cada tipo principal como:

espinhel de fundo para tubarões
espinhel de fundo para peixes ósseos
espinhel de superfície
linha de mão de superfície
linha de mão de fundo

Os demais petrechos e / ou métodos identificados foram rede de emalhar,
rede de cerco, rede elevadiça,” pole and line” (linha e vara) utilizados em campanhas
exploratórias de curtas durações.
Para uniformizar a apresentação dos resultados de cada petrecho obedeceuse a uma seqüência que se inicia com observações sobre a base bibliográfica ou
seja, uma avaliação sumária dos relatórios e dados resgatados.

Segue-se um

resumo das operações realizadas ao longo do tempo e por setores do ambiente
pelágico. Em seguida, apresentam-se caracterização do petrecho, resumo dos
resultados alcançados, identificação das espécies e a composição das capturas.
A diversidade dos ambientes identificados no ecossistema pelágico analisado
exigiu uma avaliação particularizada por setor sob pena de persistirem dúvidas sobre
as espécies que cada um abriga, sobre as suas abundâncias etc.

Assim, o texto faz referências a estes setores. Foi a designação encontrada
para identificar os locais dos experimentos conforme tenham sido localizados :
na Plataforma continental
no Talude continental
nas Ilhas oceânicas
nos Bancos ou altos fundos
no Alto mar

O setor chamado alto mar, reúne todos os locais entre ilhas, bancos e sobre
os grandes fundos abissais que não coincidem com nenhum dos outros setores.
A plataforma continental, na medida em que os dados permitiram, é
apresentada com referência aos Estados da federação aos quais pertencem.
Apesar do espinhel para tubarões receber o nome de espinhel de fundo, é na
verdade um aparelho que tem acesso a espécies que visitam as camadas superiores
da província oceânica ou freqüentam o entorno dos altos fundos. Por isso, nesta
análise o espinhel de fundo foi incluído nos resultados das prospecções do
ecossistema pelágico.
Algumas vezes os índices de capturas são apresentados em quilos, outras
em número de exemplares. Isso não foi um critério eleito mas obedeceu à
disponibilidade dos dados nos relatórios originais.
Fatores inerentes aos métodos de coleta e de apresentação dos resultados
nos relatórios originais dificultaram a análise integrada e o pretendido refinamento dos
dados.
Ocorreu uma certa falta de uniformidade no registro dos dados. As
instituições podem ter objetivo estritamente pesqueiro, podem estar mais interessadas
em aspectos científicos ora biológicos ora ambientais e essas finalidades definem
diferentes maneiras de fazer as anotações ou privilegiar um ou

outro aspecto da

pesquisa. O próprio técnico a bordo, impõe e até sem tal propósito, a sua
compreensão individual sobre o trabalho. Faz às vezes longas anotações, a pretexto
talvez de enriquecer o trabalho mas que no final tornam-se avulsas e sem conexões.
Assim, encontram-se cruzeiros nos quais não se informa a posição das estações.
Outros em que registram-se as estações corretamente mas omite-se o esforço de
captura ou o esforço indicado não se relaciona com o poder de pesca do petrecho,
etc. Existe anotação de captura total em um cruzeiro no qual foram utilizados três e
até quatro petrechos diferentes sem separar o que correspondeu à ação de cada um
deles.
Uma outra dificuldade foi o resgate dos dados originais de trabalhos já
publicados. O êxito nesta tarefa foi pequeno. Ocorreu por exemplo que toda uma

pesquisa executada durante um ano ou mais, foi resumida em uma linha de uma
tabela em uma publicação avulsa ou provisória com registro apenas do número de
estações, o Estado da federação onde foi executada, o ano, o esforço total e o índice
de rendimento. O resultado definitivo da pesquisa não voltou a ser publicado, os
originais já não existem na instituição e os pesquisadores muitas vezes já afastados
das atividades não possuíam qualquer memória sobre o assunto.
Estes fatos como é fácil prever, dificultaram a elaboração de cartas de
recursos pelágicos e avaliações temporal ou espacial mais aprimoradas.
Uma visão global de tudo o que foi realizado no ecossistema pelágico do
Nordeste na busca de recursos pesqueiros é oferecido através da TABELA NO 1.
A discrepância entre índices de capturas como por exemplo entre as
variantes de espinhel, pode ser atribuída sem dúvida, ao maior adestramento de
tripulações, melhor adaptação do petrecho em uso e até mesmo à qualidade e
especificidade de materiais como isca, etc.
A seguir serão revistos os resultados das prospecções tomando por base
cada tipo de petrecho de captura utilizado.

2.1 - ESPINHEL

2.1.1 - Base Bibliográfica

Pesquisas com espinhéis totalizaram 639 estações sendo 22 com espinhéis
de superfície, 438 com espinhel de fundo para tubarões e 179 com espinhel de fundo
para peixes ósseos.
As informações provenientes dos barcos RIOBALDO e DIADORIM estão
contidas em seis Relatórios de Cruzeiros realizados em 1976, 1977, 1986 e 1991.
As pesquisas realizadas pelo PESQUISADOR - IV, da SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, no Ceará, Rio Grande do Norte,
Alagoas, Pernambuco e Paraíba encontram-se resumidas em publicações daquele
órgão.

Com

exceção

de

13

estações

realizadas

experimentalmente

em

TABELA 1 : Sumário das Prospecções Pesqueiras no Ecossistema Pelágico do Nordeste.
Petrecho

0

N de

UE

Est.
Espinhel de superfície

Esforço

CPUE

Total

N

0

Família

%
0

kg

Dominante (N )

Espécie Dominante
0

(N )

22

100 anzóis

16,25

3,8

37,3

Sphyraenidae

41,6

Sphyraena barracuda

438

100 anzóis

489,24

2,45

278,7

Carcharhinidae

97,8

Carcharhinus spp

179

100 anzóis

318,0

---

3,25

Balistidae

19,3

Balistes vetula

07

Hora/homem

145,5

---

14,2

Scombridae

100,0

Thunus albacares

64

Hora/homem

644,58

----

11,63

Scombridae

35,8

Thunus albacares

103

Hora/homem

1095,97

2,66

---

Lutjanidae

59,6

Lutjanus purpureus

Augustus e Venezuela

174

g/Hora/homem

----

1,0 a 9,0

Lutjanidae

89,6

Lutjanus purpureus

Corrico (Trolling)

368

Hora/anzol

16.266,74

0,39

2,26

Scombridae

82,8

Thunus albacares

25-30-35 mm

259

100 m/lance

168.700

13,79

4,36

Exocoetidae

94,0

Cypselurus cyanopterus

Malhas 80-90-100mm

18

100 m/lance

4.248,0

825,4

85,74

Exocoetidae

100,0

Cypselurus cyanopterus

Venezuela (redes)

21

100 m/lance

168,0

4,63

1,5

Exocoetidae

93,0

Cypselurus cyanopterus

Espinhel de fundo p/
tubarão
Espinhel de fundo p/
peixes ósseos
Linha de mão de
superfície
Linha de mão de fundo
Riobaldo e Diadorim
Linha de mão de fundo
Canopus
Linha de mão de fundo
----

Malhas pequenas

Pernambuco, de março a agosto de 1971, todas a demais campanhas deste
barco cumpriram ciclos anuais completos (TABELA NO 2). Totalizaram 414 estações.
Entretanto, as publicações que contém os resultados desses trabalhos não
apresentam os dados originais os quais aparecem já totalizados por meses, por
períodos anuais e até bianuais. Não registram as posições das estações nem definem
os setores

(plataforma, talude, alto mar, etc) onde foram executados os

levantamentos em cada Estado.
Os esforços para recuperar os originais desses trabalhos junto à instituição
patrocinadora, aos técnicos e até órgãos convenentes foram infrutíferos.
O mesmo se pode dizer dos levantamentos efetuados durante o Projeto
“Terminais Pesqueiros do Nordeste” o qual manteve duas embarcações o
AUGUSTUS e o VENEZUELA, em operações de maio a outubro de 1974 e cujo
relatório contendo os dados originais (Apêndice 5, vol. 3) não foi encontrado. Os dois
barcos executaram um total de 179 estações distribuídas em subáreas adotadas no
próprio Projeto (CARTA NO 4).
Há um relatório descritivo de experimentos realizados com o TAMANDARÉ - I
em Alagoas. Foram apenas 7 experimentos dos quais só se conhece o peso total das
capturas sem discriminar as espécies nem o número de exemplares.
Quanto aos levantamentos operados pelos barcos da antiga SUDEPE DIADORIM e RIOBALDO, o cruzeiro 5/76 do RIOBALDO realizado em conjunto com a
SUDENE não apresenta os dados originais nem detalhamento sobre as estações.
Felizmente foram apenas 7 estações realizadas no Rio Grande do Norte, área já bem
estudada.
Com o propósito de facilitar a compreensão dos resultados sobre Espinhéis,
face às deficiências bibliográficas assinaladas, convém destacar o seguinte:
• Não foram executadas prospecções de atuns de profundidade com espinhel.
• Os Espinhéis eram algumas vezes de dimensões modestas (75 anzóis) oferecendo
portanto resultados pouco representativos.
• Os tempos de imersão dos aparelhos em alguns casos eram pequenos (2-3 horas) e
os lançamentos só eram realizados durante o dia.
• Os anzóis variaram em forma e tamanho até no mesmo cruzeiro e há referência à
má qualidade das iscas usadas.
• As áreas cobertas eram muito extensas para um esforço de captura relativamente
reduzido.

2.1.2 - As Operações com Espinhéis

Seis barcos de pesquisas executaram atividades com espinhéis no período
1971/1978 e em 1986 e 1991. Foram o PESQUISADOR IV da SUDENE, RIOBALDO
e DIADORIM da SUDEPE/PDP, AUGUSTUS e VENEZUELA (Consórcio Internacional)
e por fim o TAMANDARÉ - I, pequena embarcação do CEPENE - Centro de Pesquisa
e Extensão Pesqueira do Nordeste, que fez alguns experimentos no litoral alagoano.
Embora não se disponha de detalhes sobre a maioria dos experimentos com
espinhel efetuados pelo barco da SUDENE, sabe-se que o esforço daquela instituição
foi concentrado na plataforma continental visando principalmente reconhecer os
estoques de tubarões. Assim, no cômputo geral, 436 experimentos com espinhel de
fundo para tubarões foram localizados na plataforma nordestina e apenas dois fora
dela, no Banco Grande. A TABELA NO 3 mostra a execução desses trabalhos com o
número de experimentos em cada setor do oceano nordestino por meses do ano.
Esses resultados aparecem totalizados. Para o Estado da Paraíba o esforço e as
capturas são apresentados como médias mensais mas nos casos de Pernambuco,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, os totais são apresentados para toda a
pesquisa abrangendo em cada caso períodos de 12 a 15 meses.
Os espinhéis de fundo para tubarões alcançaram elevado nível de
seletividade apresentando capturas compostas 98% de elasmobrânquios.
Nos bancos e ilhas oceânicas utilizaram-se geralmente espinhéis de
superfície os quais se caracterizavam por serem aparelhos de deriva ou flutuantes.
Foram 22 estações as quais estão discriminadas na TABELA NO 4.
As unidades empregadas pelo AUGUSTUS e VENEZUELA eram de fundo e
capturaram espécies demersais.

Unidade de Esforço - UE

Nas prospecções realizadas pela SUDENE a unidade de esforço foi definida
naquelas oportunidades e não há como desdobrar os índices para uma reanálise.
Como isso ocorreu com quase todas as campanhas patrocinadas pela SUDENE, e
estas compuseram a grande maioria dos levantamentos com espinhel, mantêm - se
na presente análise a UE ali adotada que é Kg/100 anzóis/12 horas.
Entende-se que 12 horas, lance ou dia, são unidades equivalentes e referemse à mesma jornada de pesca já que só se realizava um lance por dia iniciado em
torno de 16:00 hs e terminado bem antes das 12:00hs do dia seguinte. Isso define a
unidade de esforço relativamente ao espinhel de fundo : kg/centena de anzóis.
Os resultados dos experimentos com espinhel de superfície que foram
realizados em apenas quatro cruzeiros, serão avaliados em função da mesma unidade
de esforço ressaltando entretanto que neste caso, os lances tiveram durações entre
1,0 e 4,41 horas com média de 2,97 horas.
No caso do espinhel para peixes ósseos, utilizou-se a unidade adotada
originalmente pelos executores do Projeto, a qual foi, também quilograma ou número
de peixes/100 anzóis sabendo-se que todos os lances

tiveram duração de duas

horas.
TABELA 2 : Embarcações que Pesquisaram a Região Pelágica do Nordeste com
Espinhéis, por Meses do Ano, desde 1971.
Meses
Anos
1971
1972
1973
1974

Jan

P - IV

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

P - IV
P - IV

P - IV
P - IV

P - IV
P - IV

P - IV
P - IV

P - IV
P - IV

P - IV
P - IV

P - IV

P - IV

P - IV

P - IV

A, V
P - IV
P - IV

A, V
P - IV
P - IV

P - IV

P -IV

P- IV

P - IV

P - IV

P - IV

A, V
P - IV
P - IV
R
P - IV

P -IV

P - IV

A, V
P - IV
P - IV
R
P - IV

P - IV

P - IV

P - IV
P - IV
P - IV

P - IV
P - IV
P - IV

P - IV

1975
1976
1977

P - IV
P - IV
P - IV

P - IV
P - IV
P - IV

1978
1986
1991

P - IV

P - IV

P - IV
P - IV
P - IV
D
P - IV

P - IV
P - IV
P - IV
P - IV

R, T I
R

R

P - IV = PESQUISADOR - IV da SUDENE, D = DIADORIM da SUDEPE / PDP, R = RIOBALDO da SUDEPE / PDP
T. I = TAMANDARÉ - I do CEPENE, A= AUGUSTUS e V = VENEZUELA

Assim, para melhor compreensão dos resultados, define-se desde logo que
nos experimentos com espinhel de superfície a duração média dos lances foi de
2.97h, com espinhel de fundo para tubarões foi 14,0 h e com espinhel de fundo para
peixes

ósseos

todos

os

lances

foram

de

2,0

horas.

TABELA 3 : Distribuição Anual e Espacial das Estações com Espinhel de Fundo para Tubarões Executadas por Barcos de Pesquisa no Nordeste.
Meses
Setor
PL e AM
do RN
PL do PI e
CE
PL da PB
PL de PE
PL de AL
PL de SE
PL da BA
B. Grande

Jan

Total

11

11

Fev

8

Mar

10

Abr

6

Mai

16

Jun

6

Jul

8

Ago

11

Set

10

10

6

16

22

14

Nov

14

Dez

Totali
zados
106 1_/

Total

78

78

13
13
90

7
1
6
2
8

Out

1
7

8

11

10

22

14

1_/ 106 estações totalizadas correspondem ao período mai/74 a abr/75 do PESQUISADOR - IV.
Não se incluem neste quadro 179 estações do Augustus e Venezuela por não apresentarem definição sobre as suas posições.
PL = Plataforma, AM = Alto mar

13

287

106

127
13
97
2
13
2
438

TABELA 4 : Distribuição das Estações com Espinhel de Superfície por Setores, Meses e Anos.

Meses
Setor

Jan

Fev

Mar

Plat. e Alto mar do RN

3

Banco Caiçara

2

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
7

Set

Out

Nov

Dez

Total
10
2

Talude do RN

2

2

Banco Este

2

2

Fernando de Noronha

2

2

Rocas

2

2

Banco Grande

1

1

Banco Pequeno

1

1

Total
Plat. = Plataforma

5

10

7

22

2.1.3 - Características dos Espinhéis

Como

foi assinalado, utilizaram-se Espinhéis de superfície para grandes

pelágicos, Espinhéis de fundo principalmente para tubarões e espinhel de fundo para
peixes ósseos.

a) Espinhel de Superfície

Usando espinhel de superfície há registro apenas de quatro cruzeiros mistos
(cruzeiros em que operavam mais de um tipo de petrecho) executados pelo
RIOBALDO (3) e DIADORIM (1). A descrição deste espinhel é em todos eles muito
sumária não contendo informações que permitam a sua reconstrução.
As informações mais completas procedem do RIOBALDO Cruzeiro 5/76 e
permitem a seguinte caracterização:
Nº . de samburás: 10 a 11
Cabo de bóia:
Material - Cabo de 6mm flexível
Comprimento - 25,0 - 50,0 m
Linha mestra:
Material - Cabo de 6mm
Comprimento: 200m por samburá
Linha secundária:
Buran:
material - cabo 6mm (chamado de linha de braço)
Comprimento - 18,0 m
Sekyama: sem sekyama
Estropo:
Material - arame aço inox 1/16
Comprimento - 1,5 m
Anzol : Tuna hook no 8 cm
Distância entre as linhas secundárias: 25,0 m
No de anzóis por samburá : 07
FIGURA ou Esquema: FIGURA NO 1

b) Espinhel de Fundo

Foi utilizado sobretudo pelo PESQUISADOR - IV ao longo da Plataforma
Continental.
No inicio de suas atividades (1971) utilizou espinhel formado de quatro
samburás. Depois passou a operar com 15 samburás e com adaptações que
melhoraram seu desempenho. Eram destinados a capturar tubarões e neste sentido
conseguiram uma especificidade de 98%.

As características gerais deste aparelho eram as seguintes:

Nº . de Samburás: 15
Cabo de bóia: Sem informação, (varia com a profundidade do
local).
Linha mestra:
Material: cabo 6 mm
Comprimento: 220,0 m
Linha de anzol:
Material - cabo flexível 6mm
Comprimento - 3,0 m
Estropo:
Material: Aço flexível inox nº . 20
Comprimento: 1,0 m
Distância entre as linhas de anzol: 20,0 m
Anzol: Tuna hook no 8
No de anzóis: De 90 a 300
Âncoras:15,0 Kg
Iscas: Arraia, moreias e papo ou língua de baleia
FIGURA ou Esquema: FIGURA NO 2

c) Espinhel para Peixes Ósseos

Este petrecho foi utilizado pelos barcos AUGUSTUS e VENEZUELA de maio
a agosto de 1974. Ficou conhecido como espinhel de fundo para peixes ósseos.
Era formado por conjuntos unitários constituídos por uma linha principal de
230m e 40 linhas de ramificação providas de anzóis.
Cada espinhel continha 5 unidades, totalizando 200 anzóis. Foram
empregados dois tamanhos de anzóis. O tamanho maior, nº . 614 e o menor, nº . 617
assim distribuídos: dois anzóis maiores e três anzóis menores, com estes no meio da
O

linha. A FIGURA N

3 mostra esquematicamente o modelo deste espinhel.

Em algumas viagens, foram usadas sete unidades com um total de 280
anzóis assim dispostos: um elemento de anzol grande, dois pequenos, um grande,
dois pequenos e um grande.
O tempo de imersão do espinhel foi padronizado em 2,0 horas, tendo sido
utilizado como isca a sardinha salgada.

2.1.4 - Resumo dos Resultados

a) Espinhel de Superfície
As experiências com este petrecho estão representadas na CARTA N0 5.
A duração média dos lances foi de 3,0 horas. O índice de rendimento
(kg/100anzóis) destas experiências foi baixo: 37,3 kg, correspondente a uma
abundância relativa de 3,8 peixes/100anzóis. Nos 22 experimentos realizados foram
capturados 62 peixes pesando 606, 7 kg.
Em razão da pequena quantidade de dados, resume-se na TABELA NO 5 o
esforço de pesquisa e os resultados alcançados com espinhel de superfície:

TABELA 5 - Esforço e Capturas nas Pesquisas com Espinhel de Superfície.

Tempo
N0 de Estações

22

Período

76/77

Centenas/anzóis

16,25

de Capturas

Imersão (h)

66,13

N0/ Kg

62 /606,7

A contribuição isolada desse trabalho para o conhecimento do potencial
pesqueiro pelágico de área tão ampla (Bancos, Talude e Alto mar) foi pequena. As
estações eram pelo menos vinte milhas distantes uma das outras. Onze não
produziram nenhuma captura e onze produziram entre 4,0 e 230,0 kg.
Três experimentos realizados no alto mar, foram todos improdutivos. Em dois
outros ocorridos sobre o Talude, um capturou dois peixes e o outro foi totalmente
improdutivo. De modo geral, os rendimentos (kg/100anzóis) são pouco significativos
por representarem dois ou um experimento em cada setor, porém servem como

indicativo dos resultados obtidos por esse petrecho e de que os altos fundos se
revelam mais piscosos que o talude e o alto mar.
Os indicadores da produtividade e abundância relativa dos peixes capturados
com espinhel de superfície em cada setor, estão representados na TABELA NO 6.
TABELA 6

- Produtividade e Abundância Relativa Obtidas com Espinhel de
Superfície nos Setores Pesquisados.
0

Setor

N de Est.

Índice de
Rendimento
(kg/100anzóis)

Índice de Abundância
0
Relativa(N /100anzóis)

Alto mar
Banco Caiçara
Talude
Banco Este
Rocas
Banco Grande
Banco Pequeno
Fernando de
Noronha
Sem Posição

3
2
2
2
2
1
1
2

0,0
76,4
17,3
43,9
32,0
315,3
100,4
32,0

0,0
2,8
1,3
12,7
2,7
10,7
6,7
13,3

7

0,0

0,0

O índice de produtividade elevado no Banco Grande resultou da captura de
cinco tubarões pesando 230 kg e a maior abundância de peixes de Fernando de
Noronha relacionou-se com a captura de maior número de exemplares de bicuda.
A CARTA NO 6 mostra os índices de rendimento de cada setor e a
composição das capturas.
A composição centesimal das capturas relativamente aos pesos e números
desses exemplares foi a que se mostra na TABELA NO 7.

TABELA 7 - Composição das Capturas de Espinhel de Superfície.
Nome
o

N
Lombo preto
8,1
Albacora lage
12,9
Bicuda
64,5
Dourado
8,1
Fidalgo
1,6
Albacorinha
1,6
Xaréu preto
3,2
b) Espinhel de Fundo

%
kg
37,9
29,6
13,5
7,2
6,7
4,1
1,0

Os experimentos com espinhel de fundo foram feitos entre 1971 e 1991.
Distribuíram-se sobre a plataforma continental, dos 20m de profundidade até o talude.
Objetivaram principalmente a captura de tubarões. Apenas duas estações, em junho
de 86, ocorreram no Banco Grande.
Estiveram envolvidos nestes levantamentos o PESQUISADOR - IV (anos de
1971 a 1978), na plataforma de vários Estados, o RIOBALDO em 1986 e 1991 sobre o
Banco Grande e na plataforma de Sergipe e Bahia respectivamente, o TAMANDARÉ
- I, sobre a plataforma frente a Barra de Santo Antônio em Alagoas.
Nas 438 estações computadas foram lançadas 483,24 centenas anzóis as
quais permaneceram na água durante 6.146,33 horas. A duração média dos lances foi
de 14,0 horas .
Na maioria, os resultados foram originalmente apresentados já totalizados,
sem registro ou referência às capturas por estações.
Com indicação das posições das estações e discriminação das espécies,
existem apenas 17 experimentos correspondentes aos cruzeiros do RIOBALDO. Em
sete desses experimentos, realizados na plataforma continental da Bahia não houve
qualquer captura. Assim, os resultados das demais 421 estações com espinhel de
fundo por não oferecerem detalhamentos, não permitem refinamento de análise.
A distribuição espacial dos experimentos é mostrada na CARTA NO 7 e os
rendimentos das experiências com as composições das capturas estão inscritas na
CARTA NO 8.
O resultado geral dos experimentos com espinhel de fundo revela o seguinte:
a) No Banco Grande, o único banco pesquisado com esse petrecho,
ocorreram apenas dois lances em junho de 86, com duração média de 21,0 horas.
Nos dois usaram-se 1,95 centenas de anzóis. A produção alcançada no Banco
Grande é apresentada na TABELA NO 8.

TABELA 8 : Capturas com Espinhel de Fundo no Banco Grande.
No

Peso

Cação lombo preto

16

1.026,0

Cação cabeça chata

02

195,0

Espécie

Total

18

1.221,0

Resultou um índice de rendimento de 626,15 kg/100anzol equivalente a 9,23
peixe/100anzóis e capturas em número de indivíduos compostas 89% de cação
lombo preto e 11% de cação cabeça chata.
b) Na plataforma continental ocorreram os problemas de totalização de
O
resultados já referidos. A TABELA N 9 informa sobre as capturas por seções da

plataforma nordestina. Somente nas plataformas da Bahia e da Paraíba houve
discriminação das espécies. Na forma como estão apresentados nos relatórios os
dados permitiram elaborar a TABELA NO 10 da qual é possível visualizar o seguinte:
• A duração média dos lances foi de 14:00h e o rendimento geral obtido foi 275,3
kg/100anzóis.
• O menor rendimento foi obtido na plataforma da Bahia e Sergipe : 45,3
kg/100anzóis. Este aumenta para o Norte, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio
Grande do Norte e no Piauí/Ceará. No conjunto, o maior rendimento foi obtido na
plataforma do Piauí/Ceará.
• Na plataforma da Bahia e Sergipe, onde ocorreram 15 experimentos, a composição
das capturas marcou a presença de 5 peixes demersais. As espécies e
correspondentes percentuais foram os seguintes :
Nome
Lombo preto
Panam
lixa
Sucuri
Tintureira
Cioba
Sirigado
Caranha

N0
2
1
1
31
2
1
2
2

%
4,76
2,40
2,40
73,80
4,76
2,40
4,76
4,76

TABELA 9 - Esforço de Pesca e Capturas por Espécies, com Espinhel de Fundo para Tubarões na Plataforma Continental do Nordeste.

N0
Setor ou

de

N0
de

Tempo de
imersão

L. preto
0

N / kg

Fidalgo
0

N / kg

C

A

P

T

U

R

A

S

Lixa

Panam

Sucuri

Tintur.

Cioba

Sirigad

Cavala

Totalizado

0

N / kg

0

N / kg

0

N / kg

0

N / kg

0

N / kg

o

0

N / kg

0

N / kg

Total
0

IP

N / kg

kg/100

41/2038,0

45,3

0

Área

Exp

Anzóis

(H)

Plat de SE

15

4.500

225,0

2 / 150,0

Plat. da PB

127

14.078

1581,63

45/ 4827,0

422/49183,3

349,4

Plat. do PI

78

7.240

1252,36

290/36093,0

290/36093,0

498,5

106

12.180

1486,16

165/18526,0

165/18526,0

152,1

Plat. de AL

97

8.290

1392,5

181/23137,5

181/23137,5

241,3

Plat. de PE

13

1.141

156,0

81/5135,0

81/5135,0

450,0

Total

436

48.729

6.093,65

717/82891,5

1180/134153,8

275,3

N / kg
1 / 70

1/270,0

31/1357,0

1/150,0

4/514,5

212/24861,0

131/17058,3

1/3,0

2/18,0

2/20,0

e BA
30/1922,5

e CE
Plat. do
RN

47/4977,0

IP = índice de Produtividade

30/1922,5

1 / 70

5/784,5

243/26218,0

132/17208,3

1/3,0

2/18,0

2/20,0

TABELA 10 : Esforço, Capturas e CPUE por Setores da Plataforma Nordestina Usando Espinhel de Fundo para Tubarões.

Setor

N0

de

Centenas de

Tempo de

Capturas
0

CPUE
0

Experimentos

anzóis

Imersão (H)

N

kg

N

kg

Plat. da PB

127

140,78

1.581,63

422

49.183,3

3,00

349,4

Plat. da BA e

15

45,0

225,00

42

2.072,0

0,93

46,0

Plat. do Ce e PI

78

72,4

1.252,36

290

36.093,0

4,00

498,5

Plat. do RN

106

121,8

1.485,16

165

18.526,0

1,35

152,1

Plat de AL

97

89,9

1.404,50

181

23.137,5

2,01

257,4

Plat de PE

13

11,41

156,00

81

5.135,0

7,10

450,0

Total

436

481,29

6.104,65

1.181

134.146,8

2,45

278,7

SE

Plat. = Plataforma

Na Paraíba, onde a produção também foi discriminada por espécies
observou-se a seguinte composição das capturas (TABELA NO 11)

TABELA 11 : Composição das Capturas Obtidas com Espinhel
de Fundo na Plataforma Continental da Paraíba.
Espécie
Sucuri
Tintureira
Lombo preto
Fidalgo
Panam

Nº
212
131
45
30
04

%
50,2
31,0
10.7
7,1
0,9

Peso
24861,0
17058,3
4.827,0
1.922,5
514,5

%
50,5
34,7
9,8
3,9
1,0

Total

422

99,9

49.183,3

99,9

Estes resultados indicam que na plataforma da Paraíba, 99,0% das capturas
com espinhel de fundo provém da família Carcharhinidae.
Quando estas capturas são observadas em função dos meses em que
ocorreram, constata-se que houve um rendimento máximo de junho a novembro
(TABELA NO 12 ).
TABELA 12 : Esforço, Capturas e Rendimentos do Espinhel de Fundo,
por Meses, na Plataforma Continental da Paraíba.

Mês

Centenas de Anzóis

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

14,0
10,20
10,00
7,70
17,40
8,30
7,90
11,00
10,00
14,88
15,00
14,40

IA - Índice de Abundância Relativa (N0 / centena de anzóis)
IR - Índice de Rendimento (kg / centena de anzóis)

Produção
(N0 / kg)
23
13
42
23
46
32
26
52
36
52
45
32

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3.239,0
1.123,5
3.022,9
1.258,6
2.869,3
4.110,5
3.639,5
7.212,0
4.180,5
8.207,0
7.141,5
3.179,0

IA / IR
1,6 / 231,3
1,3 / 110,1
4,2 / 302,3
3,0 / 163,4
2,6 / 164,9
3,8 / 495,2
3,3 / 460,7
4,7 / 655,6
3,6 / 418,0
3,5 / 551,5
3,0 / 476,1
2,2 / 220,8

c) Espinhel de Fundo para Peixes Ósseos

Esta pesquisa foi executada dentro de um projeto maior visando definir a
Viabilidade de Implantação de Terminais Pesqueiros no Nordeste.
A área de operações estendeu-se do Maranhão até a fronteira da Bahia com
o Espírito Santo portanto, uma extensão muito grande. Incluíram-se no projeto os
bancos da Cadeia de Fernando de Noronha. O esforço de pesquisa foi relativamente
pequeno já que os trabalhos foram executados em 4 meses, de maio a setembro de
1974.
A área objeto da pesquisa foi dividida em 5 subáreas ( ver CARTA N0 4)
sendo 3 na parte Norte da região Nordeste e 2 ao Sul conforme as designações a
seguir:
N1 - do Maranhão até 40º W
N2 - de 40ºW até Natal
N3 - Bancos da Cadeia de F. Noronha
S1 - Natal a Ilhéus (BA)
S2 - De Ilhéus à Fronteira com o Estado do Espírito Santo.

A subárea N1 contém parte do Ceará e Piauí e a S2 não engloba nenhum
trecho objeto deste trabalho.
Em toda a pesquisa realizada pelos dois barcos foram realizadas 179
estações distantes 20 milhas uma da outra com o lançamento de um total de 35.800
anzóis durante 358,0 horas de efetiva pesca. Os resultados podem ser observados na
TABELA NO 13, já totalizados por sub-áreas e para o período total dos trabalhos
resultando de estimativas efetuadas com base no seguinte procedimento:

1 - Determinação da extensão da costa de cada subárea;
2 - Determinação do número de estações por subárea, a partir do total (179)
e do espaçamento de 20 milhas entre estações;
N1 = 40 estações
N2 = 35 estações
N3 = 34 estações
S1 = 50 estações
S2 = 20 estações

3 - Utilizando as rotas dos navios com os portos de saída e chegada,
identificou-se o período de operação;
4 - Considerando que em cada estação o espinhel operou com 120 anzóis
pequenos e 80 grandes estabeleceu-se o emprego de 200 anzóis/lance de duas
horas;
5 - Dispondo da rentabilidade por subárea por

estrato de área (km2)

estabeleceu-se com o emprego de média ponderada a captura/anzol (g/anzol) para
cada subárea e por conseguinte a estimativa da captura total;
6 - Dispondo da participação relativa da captura por subárea e principais
espécies, estimou-se a captura nominal por espécie.

A divisão em subáreas e os dados gerais das operações estão resumidos na
TABELA NO 13 que contém as subáreas, períodos, esforço e produção por espécies.
O
Os índices de rendimento (TABELA N 14) foram baixos. Os máximos de

capturas totais por subárea (TABELA NO 13) foram 347,0 Kg na N1 e 340,0 kg nos
bancos (N3). O rendimento médio de todas as subáreas reunidas foi 3,25
kg/100anzóis sendo o maior índice em Fernando de Noronha e Bancos e o menor na
área N -2. As CARTAS NOS 9, 10 e 11 mostram os contornos das densidades de
peixes em peso por anzol.
Ocorreram peixes relativamente pequenos, característicos da pesca com
linha de mão. O cangulo e os pequenos cações ofereceram os maiores índices de
rendimento respectivamente 0,63 e 0,49 kg/centena de anzóis.
Confirmaram-se as ilhas e bancos como setores de maior produtividade no
ecossistema pelágico e aí são evidenciados o cangulo, o xaréu e o pargo espécies
demersais que se concentram no entorno dos altos fundos.
Quanto ao número de peixes, foram traçadas linhas de contorno
representando 2, 4, 6, 8 e 10 peixes/100anzóis. Foram assinaladas sete áreas dentro
destas linhas, onde as taxas de capturas foram superiores a 8/peixes/100anzóis.
Todas elas associadas as extremidades da Plataforma. A maior parte da área mais
próxima da costa apresenta capturas de 4 peixes/100anzóis (CARTAS NOS 12, 13 e
14).
Cações e pargos foram as espécies mais comumente capturadas na
pesquisa com esse espinhel sendo que a maior parte na zona N-1, portanto na área
abrangendo o Piauí.

TABELA 13 : Esforço e Produção nas Pescarias Efetuadas com Espinhel de Fundo para Peixes Ósseos pelos N/ Pq Augustus e
Venezuela.

Cód.

Área Pesq.

Período

0

0

N de

N de

est.

Anzóis

C

A

T

U

R

A

S

(kg)

Pargo

Xaréu

Guaiuba

Garoupa

Cangulo

Bagre

Cação

Outros

Total
(kg)

N1

MA até 40° W

mai-jun/74

40

8000

56,6

7,5

26,4

30,2

32,2

9,5

81,0

103,6

347,0

N2

40° W até Natal

jun/74

35

7000

21,0

4,5

28,8

18,2

18,8

6,8

8,5

39,0

145,6

N3

jun-jul/74

34

6800

45,5

54,71

---

---

107,7

---

14,0

118,1

340,0

S1

F N, Rocas e
Bancos
Natal a Ilhéus

jul-ago/74

50

10000

15,2

2,7

30,3

23,3

41,2

14,2

51,8

23,3

202,0

Total

-----

mai-ago/74

179

31.800

138,3

69,4

85,5

71,7

199,9

30,5

155,3

284,0

1034,6

TABELA 14 - Índices de Capturas por Espécies com Espinhel de Fundo Operado nos Barcos AUGUSTUS e VENEZUELA.

C

A

Pargo Xaré

P

T

Guaiuba Garoupa

U

R

A

S (kg)

Cangulo

Bagre

Cação

Outros

Total

Código da

Esforço

subárea

(centena/anzóis)

N1

80

0,71

0,09

0,33

0,38

0,40

0,12

1,01

1,29

4,34

N2

70

0,30

0,06

0,41

0,26

0,27

0,10

0,12

0,56

2,08

N3

68

0,67

0,80

----

----

1,58

----

0,21

1,74

5,00

S1

100

0,15

0,03

0,30

0,23

0,41

0,14

0,52

0,23

2,02

Total

318

0,44

0,22

0,27

0,22

0,63

0,10

0,49

0,89

3,25

u

Na plataforma Sul a pesquisa destaca a zona S-1 em Sergipe.

2.1.5 - Identificação das Espécies

No que tange à exploração do sistema pelágico Nordestino com espinhel cada
tipo desse petrecho alcança estratos e em conseqüência estoques diferentes
apresentando as seguintes espécies dominantes:

Espinhel de superfície - Lombo preto
Albacora lage
Bicuda
Espinhel para peixes ósseos - Cangulo
Cação
Pargo
Guaiuba
Espinhel de fundo - Sucuris
Tintureira
Lombo preto
A seguir são listadas as espécies capturadas com Espinhéis, a designação
científica e os nomes das famílias a que pertencem :

Nome Vulgar

Nome Cientifico

Família

Albacora lage
Cação lombo preto
Bicuda
Dourado
Fidalgo
Xaréu preto
Arabaiana do Norte

Thunnus albacares
Carcharhinus falciformis
Sphyraena barracuda
Coryphaena hippurus
Carcharhinus obscurus
Caranx hippos
-----------

Scombridae
Carcharhinidae
Sphyraenidae
Coryphaenidae
Carcharhinidae
Carangidae
Carangidae

Sucuri da galha preta ou
cabeça chata
Sucuri, fidalgo ou lombo
preto
Tigre, jaguara ou tintureira
Martelo

Carcharhinus leucas

Carcharhinidae

Carcharhinus obscurus

Carcharhinidae

Galeocerdo curvieri
Sphyrna spp

Carcharhinidae
Sphyrnidae

Lutjanus purpureus
Ocyurus chrysurus
Caranx spp
Epinephelus spp
Balistes sp
Tachysurus e Bagre sp
Selachii

Lutjanidae
Lutjanidae
Carangidae
Serranidae
Balistidae
Ariidae
------------

Pargo
Guaiuba
Xaréu
Garoupa
Cangulo
Bagre
Cação

2.6.1 - Composição das Capturas

Não é lógico reunir os resultados de três tipos distintos de Espinhéis para
avaliar a composição das capturas. Por isto na ocasião da análise dos resultados de
cada tipo foi apresentada a composição das mesmas.
De qualquer maneira quando os índices são comparados torna-se notável
que entre os tubarões, os sucuris, jaguara e lombo preto constituem a maior parte da
produção em peso bem assim a maior freqüência em número de indivíduos. Quando
se observam as capturas com pequenos anzóis, destinados a peixes ósseos,
ressaltam em importância o cangulo e os pequenos cações e as capturas com
espinhel de superfície para grandes pelágicos incidem principalmente sobre a
albacora-lage e o cação lombo preto.

2.2 - Linha de Mão
2.2.1 - Base Bibliográfica

Cinco relatórios de cruzeiros de 1977,1978 e 1986 registraram pesquisas do
RIOBALDO e DIADORIM com linha de mão, em setores como o Rochedo de São
Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha e no Alto Mar. Ofereceram dados rarefeitos
e isoladamente de pouca consistência para avaliações sobre as capturas. Em
cruzeiros realizados em outubro de 88 e maio de 89 pelo RIOBALDO não há registro
das espécies. O DIADORIM em abril de 1977 só registrou o peso das capturas. Não
há em alguns, indicação sobre o número de pescadores, estações, horas de pesca
motivando a realização de estimativas.
Mais preciso foi o programa executado pela SUDENE em 1965/66 que
recebeu a denominação “Prospecção do Peixe Pargo no Nordeste Brasileiro”. Neste, o
barco pesqueiro denominado CANOPUS foi adaptado para avaliar as concentrações
de pargo adulto em bancos até então não freqüentados pela frota comercial e
identificar possíveis estoques do pargo jovem ao longo da plataforma continental e
bancos. Esse trabalho possibilitou a coleta de volumoso material científico
posteriormente analisado por unidades especializadas da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal do Ceará (UFCE) e outras, originando
inúmeras monografias sobre bentos, plancton, etc.
Não se resgatou qualquer registro sobre uma campanha realizada pela
SUDENE em parceria com o comando do N Oc Almirante Saldanha da Gama a qual

também visou capturar pargos em novos bancos submarinos ainda desconhecidos
para a pesca da época.
No Estudo da Viabilidade de Implantação de Terminais Pesqueiros no
Nordeste, publicado em 1975, foram executados levantamentos com linhas de mão,
em número de 174 estações, na área de interesse deste trabalho, entre maio e
outubro de 1974.

2.2.2 - Operações com Linha de Mão
A TABELA No 15, mostra a cronologia dos levantamentos com linha de mão
relativamente a cada barco.
TABELA 15 : Levantamentos com Linha de Mão por Meses e por Ano Relativamente
a Cada Barco.
Mês
Ano
1965
1966
1974
1977
1978
1979
1986
1988
1989

Jan

Fev

Mar

Can

Can

Can

Abr

D

Mai

A, V
D

Jun

Jul

Ago

Can

Can

Can

A, V
D

A, V
D

A, V

Set

Out

Nov

Dez
Can

A, V

D
D
R
R
R

Can = CANOPUS, D = DIADORIM, R = RIOBALDO, A = AUGUSTUS e V = VENEZUELA

Os cruzeiros do RIOBALDO e do DIADORIM produziram poucas informações
porque de 6 a 12 dias de duração, realizavam operações mistas, com experimento de
vários petrechos de captura.
As atividades com linha de mão na plataforma, nos bancos e ilhas foram
executadas da maneira mostrada na TABELA No 16.

TABELA 16 - Estações Realizadas com Linha de Mão por Meses, em Cada Setor.
Meses
Setor
Rochedo SPP
F. Noronha
Plataforma
Talude
Banco Mundaú
Alto Mar
Banco do Meio
Bco Leste
Banco
Continental
Banco Grande
Banco Pequeno
Banco Caiçara
Banco Fundo
Banco Sueste

Jan

Fev

Mar

Abr

8

Mai

Jul

X
43
6

X
68

Ago

Set

Out

Nov

Dez

7
X

5
15

Jun

25

6

30
9

30

11

16
1

1
3

X

1
1
1

1

2
2

2
1
2
1
1

1
12

Total
27
3
33
-13
61
X = Houve experimento mas o número não foi registrado.

1
44

36

13

15
-234
31
1
5
1
3
2
3
1
20
1
2

6

71

Total

--

18

319

Do total de 319 experimentos registrados nenhum setor recebeu uma
cobertura anual completa. Entre os bancos, o de Caiçara foi visitado 20 vezes mas os
demais bancos em conjunto, foram pesquisados apenas 14 vezes, com experiências
esparsas durante os meses de julho, agosto, janeiro e fevereiro produzindo resultados
pouco expressivos. Mais expressiva foi a atuação sobre a plataforma continental, onde
ocorreu grande número de estações de curta duração (73%) realizadas pelo
AUGUSTUS e VENEZUELA (CARTA NO 15).

2.2.3 - Características das Linhas de Mão

Linha de mão, linha de fundo ou pargueira são denominações de um mesmo
petrecho com pequenas variações.
Nas pesquisas realizadas pelo CANOPUS era constituída de uma linha
mestra de algodão multifilamento de cerca de 180 metros de comprimento de onde
pendiam segmentos do mesmo material com comprimento de 4 a 5 metros. Ao longo
destes segmentos, ramificavam-se 5 a 7 linhas de náilon 160, monofilado, com 60 cm
de comprimento portando cada uma um anzol.

As linhas do CANOPUS apresentavam as seguintes características:

Linha Mestra - Material: Algodão
Tipo: Multifilamento, n0 000 (três zeros)
Comprimento: 180 m
Segmentos - Material: Algodão
Tipo: Multifilamento, n0 000
Comprimento: 4 a 5 m
Extremidades: Com alça
Ramos (linhas com anzóis) - Material: nailon 160
Comprimento: 0,60 m
Distância entre ramos: 0,70 m
N0 de ramos com anzóis: 5 a 7
Tipo de anzol: Mustad nos 613 e 614
Chumbada - 0,4 kg

As linhas dos barcos RIOBALDO e DIADORIM constituíram-se de linha
mestra de náilon monofilamentado 0,80, 1,00 ou 1,20 com 2 a 5 linhas de anzóis com
comprimento de 150 m, com 2 a 4 anzóis Mustad nos 615, 616 e 617 cada. A linha
principal suportava uma chumbada de 0,4 kg.
Nos barcos AUGUSTUS e VENEZUELA a pesca com linha de mão teve o
objetivo de complementar amostras coletadas com espinhel, obter material para
estudos biológicos e contribuir para a identificação dos traços de ecogramas do
LAMATRA (barco que executou as pesquisas acústicas do projeto).
Um conjunto de linha de mão (FIGURA NO 4) era formado de uma linha
principal com 50 a 100 m de comprimento da qual pendiam 5 ou 6 linhas ramificadas
cada uma com um anzol. A chumbada pesava de 0,5 a 2,0 kg. Anzóis menores Nos
616 e 617 eram utilizados nas profundidades inferiores a 50 m e anzóis maiores, No
614 eram usados em profundidades além de 50 m. A isca em geral foi sardinha.
As características gerais das linhas de fundo utilizadas no AUGUSTUS e no
VENEZUELA foram as seguintes:

Para locais de profundidade inferior a 50 m

Linha Principal - Comprimento: 50 m
Material: Náilon monofilamentado 1,2 ou 0,9 mm
Linha de Anzol - Material: Náilon 0,75 mm
Comprimento: 30 cm
N0 de linhas: 05
Anzol -

Mustad no 616

Para locais de profundidade superior a 50 m.

Linha Principal - Comprimento: 100 m
Material: Náilon 1,6 mm
Linha de Anzol - Comprimento: 30 cm
Material: Náilon 1,6 mm
N0 de linhas: 05
Anzol Chumbada -

Mustad no 614
0,5 a 2,0 kg

2.2.4 - Resumo dos Resultados

Os trabalhos do CANOPUS abrangeram dois períodos pronunciados do ano:
julho/agosto e dezembro/março.
Cobriram a cadeia de bancos do Ceará, a do Rio Grande do Norte, a
plataforma continental desde o Ceará até Alagoas e setores do alto mar no Ceará e
Rio Grande do Norte. (CARTA No 16)
Realizaram-se 128 experimentos abrangendo o estrato mais profundo dos
setores mencionados. Conforme mostra a TABELA No 17 a prospecção de pargo
alcançou a lâmina d’ agua entre 23 a 128 m sobre os bancos, entre 29 e 137 metros
na plataforma e entre 88 e 319 m no alto mar.

TABELA 17 : Limites de Profundidades nos Setores
Pesquisados com Linhas de Fundo.
Setor

Prof.
Mínima (m)

Prof.
Máxima (m)

56
23
44
60
29
48
64
105
88

128
88
137
88
49
105
110
319
88

Bancos da cadeia do RN
Bancos da cadeia do CE
Plataforma: RN
CE
AL
PE
PB
Alto mar: RN
CE

Não foram localizados os estoques de pargo jovem como pretendia a
pesquisa. Campanhas posteriores com arrastos, demonstraram que esses peixes
estão distribuídos em áreas costeiras no Norte do país. Entretanto obteve-se uma
cobertura dos bancos e da plataforma continental (CARTA No 16) a qual revelou a
abundância das principais espécies inclusive em bancos ou parcéis que àquela época
praticamente não eram explorados comercialmente (CARTA No 17). As anotações de
produção foram em número de exemplares pelo que a avaliação é feita apenas em N0
de peixes/Hora/homem. A TABELA No 18 reúne esses valores por cada setor
levantado pelo CANOPUS.
TABELA 18 : Esforço e rendimento das Experiências com Linha de Fundo Realizadas
pelo CANOPUS no Nordeste.

Setor

Horas/homem

Prof.
(m)

Índice de Abundância
0
Relativa (N /H/h)

Bancos do RN
Bancos do CE
Alto mar - RN
Alto mar - CE
Plataforma - RN
Plataforma - CE
Plataforma - AL
Plataforma - PE
Plataforma - PB

80,28
258,45
27,39
77,00
138,02
336,42
65,40
72,70
40,21

56 - 128
23 - 88
105 - 219
88
44 - 137
60 - 88
29 - 49
48 - 105
64 - 110

2,05
4,92
0,22
4,14
1,64
1,68
2,23
0,10
2,04

Meses
abrangidos
Jan/Fev
Jul/Ago
Dez/Jan
Ago
Ago e Dez/Jan
Jun/Jul/Ago
Mar
Dez e Mar
Dez

Para o total de 2.788 peixes capturados pelo CANOPUS, o índice médio de
captura N0 /Hora/homem foi 2,66 valor que pode servir de referencial para observação
das oscilações de abundância nos diversos setores já que a média engloba as
variações temporal e espacial (ver CARTA No 17).

Os bancos da cadeia do Ceará não foram contemplados em nenhuma outra
pesquisa daí a importância deste trabalho.
Não obstante a diferença de épocas, (os bancos do Ceará foram visitados em
jul/ago e os do RN em jan/fev) essa pesquisa revelou que os bancos do Ceará são
aparentemente mais piscosos, informação corroborada por uma maior abundância do
mesmo peixe também na plataforma contígua, ao Ceará.
Quando se observa isoladamente os bancos de cada uma das duas cadeias,
percebe-se que o banco mais piscoso foi o Continental (10,90) seguido pelo Banco de
Caiçara (7,98)

no Rio Grande do Norte, sendo também importante a captura no

Banco Mundaú no Ceará. Estas informações podem ser assim resumidas:

Setor

Esforço (H/h)

Capturas
(N0)

CPUE
(N0/H/h)

Bancos do RN

80,28

165

2,05

Caiçara
Fundo
Grande
Pequeno

13,28
13,00
36,00
18,00

106
02
26
31

7,98
0,15
0,72
1,72

Bancos do Ceará

258,40

1271

4,92

Mundaú
Meio
Leste
Continental
Aracati

48,00
48,00
94,30
62,44
5,66

232
92
266
681
0,00

4,83
1,92
2,82
10,90
0,00

Os levantamentos do CANOPUS, com linha de mão, demonstraram a eficácia
do petrecho para capturar treze espécies de peixes sendo o pargo a dominante com
89,6% do número de indivíduos. Compondo os 10,4% restantes, registraram-se como
mais freqüentes o xaréu preto, piraúna, pirá e sirigado. As espécies acidentais foram
cangulo, dourado, cavala e bonito.
O pirá e a piraúna foram mais abundantes no banco de Caiçara e xaréu
branco e xaréu preto dominaram as capturas no Talude e alto mar do Rio Grande do
Norte.

Composição Centesimal das Capturas Obtidas pelo
CANOPUS.
1,2% 0,6%
2,0%
0,4%

pargo

6,2%

xaréu
preto
piraúna
89,6%

pirá
sirigado
outros

Nos trabalhos realizados pelo AUGUSTUS e VENEZUELA ( ver CARTA Nº
15) os autores ressaltaram na Parte B - Pesquisa de Recursos - Vol. 1, que os
resultados alcançados com linha de mão não mereceram apresentação sob forma de
contornos mas que contribuem para o entendimento geral sobre a distribuição dos
recursos.
Os bancos pesquisados por estas duas embarcações receberam códigos
numéricos. De acordo com as coordenadas geográficas apresentadas, tem as
seguintes correspondências : Banco 1= Banco Fundo, Banco 2 = Banco de Caiçara,
Banco 3 = Banco de Aracati, Banco 4 = Banco Mundaú e Banco 5 = Banco Leste (ver
CARTAS Nos 3 e 2) .
Os resultados dessas campanhas foram expressos em g/Hora/homem.
Nestes termos, na Região N-2 (de 40° W até Natal) os índices foram baixos (o mais
elevado foi de 1,5 kg/hora/homem) e o sistema de distribuição dos peixes foi
semelhante ao do espinhel ou seja, maior abundância na extremidade da plataforma
diminuindo em direção à costa.
Na região N-3 que reúne os bancos e ilhas, no entorno de Fernando de
Noronha e Rocas as capturas foram de cerca de 1,0 kg/Hora/homem na primeira
varredura (maio/junho) crescendo para 2,0 a 9,0 kg em setembro/outubro. Nos bancos
Fundo e Aracati as capturas foram insignificantes e no banco Caiçara variaram entre
2,0 e 8,0 kg/H/h.
Na região S-1, de Natal a Salvador, as capturas foram inferiores a 1,0 kg com
exceção da área, próxima ao estuário do Rio São Francisco, onde subiram para 4,0
kg.

Em conjunto, as espécies mais freqüentes nessas operações foram:

Pargo
Cioba
Garoupa
Cangulo
Xaréu

Destaque nas regiões N-2, N-3 e S1
Destaque na região N-1
Destaque na região S-2
Destaque próximo ao Atol das Rocas e região S-2
Destaque na N-1 e próximo ao Atol das Rocas (N-3)

Para compatibilizar os dados do AUGUSTUS e do VENEZUELA com os dos
demais barcos apresenta-se a TABELA No 19 segundo a qual a plataforma do Ceará
foi a mais produtiva para o padrão da pesquisa. Mostra também a maior
piscosidadede dos bancos em relação à plataforma.
Os trabalhos do RIOBALDO e DIADORIM abrangeram espaços não cobertos
pelo CANOPUS (CARTA No 18) o que proporcionou uma maior compleição às
prospecções.
Provavelmente por diferença nos tamanhos dos anzóis e nas profundidades
alcançadas, as espécies dominantes e as acompanhantes constituíram grupos
qualitativamente distintos do anteriormente observado. Basicamente as anotações
desses barcos foram registradas em peso das capturas daí a análise separada dos
resultados do CANOPUS que foram anotados em número de exemplares.
Em setembro e outubro de 88 e maio de 89 o RIOBALDO percorreu a
plataforma da Bahia executando 21 e 5 experimentos respectivamente num total de
221,58 Horas/homem. Capturou 151,0 kg de pescado especificando apenas que eram
118,6 kg de primeira classe e 32,4 kg de segunda. A produção representa um índice
de 0,68 kg/ Hora/homem.
As demais campanhas, do DIADORIM, ocorreram em Fernando de Noronha,
em abril, junho e julho de 77 e no Rochedo de São Pedro e São Paulo em março de
78 (CARTA No 19). Uma campanha do RIOBALDO foi realizada em maio de 86,
também no Rochedo. Os resultados totais computados para os quatro cruzeiros estão
apresentados na TABELA No 20.

TABELA - 19 : Índices de Captura (Máximo, Mínimo e Média) Obtidos com Linha de Fundo pelos Barcos Augustus e Venezuela, em Estações
ao Largo/Longo do Nordeste.

ÍNDICES

DE

CAPTURA

O

Setor

N /Hora/homem

g /Hora/homem

Máximo

Mínimo

Média

Máximo

Mínimo

Média

Plataforma do Piauí

2,33

0,00

1,01

1.530,0

0,00

444,50

Plataforma do Ceará

13,00

0,00

1,13

2.652,0

0,00

717,39

Plataforma do Rio

1,00

0,00

0,08

243,3

0,00

17,82

Plataforma da Paraíba

2,67

0,00

0,66

1.640,0

0,00

343,38

Plataforma de

5,39

0,00

0,73

606,0

0,00

155,27

Plataforma de Alagoas

4,83

0,00

1,06

1.582,0

0,00

469,91

Plataforma de Sergipe

5,17

0,00

0,82

4.166,0

0,00

488,44

Talude do Ceará

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Banco de Caiçara

4,70

0,20

2,52

8,42

295,4

3.072,32

Grande do Norte

Pernambuco

Obs: Os relatórios não contém os dados originais mas os índices já calculados. As médias apresentadas são dos índices.

TABELA 20 : Esforço Capturas e CPUE com o Uso de Linha de Mão no
Rochedo de São Pedro e São Paulo.
Setor

Hora/homem *

Capturas (kg)

CPUE

Fernando de Noronha
Rochedo de SPP

144
264

1160,0
5854,8

8,06
22,18

* Estimativa

Em Fernando de Noronha, onde só se dispõe dos pesos, três espécies
compuseram as capturas na ordem seguinte :

F. Noronha

kg

%

Xaréu preto
Xaréu branco
Vermelho

606,0
402,5
151,5

52,2
34,7
13,1

Total

1160,0

100,0

As espécies que compuseram a produção no Rochedo também expressas
em kg, foram as seguintes :

Espécie
Albacora lage
Albacora bandolim
Xaréu preto
cação
Peixe rei
Cangulo
Arraia
Outros
Total

Kg
2.019,5
493,0
563,0
1.785,0
461,3
148,0
302,0
83,0
5.854,8

No Rochedo de São Pedro e São Paulo, no cruzeiro de março de 78 do
DIADORIM, houve registro das capturas também em número de indivíduos, num total
de 383 espécimes, o que permite estabelecer a seguinte composição centesimal das
capturas :

Composição Centesimal das Capturas Obtidas pelo DIADORIM, em
Número de Indivíduos, em Março de 78.

Xaréu preto
7,9%

2,9%

25,8%

Cação
Peixe-rei

26,1%
26,1%

Albacora lage
11,2%

Albacora
bandolim
Outros

Outras campanhas do DIADORIM, foram executadas nos Bancos Sueste e
Grande em outubro de 1979. Os resultados foram anotados em peso e número de
indivíduos por espécies o que permitiu formular as indicações na TABELA No 21.
TABELA 21 : Esforço, Capturas e CPUE no Uso de Linha de Mão nos Bancos
Sueste e Grande.

Setor

Hora/homem *

kg

Capturas
N0

Sueste
Grande
Total

4,5
10,5
15,0

46,5
286,3
332,8

36
156
192

kg
10,33
27,26
22,18

CPUE
N0
8,00
14,86
12,8

* estimativa

Percentual de Ocorrência do Número de Indivíduos
no Banco Sueste.
13,9%
30,5%

55,6%

Xaréu preto
Cangulo
Outros

Percentual das Capturas em Número de Indivíduos
no Banco Grande
0 ,6%0 ,6%1 ,3%

cangulo
peixe rei
9 7 ,5%

sirigado
outros

Os rendimentos obtidos e a composição das capturas de todos estes
experimentos estão registrados na CARTA No 19.
A análise do rendimento de todos os experimentos com linha de mão não
pode ser unificada num só índice em razão dos seguintes fatos :
a) Em alguns cruzeiros registraram-se capturas em número de indivíduos,
noutros em kg de pescado.
b) Alguns foram realizados em março/janeiro outros em julho/agosto ou em
outubro.
c) Havia alguma diferença nos tamanhos dos anzóis e na profundidade
alcançada pelos aparelhos além de objetivarem setores diferentes.

Uma visão global dos resultados alcançados com o uso de linha de fundo é
apresentada na TABELA NO 22 :

TABELA 22 : Resultados Obtidos nas Campanhas com Linha de Mão no Nordeste.
Barco
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
CANOPUS
RIOBALDO
RIOBALDO
DIADORIM
DIADORIM
DIADORIM
DIADORIM
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA
AUGUSTUS e
VENEZUELA

Setor

Período

Rendimento
o
N /H/h
2,05
4,92
0,22
4,14
1,64
1,68
2,23
0,10
2,04

Rendimento
kg/H/h

Bancos do RN
Bancos do CE
Alto mar do RN
Alto mar do CE
Plat. do RN
Plat. do CE
Plat. de AL
Plat. de PE
Plat. da PB
Plat. da BA
SPP
Fernando Noronha
Rochedo de SPP
Banco Sueste
Banco Grande
N-2

jan/fev
jul/ago
dez/jan
ago
ago e dez/jan
jun/jul/ago
mar
dez e mar
dez
out e mai
mai
fev/mar
mar
out
out
mai/jun

N-3 (F. N. e Rocas)

mai/jun

1,0

N-3 (F. N. e Rocas)

set/out

2,0 a 9,0

1,99
10,33
27,26

0,68
15,15
8,06
22,18
8,00
14,86
1,5 (máx.)

N-3 (B. Fundo e Aracati)

insignif.

N-3 (B. de Caiçara)

2,0 e 8,0

S-1 (Natal a Salvador)

< 1,0

S-1 (Est. S. Francisco)

4,0

NO ou kg/Hora/homem

Linha de Mão de Superfície

Mediam 50 ou 150 metros e não portavam chumbadas. Em maio de 1986 o
RIOBALDO executou um cruzeiro ao Rochedo utilizando linha de mão de superfície
(CARTA No 20). Em 145,5 Horas/homem foram capturados 2065,0 kg de três
espécies destacando-se em quilo a albacora lage (92,8%) a cavala empinge (5,1%) e
a albacora bandolim (2,0%). O índice de rendimento foi 14,2 kg/H/h.

2.2.5 - Identificação das Espécies

As pequenas diferenças na construção das linhas de mão (tamanho do anzol,
comprimento da linha principal) e entre locais ou setores pesquisados, produziram
acesso a grupos de espécies ligeiramente diferentes como sejam :

Capturas do CANOPUS

Nome Vulgar

Nome Científico

Família

1 - Xaréu preto
2 - Cangulo
3 - Vermelho
4 - Xaréu branco
5 - Bicuda
6 - Sirigado ou badejo
7 - Pargo
8 - Pirá
9 - Piraúna
10 - Dourado
11 - cavala
12 - Bonitos

Caranx lugubris
Balistes vetula
Lutjanus spp
Caranx hippos
Sphyraena barracuda
Mycteroperca bonacci
Lutjanus purpureus
Malacanthus plumieri

Carangidae
Balistidae
Lutjanidae
Carangidae
Sphyraenidae
Serranidae
Lutjanidae
Branchiostegidae
Serranidae
Corhyphaenidae
Scombridae
Scombridae

Corhyphaena hippurus
Scomberomorus cavala
-----

Neste conjunto, as espécies 8, 9, 10, 11 e 12 foram capturadas apenas no
Banco de Caiçara e as espécies 1, 2, 3, 4 e 5 nos intervalos do alto mar entre os
bancos do Rio Grande do Norte. O pargo que foi objeto da pesquisa, foi o produto
principal de quase todos os setores destacando-se em número de exemplares
principalmente nos bancos e plataforma do Ceará.

Capturas do RIOBALDO e DIADORIM

Nome vulgar

Nome científico

Família

1 - Albacora lage
2 - Albacora bandolim
3 - Xaréu preto
4 - Arraia
5 - Cação
6 - Cangulo
7 - Peixe rei
8 - Vermelho
9 - Xaréu branco
10 - Cavala empinge
ou aipim

Thunnus albacares
Thunnus obesus
Caranx lugubris
Hypotremata
Selachii
Balistes vetula
Elegatis bipinnulatus
Lutjanus spp
Caranx hippos
Achantocibium solandri

Scombridae
Scombridae
Carangidae
------Balistidae
Carangidae
Lutjanidae
Carangidae
Scombridae

O grupo dos cações, importante no conjunto das capturas, não teve
discriminação de espécies e a albacora lage apresentou-se com destaque devido as
capturas no Rochedo de São Pedro e São Paulo.

Capturas do AUGUSTUS e VENEZUELA

Nome vulgar

Nome científico

Família

Pargo
Cioba
Garoupa
Cangulo
Xaréu

Lutjanus purpureus
Lutjanus synagris
Epinephelus spp
Balistes vetula
Caranx spp

Lutjanidae
Lutjanidae
Scianidae
Balistidae
Carangidae

2.2.6 - Composição das Capturas.

No cômputo geral das espécies às quais a linha de mão teve acesso e cujos
pesos foram registrados, constatou-se a participação registrada na TABELA No 23.
TABELA 23: Composição das Capturas com Linha de Mão
Obtida dos Registros de Produção em Peso.
Nome

Peso (kg)

%

Albacora lage
Cações
Xaréu preto
xaréu branco
Pargo
Vermelho
Albacora bandolim
Peixe rei
Arraias
Cangulo
Cavala aipim
Bicuda
Sirigado
Outros

3.936,5
1.785,0
1.764,0
1.562,5
1.473,2
798,5
535,0
461,3
302,0
158,0
106,0
56,5
26,5
26,5

30,3
13,7
13,6
12,0
11,3
6,1
4,1
3,6
2,3
1,2
0,8
0,4
0,2
0.2

Total

12.991,5

99,8

Outras espécies sem registro de peso e que ocorreram em quantidades muito
pequenas foram o badejo, cavala, bonito, pirá, piraúna e dourado.
O agrupamento das espécies nas respectivas famílias revela que a maior
contribuição à produção com linha de mão foi da família Scombridae como mostra a
TABELA NO 24 :

TABELA 24: Contribuição das Famílias de Peixes à
Produção com Linha de Mão no Nordeste.
Família ou Grupo

Peso (kg)

%

Scombridae
Carangidae
Lutjanidae
Elasmobranchii
Hypotremata
Balistidae
Sphyraenidae
Serranidae
Outros

4.577,5
3.787,8
2.271,7
1.785,0
302,0
158,0
56,5
26,5
26,5

35,2
29,2
17,4
13,7
2,3
1,2
0,4
0,2
0,2

12.991,5

99,8

Total

Resumidamente, observou-se o seguinte :
• Albacora lage - Esta espécie destacou-se em razão das capturas em peso 10,5 kg/
Hora/homem no Rochedo no mês de março.
• Xaréu preto - Foi mais rendosa a captura de xaréu preto em Fernando de Noronha
(junho e julho), no Talude do Rio Grande do Norte (janeiro) e no Rochedo nos
meses de maio e março.
• Xaréu branco - Destacou-se no Talude do Rio Grande do Norte em janeiro (8,1) e
em Fernando de Noronha jun/jul (2,8).
• Pargo - Foi capturado em quantidades maiores no talude do Ceará de junho a
agosto (2,9) e nos bancos do Ceará onde registrou-se a abundância relativa de
4,42 peixes/Hora/homem. Junto com o vermelho formavam a base das antigas
capturas nos bancos.

2.3 CORRICO
2.3.1 - Base Bibliográfica

Robert E. K. D. Lee, da FAO, realizou experimentos com corrico no Nordeste
em 1957. Em 1963 sob o Título “Pescarias com Corso Múltiplo com Pequenas
Embarcações”, a SUDENE publicou resumo dos resultados (Bol. Est. Pesca SUDENE 3(2): 3-5, 1963) por ele alcançados.
O PDP aderiu à idéia e fez adaptações para aperfeiçoar o corrico. No
Relatório Síntese nº . 7 foram analisados 18 cruzeiros de prospecções com corrico
realizados com o DIADORIM entre fevereiro de 1977 e abril de 1978. O trabalho
recebeu o titulo “Pesquisa de Recursos Pesqueiros Pelágicos com Distintas Artes de
Pesca na Plataforma Continental, Bancos e Ilhas do Estado do Rio Grande do Norte”.
Tal relatório contém resultados sobre a produtividade por locais e por trimestres,
apresenta a composição das capturas e correlações de comprimento e peso das
espécies.
Em 1980, no “Documentos Técnicos” nº . 32, também do PDP, o corrico foi
apresentado como “Opção para a Pesca” e
adquirida

pela

equipe

durante

as

como decorrência

prospecções,

os

autores

da experiência
descreveram

detalhadamente o modelo de corrico que sugeriram.
As análises parciais dos resultados obtidos nas experiências do DIADORIM,
apresentam objetividade e compleição conseguindo os autores extrair informações
relevantes sobre as áreas e épocas de capturas. Pode-se dizer que são dados e
informações de bom nível.
O mesmo não se pode concluir sobre os dados produzidos pelo
PESQUISADOR IV da SUDENE nos meses de junho e julho de 1978 quando realizou
dois cruzeiros de pesquisa com corrico. A publicação do órgão informa apenas que os
trabalhos foram realizados no Ceará, não distingue setores e não informa as posições
das estações. A pesquisa resultou de convênio entre a SUDENE e o LABOMAR/UFCE
e o esforço para resgatar os dados

originais junto às duas entidades resultou

infrutífero.
Igualmente, o cruzeiro RIOBALDO 2/76 realizado de 5 a 17/6/76 pelo PDP
em parceria com a SUDENE omite as posições das estações e os 26 experimentos
realizados aparecem em publicação como índices totalizados para todo o cruzeiro.
Não se conseguiu junto à SUDENE os dados originais.

Na presente análise de dados pretéritos sobre prospecções com corrico, são
compilados mais dez (10) relatórios de cruzeiros.

2.3.2 - As Operações com Corrico

As

prospecções

com

corrico

foram

realizadas

nos

anos

O

1976,1977,1978,1979, 1980 e 1986. como mostra a TABELA N 25.
As embarcações envolvidas nesse trabalho foram RIOBALDO, DIADORIM
e PESQUISADOR IV.
Os Trabalhos abrangeram a cadeia de ilhas e bancos submarinos de
Fernando de Noronha, Rochedo de S. Pedro e S. Paulo, Plataforma Continental e
Talude desde 01º 20’ N até 15º S. (CARTA No 21).
O maior esforço concentrou-se nos anos de 1977/1978 com a realização de
cruzeiros mensais ininterruptos de fevereiro /1977 até maio /1978.
A área coberta pelos levantamentos, dada a sua amplitude e peculiaridades
foi analisada por setores entre os quais:

A plataforma continental
o Talude continental
o alto mar (estações que não coincidem com nenhum dos outros setores)
Rochedo de São Pedro e São Paulo
Fernando de Noronha
Atol das Rocas e
Bancos ou parcéis submarinos

Os bancos contemplados foram Banco Este, Banco Sueste, Banco Pequeno,
Banco Grande e Banco Caiçara.
Os bancos conhecidos como montes do Ceará, em número de sete não
foram pesquisados.

TABELA 25 : Operações dos Barcos de Prospecção com Corrico por Meses
do Período 76/91
MÊS
ANO

JAN FEV MA
R

1976
1977
1978
1979
1980
1986

D

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

D

D

D

D

D

D

D

R

R

R

D

D

D

P.IV P.IV

R
R

D
R

D

D

D
D
D

D
R

D = DIADORIM, P.IV = Pesquisador IV, R = RIOBALDO

Um total de 368 experimentos ou estações de duração média de 3,3 horas
foi identificado (TABELA NO 26). Destes, 332 apresentaram as posições das
estações.
Convém assinalar que os cruzeiros não eram realizados especificamente
para a pesquisa com corrico mas esse petrecho fazia parte de um programa amplo de
experimentações que incluía também espinhel, linha de mão, gill-nets, atração
luminosa. etc.

TABELA 26 : Distribuição Temporal do Número de Experimentos com Corrico por
Setores do Ecossistema Pelágico.
SETOR
Plataforma
Continental 1_/
Talude
Alto Mar
S. Pedro e S. Paulo

Jan

1
3

Fev

8

Mar

1
4
3

Abr

6

8

Mai Jun

Jul

46
7
3

7
3
1

5

Ago Set

9
2
4

3

2
3

Out Nov

26
7

Dez

Total

1
1

91
28
34

1

12

Fernando Noronha
2
3

2
6

3
6

Banco Este
Banco Sueste
Banco Pequeno
Banco Grande
Banco de Caiçara

1
4
2
1

4
3
1

Total

17

24

Rocas

1

1

8
8

2
3

1
7

5
7

3
8
1

4
5

3
4
2
2
4

2
3
2
2

2
9
3
8
2

1
2
1
3

1
3

2
7

6
2
9
5
1

4
3

20
30
26
41
18

25

38

21

66

42

29

65

19

16

368

6

3

24
44

1_/ - Inclui 20 experimentos do P. IV na Plat. do Ceará e 26 experimentos do RIOBALDO nas plataformas do RN, PB e PE sem
posições das estações.

2.3.3 - Especificações das Linhas de Corso ou Corrico ( Trolling).
O aparelho adaptado para as pesquisas do DIADORIM encontra-se
detalhado no Doc. Tec. nº . 32 - PDP e no Relatório Síntese no. 7 de Cruzeiros do
DIADORIM.
Suas características gerais são resumidas a seguir:
No . da FIGURA ou Esquema : (FIGURA NO 5)
Tangones: Dois tangones construídos de eucalipto, com 16m cada e
situados a meia nau.
o
N de linhas: Seis (6) em cada tangone e quatro (4) na pôpa.
Características das linhas:
Linha mestra - Material: náilon trançado de 4 mm ∅
Comprimento: 57,0 metros
Linha de Anzol - Material: náilon monofilamento de 2mm ∅
Comprimento: 18,0 metros
Estropo - Material: arame inox no. 20 (1,2 mm ∅)
Comprimento: 2,0 a 3,0 metros
Distância Entre linhas - 2,0 metros
Anzóis: Mustad no. 611 e 612 duplos (40º entre si), sem farpas.
Profundidade de uso corrente: Sobre profundidades ao nível do Talude
de 50,0 a 150,0 metros
Modo Operacional: Dois Turnos: de 5:00 às 9:00h e de 15:00 às 17:00h
Velocidade do Barco: 5 nós
Isca: Artificial de palha de milho seca
Variações do aparelho: O número de anzóis variou entre três (3) e
dezesseis (16) tendo ocorrido experiências com 7, 12 e 15.
2.3.4 - Resumo dos Resultados

Foram efetivamente despendidos em reboque de linhas de corso no
Nordeste, 1208,79 horas nas quais capturaram-se 36.821,8 Kg de pescado referentes
a 6421 exemplares de 14 espécies mais freqüentes.
A abundância relativa média de todos os setores pesquisados foi de 0,39
peixe/anzol/hora correspondente ao rendimento de 2,26 kg/anzol/hora.
Nesse contexto geral, as maiores abundâncias relativas foram registradas no
Banco Sueste (0,60), Banco Grande (0,57), Banco Pequeno (0,56) e Banco do Este
(0,53). Entretanto, em alguns bancos a variação de tamanho dos exemplares fez com
que bancos com menor abundância apresentassem maior produtividade como é o
caso do Banco Este em relação ao Banco Grande ou o Banco de Caiçara com relação
aos demais. As menores abundância e produtividade foram registradas na Plataforma
Continental e no Talude.

A TABELA NO 27 oferece uma visão geral sobre a abundância relativa de
peixes e a produtividade nos experimentos em cada setor da área pelágica
pesquisada.

TABELA 27 : Esforço e CPUE por Setor da Área pelágica pesquisada com corrico.

Área
Plataforma Continental
Talude Continental
Alto Mar
Rochedo S. Paulo
Fernando de Noronha
Banco do Este
Banco Sueste
Rocas
Banco Pequeno
Banco Grande
Banco de Caiçara
Total

Esforço de Captura
(Horas/anzol)
3.442,76
1.670,44
1.844,78
534,69
811,52
865,92
1.141,65
2.041,16
1.060,42
1.801,10
1.152,30
16.266,74

Produção
Nº
Kg

CPUE
I.A

IP

764
156
781
131
348
458
686
973
596
1020
508

2.550,03
646,0
3.140,4
1.625,6
1.820,4
3.074,8
4.104,7
5.922,4
3.072,8
6.048,7
4.815,7

0,22
0,09
0,42
0,30
0,43
0,53
0,60
0,48
0,56
0,57
0,44

0,74
0,39
1,70
3,74
2,24
3,55
3,60
2,90
2,90
3,36
4,18

6.421

36.821,8

0,39

2,26

Nos bancos Este, Sueste, Grande e de Caiçara ocorreram os maiores
rendimentos da pesca com corso.
A CARTA No 22 é representativa dos índices de captura e da composição por
espécies em cada setor pesquisado.
Convém registrar ainda, o mecanismo das oscilações das capturas ao longo
do ano em cada um dos setores. Esta informação encontra - se na TABELA No 28 da
qual é possível tirar algumas indicações:
• O banco Este destacou-se em Janeiro, o Sueste em abril, o Grande em agosto e
novembro e o Caiçara em março.
• Os experimentos com corso no Rochedo de São Pedro e São Paulo foram poucos
abrangendo apenas dois meses, março e maio, do período levantado.
• As pescarias menos produtivas ocorreram geralmente na plataforma continental e no
talude ratificando conclusões do Projeto dos Terminais Pesqueiros de que a
produtividade é maior nas partes externas da plataforma, havendo uma diminuição
em direção ao litoral.

• Em todos os bancos, os dados revelaram rendimentos elevados em relação ao
padrão do Nordeste. Constituem-se provavelmente os melhores pesqueiros
pelágicos da região.
• As capturas em Fernando de Noronha e Rocas, são relativamente boas para a
produção artesanal durante o ano todo e no alto mar, obtiveram - se índices de
rendimento maiores nos meses de fevereiro a maio.

TABELA 28 - Índices de Rendimento (kg/anzol/hora) com Corrico, por Setores, ao longo
do Ano com Destaque dos Rendimentos Superiores a 3,0 kg/anzol/hora.
Setor
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Plat.
0,05
0,22
0,11
0,00
0,34
-

Talude
0,74
0,28
0,65
0,21
0,34
0,09
0,60
0,06

Alto
mar
0,49
2,47
1,13
1,96
4,00
1,07
0,00
0,24
-

SPP

F. N.

Rocas

3,92
1,58
-

1,38
1,51
2,38
0,82
2,45
8,61
1,00
1,23
-

1,83
2,14
1,36
0,68
3,38
4,23
1,95
3,40
8,31

Banco
Este
4,79
2,47
3,47
3,36
4,45
3,89
2,91
2,99

Banco
Sueste
3,90
4,45
6,08
2,07
4,75
3,91
2,08
1,80

Banco
Pequeno
2,49
2,05
4,75
3,82
3,36
2,30
4,66
3,28
-

Banco
Grande
1,82
4,14
2,91
2,15
2,96
3,52
3,59
5,05
4,07
5,27
2,94

2.3.5 - Identificação das espécies.

Nome Vulgar

Nome Científico

Família

Cavala aipim ou empinge
Albacorinha
Albacora lage
Bicuda
Albacora bandolim
Peixe rei
Bonito listrado
Xixarro
Bonito pintado
Cavala verdadeira
Dourado
Xaréu preto
Xaréu branco
Garajuba
Garacimbora

Acanthocybium solandri
Thunnus atlanticus
Thunnus albacares
Sphyraena barracuda
Thunnus obesus
Elegatis bipinnulatus
Katsuwonus pelamis
Alepes amplyrhyncus
Euthynus alleteratus
Scomberomurus cavalla
Coryphaena hippurus
Caranx lugubris
Caranx hippos
Caranx crysus
Caranx latus

Scombridae
Scombridae
Scombridae
Sphyraenidae
Scombridae
Carangidae
Scombridae
Carangidae
Scombridae
Scombridae
Coryphaenidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae
Carangidae

Banco
Caiçara
5,34
1,23
0,43
1,98
2,34
3,95

2.3.6 - Composição das capturas

De modo geral o ecossistema pelágico nordestino pesquisado com corrico ou
linha de corso revelou uma disponibilidade ictiica cuja composição, de acordo com o
número e peso dos indivíduos, está registrada na TABELA No 29.

TABELA 29 - Composição das Capturas por Espécies de Acordo com o
Número de Indivíduos e Seus Respectivos Pesos.
Espécie
Bicuda
Albacora lage
Albacorinha
Cavala empinge
Bonito listrado
Peixe-rei
Xaréu branco
Dourado
Garacimbora
Xaréu preto
Albacora bandol.
Guarajuba
Bonito pintado
Outros
Total

Nº. de Indiv.
2.143
1.584
1.188
620
337
255
37
23
16
14
16
10
10
61
6.421

%
33,4
24,6
18,5
11,2
5,2
4,0
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
1,0
100

Peso
4.760,3
13.882,1
4.270,8
10.876,5
990,5
933,1
94,5
206,4
29,6
78,6
436,5
15,4
33,0
214,5
* 36.821,8

%
12,9
37,7
11,6
29,5
2,7
2,5
0,2
0,6
0,1
0,2
1,2
0,04
0,1
0,6
100,0

* Este total não inclui produções onde não foram fornecidas as posições das estações, o peso do
pescado ou o número de exemplares por espécies.

Apenas as cinco primeiras espécies compuseram 92,9% das capturas em
número de indivíduos. A família Scombridae, com seis espécies, forneceu às capturas
com corrico, 59,9% dos indivíduos correspondendo a 82,8% da produção em peso.
A família Sphyraenidae com uma só espécie, a bicuda, compôs 33,4% dos
espécimes e a família Carangidae com quatro espécies dos gêneros

Elegatis e

Caranx compôs 5,1%.
Os exemplares restantes foram da família Corhyphaenidae (0,4%) e do
grupo “outros” cujas espécies não tiveram expressão nas capturas.
Dessa maneira, duas famílias, Scombridae e Sphyraenidae, contribuíram
com 93,3% dos peixes capturados com corrico no ecossistema pelágico.

Quanto a ocorrência e importância das espécies constatou-se o seguinte :
• Bicuda

Foi a espécie com maior número de exemplares capturados (35,5%).
Destacou - se nos setores do alto mar em abril e maio e em Fernando de Noronha
(56,0%) no mês de julho.
Sua freqüência é principal ainda no Banco Sueste (50,8%) em abril, agosto e
novembro, no Atol das Rocas (33,6%) em julho e agosto, no Banco Pequeno (37,4%)
em maio junho e no Banco Grande (34,6%) em março.
Apresentou-se nas capturas sempre acompanhando a albacora lage ocupando
esta espécie o primeiro ou quase sempre segundo lugar em número de exemplares
como ocorreu nos experimentos no alto mar, em Noronha, nos Bancos Sueste,
Pequeno, Grande e nas Rocas.
Assim, a bicuda é capturavel com linha de corso de março a agosto. Sua
ocorrência não teve destaque na Plataforma, Talude, em Rocas e no Banco de
Caiçara.
• Albacora Lage
Dominou as capturas em número de exemplares no Banco Este no mês de
abril (43,9%) e no Banco de Caiçara em março ( 58,3%). É a segunda espécie mais
freqüente nas capturas no alto mar (12,9%) em fevereiro, no Rochedo São Pedro e S.
Paulo (15,1%) em março, em Fernando de Noronha e Banco Sueste em agosto (23,8
e 28,1% respectivamente), em Rocas em dezembro (25,2%), no Banco Pequeno em
janeiro e agosto e no Banco Grande em agosto, novembro e dezembro (28,4%).
Não participou das capturas na Plataforma e no Talude Continental.
• Albacorinha
Dominou as capturas em outubro na Plataforma continental (78,8%) e no
Talude (54,5%) nos meses de março, junho e outubro.
Ocorre com menor freqüência mas com relativa importância em Noronha
(6%) e Rocas (14,4%) em julho e agosto, no Banco Pequeno (13,8%), Banco Grande
(15,3%) e Banco de Caiçara (6,9%) respectivamente em maio nos dois primeiros e em
junho e setembro no último.

• Cavala
Apresentou a sua maior participação no Rochedo de São Pedro e São Paulo
(56,3%) principalmente no mês de março. Nas outras ilhas, sua participação foi de
10% (Fernando de Noronha) e 12,4% em Rocas ambas no mês de agosto.
Além destes setores, a cavala destacou-se apenas no Banco Este (15,0%)
em julho e agosto e no Banco Sueste (15,6%) em fevereiro.
Não teve destaque nos bancos Pequeno e de Caiçara.
• Bonito Listrado
Ocorreu sempre acompanhando a albacorinha. Alcançou maior destaque nas
capturas no Banco de Caiçara em março (25,0%). Foi o único setor em que
apresentou maior abundância que a albacorinha. Além do Banco de Caiçara, no
Talude continental (13,5%) em junho, no Banco Pequeno (8,9%) em junho e na P.
Continental também em junho (9,6%).
• Xaréu Preto
No mês de março, embora as capturas tenham sido pequenas, o xaréu
preto contribuiu com 10,3% dos indivíduos o que vale a pena assinalar porque é
espécie comum nas capturas comerciais do Rochedo de São Pedro e São Paulo.

2.4 - Redes de Emalhar - “Gill Nets”
2.4.1 - Base Bibliográfica

As primeiras pesquisas com redes de emalhar (gill-nets) realizadas no
Nordeste, foram promovidas pela SUDENE em 1966 e 1967 e destinaram-se a
detectar estoques de peixe voador (Execoetidae). Os resultados foram publicados à
época no Boletim de Estudos de Pesca (1968). Depois, em 1978 deu-se continuidade
a este programa tendo sido os resultados apresentados em relatórios de atividades da
Divisão de Recursos Pesqueiros (1979).

Ainda na década de 70 realizaram-se experimentos com estas redes,
novamente para peixes voadores. Foi nos cruzeiros mistos 2/76, 3/86 do RIOBALDO
e 11/77 e 4/78 do DIADORIM.
Outros experimentos foram executados visando capturar peixe rei. Foram
tentados no cruzeiro 10/77 do DIADORIM nos bancos oceânicos sem alcançar seus
objetivos.
Em 1974, como parte dos estudos do Projeto dos Terminais Pesqueiros do
Nordeste, foram realizadas 21 estações pelo barco VENEZUELA com o objetivo de
localizar os recursos de sardinha detectados por sondagens acústicas do LAMATRA.
Todas estas operações totalizaram 281 lançamentos a maioria sobre a
plataforma continental.
Ao final, cinco embarcações participaram dos levantamentos com ”gill-nets”,
sendo três de maior porte (DIADORIM, RIOBALDO e VENEZUELA) e dois pequenos
motorizados SERRO AZUL, ILHA DE ITAMARACÁ - I de 11,5 e 13,5 metros de
comprimento respectivamente. Os cruzeiros dos barcos grandes eram mistos,
destinavam-se a estudos diversos e inclusive experimentos com ”gill-nets”. Duravam
de 9 a 15 dias. As viagens dos pequenos eram em geral de 3 dias e visavam
especificamente o uso de ”gill-nets” para peixes voadores.
O DIADORIM e o RIOBALDO operaram sobre os Bancos submarinos, no
Rochedo de São Pedro e São Paulo e na Plataforma. O VENEZUELA operou na
Plataforma ao largo de Maceió. Os pequenos barcos operaram apenas na Plataforma
Continental.

2.4.2 - Operações com Redes de Emalhar

As operações dos barcos, por ano e por meses do período estão registrados
na TABELA No 30.

TABELA 30: Operações com Redes de Emalhar (gill-nets) e Sua Distribuição
Temporal por Embarcações.
Meses
Anos
1966
1967
1974
1976
1977
1978
1986

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Out

Nov

Dez

SA

SA

V
R
D - IT

IT

R

IT
TAM I *

IT
TAM I *

IT

D
IT

IT

D

SA - Barco SERRO AZUL - SUDENE, D - DIADORIM - SUDEPE/PDP, R - RIOBALDO - SUDEPE/PDP, TAM - I - Tamandaré, - I do
CEPENE/IBAMA.

A CARTA NO 23 mostra os locais dos experimentos com redes de emalhar.
A maior parte desse esforço de pesquisa foi destinada à plataforma
continental. No Estado do Rio Grande do Norte foram realizadas 146 estações do total
de 281. Somando estas estações

às que foram executadas na plataforma de

Pernambuco e Paraíba, alcançou-se o total de 238 o que representa 85% de todo o
esforço.
As restantes se distribuíram no Banco de Caiçara, no Rochedo e na
Plataforma Continental de Alagoas como mostra o TABELA NO 31.

TABELA 31 : Número de Operações com Redes de Emalhar por Locais e por
Meses do Ano.
Setor / Subárea

Jan

B. de Caiçara
Plat. de AL
Plat. de PE e PB
Rochedo de SPP
Plat. do RN

x

Total

x

Fev

x

x

Mar

x
2

2

Abr

x

Mai

28

x
1
24

28

25

Jun

Jul

Ago

Set

Out

8
5
x

3
x

x

x

8

24

17

25

20

21

27

17

25

20

Nov

Dez

Totali
zados

21
x
3*

x

92

8
29
92
6
146

24

x

92

281

Obs: Em várias viagens não foi registrado o número de experimentos.
* Peixe rei - caçoeira

2.4.3 - Características das Redes de Emalhar.

Os barcos RIOBALDO e DIADORIM, usaram as redes com malhas maiores,
80, 90 e 100 mm esticadas. O VENEZUELA utilizou malhas pequenas 20, 25 e 30 mm
e os barcos pequenos, SERRO AZUL e ILHA DE ITAMARACÄ - I utilizaram também
malhas pequenas já testadas para peixes voadores. As características dessas redes
foram as seguintes :

Total

Barco/Cruzeiro

Tipo
de fio

Malhas
(mm)

RI - 2/76

0,40
monofil
.
0,50
0,40
------0,20e
0,30
0,30
0,25

RI - 3/86
DI - 10/77 **
DI - 11/77 ***
DI – 4/78
VENEZUELA
SERRO AZUL
I. ITAMARACÁ - I

0

0

N de
Panos

Comp. da rede *
entralhada (m)

80,0

N de
malhas
(na altura)
55

10

500

100,0
40,0
--90,0
20,0
25,0
30,0
25,0 e 30,0

-----50
50
40
100

1
2
------>8

50
100
--14
300
250
250
540 - 700m

35,0
25,0

50
50

5
5

700m

** Rede para peixe rei sem especificações
*** Rede para voador com o auxílio de atração luminosa sem especificações
* Estas redes após o entralhamento diminuem de 30 a 40% do comprimento

A FIGURA No 6 é uma representação esquemática da rede de malha grande
utilizada pelo RIOBALDO e DIADORIM

2.4.4 - Resumo dos Resultados.

Os índices de captura e as espécies que compuseram a produção estão
registrados na CARTA No 24.
Não há muito para analisar sobre prospecções com “gill-nets” em razão da
falta de registros detalhados sobre as estações e do relativamente pequeno número
de cruzeiros realizados.
Destacaram-se dois grupos de malhas das redes: as maiores, utilizadas nos
cruzeiros 2/76 e 3/86 do RIOBALDO e 10/77 do DIADORIM, e as menores,
empregadas no VENEZUELA, SERRO AZUL e ILHA DE ITAMARACÁ - I.
As malhas maiores - 80 a 100 mm (esticada) foram usadas com o objetivo
que não era a captura de peixes voadores. Foram oito lançamentos realizados pelo
RIOBALDO (2/76) de duração média de 2,5 horas, distribuídos sobre o Talude
Continental de Pernambuco, no Alto Mar e sobre o Banco Caiçara. Neste cruzeiro
observou-se a seguinte captura :

Nome do Peixe

Número

kg

Voador holandês
Bonito pintado
Bonito cachorro

4
3
12

1,0
3,0
5,0

Agulhão branco
Cação

2
1

1,0
2,3

Total

22

12,3

Para 500 metros de rede com 4,4 metros de altura durante 20,0 horas, de
imersão foi uma captura muito pequena. Entretanto, foi relativamente diversificada e
reveladora da ocorrência de bonitos acessíveis à mesma. A produtividade foi de 2,46
kg/100 metros de rede.
No cruzeiro 3/86 do RIOBALDO, com dois tamanhos de malhas, não se
registrou qualquer captura.
O cruzeiro 10/77 do DIADORIM, objetivou o peixe rei e também nada
capturou.
A rede de malha 90mm operada no cruzeiro 4/78 do DIADORIM, lançada no
entorno do Rochedo de São e São Paulo, ofereceu uma significativa produção de
peixe voador holandês, demonstrando a alta densidade da espécie naquele setor no
mês de março. Este tamanho de malha quando utilizado sobre a plataforma
continental não consegue emalhar o voador holandês. É expressivo o fato de que esta
rede medindo apenas 14,0 metros tenha capturado a média de 518,6 kg/lance de sete
horas de duração. É um testemunho da conhecida abundância dessa espécie no
Rochedo. A produtividade foi de 3.704,3 kg/100 metros de rede.

As redes construídas com malhas menores, de 25, 30 e 35 mm, destinaramse sempre aos peixes voadores e foram usadas sobretudo na Plataforma Continental
próximo ao Talude. Mesmo as redes do VENEZUELA (20,25 e 30 mm), que
objetivaram capturar sardinha mostraram-se eficientes na captura do voador
holandês.
No geral, as experiências com essas malhas encerraram 238 experimentos.
Como não se dispõe dos dados originais por estações, ou lances e por conseguinte
não se conhece o tempo de duração dos lançamentos realizados pelo Ilha de
Itamaracá, utilizou-se a média da duração dos lances do SERRO AZUL (4,34
horas/lance) para estimar o tempo de imersão daquelas redes. Esses dois barcos
operaram com as mesmas equipes nas mesmas condições técnicas. Assim o tempo
total de imersão das redes foi aproximadamente 1.032,9 horas em 238 lances
(incluindo a estimativa do Ilha de Itamaracá). Com este esforço capturaram-se 25.977
peixes voadores pesando 8.179,3 kg o que representa a média de 34,3 kg/lance de
4,3 horas ou 5,14 kg/100m.

Nas 21 estações efetuadas pelo VENEZUELA, no mês de novembro de 1974
a duração média dos lances foi de 2,3 horas e foram todos noturnos. A rede totalizava
800 metros de comprimento tendo-se computado a efetiva imersão de 16.800 m nos
21 lançamentos. Embora o objetivo planejado fosse a captura de sardinhas estas só
compuseram 0,6% da produção total de 253,3 kg. As demais capturas foram :

Voador holandês - 93%
Agulha

- 4,6%

Outros

-

1,2%

A captura total de 777 peixes representou um índice de 4,63 peixes/100m de
rede ou 1,5 kg/100m.
As concentrações de peixe voador holandês ao longo do talude sugerem um
padrão homogêneo de distribuição mas com densidades visivelmente inferiores
àquelas observadas em determinado período no Rochedo de São Pedro e São Paulo.
Entretanto a disponibilidade desses peixes numa região de notável escassez de
pequenos pelágicos é de superior importância para a sustentação dos estoques de
grandes pelágicos.
Em noites de lua nova, a luz artificial exerce uma grande atração sobre o
peixe voador holandês, a tal ponto que em áreas de concentração como o Rochedo,
uma única lâmpada acesa em uma embarcação proporciona uma atração tão forte
que o voador se precipita em quantidade considerável sobre o convés. Resulta difícil
comparar as produtividades obtidas no Rochedo com as provenientes da Plataforma,
obtidas com base no poder de captura das redes de emalhar.
A TABELA NO 32 resume os resultados consolidados sobre prospecções
pesqueiras com rede de emalhar.

TABELA 32 - Sinopse das prospecções com Redes de Emalhar Realizadas no
Nordeste, de 1966 a 1986.
Malha

Barco /

objetivo

(mm)

Cruzeiro

80

R- 2/76

peixe-rei

100 e 40

R- 3/86

--

D- 10/77

0

N de

Total de

Tempo

Duração

Índice de Captura

Espécie

Exper.

redes (m)

de

média dos

(kg/100 m)

dominante

Imersão

lances

T, AM, C

08

10.000

20,0

2,5

0,31

bonito

voador

SPP

01

150

---

---

0,00

---

peixe-rei

GeP

02

---

---

---

0,00

---

90

D- 4/78

25-30-35

Itam.

voador

25-30

SA

voador

Setor

SPP

07

98,0

49,0

7,0

3.704,3

voador

---

146

102.200

---

---

1,21

voador

92

64.400

395,85

4,30

8,64

voador

21

16.800

48,3

2,3

1,5

voador

Plat. (PE
e PB)

25-30

Ven

sardinha

Plat de
CE

T = Talude, AM = Alto Mar, SPP = Rochedo de São Pedro e São Paulo, G = Banco Grande, P = Banco Pequeno, Plat. = Plataforma
Continental, C = Banco de Caiçara

As conclusões sobre o uso de gill-nets registradas nos relatórios de cruzeiros,
cada um de per si, são inconsistentes merecendo referência apenas aquelas que
foram realizadas especificamente com peixes voadores no Talude continental da
Paraíba e Pernambuco. Mesmo assim não oferecem detalhamento sobre as estações,
pelo que as conclusões são de cunho generalista. Tais conclusões indicam que o C.
cyanopterus ocorre todo o ano ao nível do Talude Continental e que as malhas de fio
monofilamento de 25mm capturam 77% dos indivíduos contra 23% das malhas de
30mm. Numa proporção muito pequena ocorre também o Cypselurus heterurus e
Cypselurus comatus. Não observaram-se diferenças entre as capturas diurnas e as
noturnas.
Com redes de 600 a 700 metros de comprimento a produção média foi de
197 peixes de 308,0 g de peso médio em lances de duração entre às 4,10 e 4,25
horas. Foi observado que os lances de duas horas revelaram-se mais eficazes.
Redes caçoeiras nos Bancos Grande e Pequeno, visando o peixe rei, mesmo
com o atrativo de luz artificial foram ineficazes.
A rede de espera utilizada no Rochedo forneceu um alto rendimento de
voador holandês (C. cyanopterus). Este peixe por sua vez, proporcionou boas
capturas quando utilizado como isca nas pescarias com linha de mão.

2.4.5 - Identificação das espécies acessíveis às “gill-nets”

As redes usadas na pesquisa foram todas de deriva ou “drift-gill nets”. Como
durante a revisão dos resultados foram distinguidos dois grupos de malhas, maiores e
menores, serão listadas as espécies de acordo com esse caráter.

Malhas Maiores - 80,90 e 100mm

Nome Vulgar

Nome Científico

Família

Voador holandês
Bonito pintado
Bonito cachorro
Agulhão branco
Cações

Cipselurus cyanopterus
Euthynnus alleterattus
Auxis thazard
Makaira albida
Selachii

Exocoetidae
Scombridae
Scombridae
Makairidae

Malhas Menores - 25, 30 e 35mm

Voador holandês
Voador
Voador
Garapau
Agulha
Bonitos
Dourado
Cações
Agulhões

C. cyanopterus
C. heterurus
C. comatus
Selar chrumenophtalmus
Hemirhamphus sp
---Corhyphaena hippurus
Selachii
----

Exocoetidae
Exocoetidae
Exocoetidae
Carangidae
Hemirhamphidae
Scombridae
Corhyphaenidae
----Belonidae

2.4.6 - Composição das Capturas

Na plataforma continental ou sobre os altos fundos, as redes de malhas
maiores (80,90 e 100) foram ineficazes salvo em uma experiência de sete
lançamentos no Rochedo de São Pedro e São Paulo, local onde aparentemente
qualquer malha entre 25 e 100mm captura peixe voador holandês. Aí, uma pequena
rede de malha 90mm ofereceu captura constituída 100% desse peixe.
Quanto as demais malhas maiores, as capturas foram insuficientes para
estabelecer índices ou participação das espécies já que os dados não oferecem
volume suficiente ou consistência espacial ou temporal.
As malhas menores (25 e 30mm), sobre a plataforma continental, permitiram
registrar a seguinte composição das capturas:

Nome da espécie

N0 (%)

Voador holandês

95,0

Garapau

3,5

Outros

1,5

A propósito dos locais e épocas de ocorrência das principais espécies podese destacar o seguinte:
• O voador holandês foi a única espécie importante pela sua abundância, detectada
com redes de emalhar. Foi encontrado no Rochedo de São Pedro e São Paulo, no
mês de março. A captura média foi de 74,1 kg/hora com rede de 14m ou
3.704,3kg/100m de rede por lance.
• Na plataforma continental as pesquisas do SERRO AZUL revelaram que a espécie
ocorre durante todo o ano sem épocas caracterizadas de maior concentração. Na
plataforma da Paraíba o rendimento das pescas foi superior, sobretudo frente a
Tambaba e ao Cabo Branco. Ao Sul, na plataforma de Pernambuco, os melhores
índices foram em frente a Recife e os mais baixos próximo ao Cabo de Santo
Agostinho.
• Os rendimentos levantados pelo ILHA DE ITAMARACÄ - I, revelaram índices de
captura mais altos e equivalentes de abril a setembro com breve diminuição em
outubro.

2.5 - Sumário Sobre as Pesquisas de Recursos Pelágicos
por Método Hidroacústico - LAMATRA / FAO.
2.5.1 - O Método Empregado
A

embarcação

“LAMATRA”,

de

propriedade

da

FAO,

realizou

um

levantamento hidroacústico detalhado da região Nordeste, no período de maio a
novembro de 1974. Realizou uma rota de varredura com “transectes” eqüidistantes
30 milhas, até a borda da plataforma continental inclusive contornando os bancos e
ilhas oceânicas.

A mesma contava com duas ecossondas SIMRAD modelo EK, cujas
características técnicas se encontram no anexo. Foram procedidas calibragens das
ecossondas científicas SIMRAD - EK utilizando um microfone (tipo 2C 32) gerador de
sinais, contador de freqüência e um voltímetro digital. A sonda de 120 khz foi utilizada
para locais onde a profundidade não excedia a 100 metros e a sonda de 38 khz para
áreas de profundidades maiores. Como a maioria das áreas examinadas encontravase a profundidades inferiores a 100 metros, as medições quantitativas foram feitas
utilizando-se a sonda de 120 khz. Contudo, a sonda 38 khz também operou
simultaneamente.
Os intervalos de profundidade sobre os quais foram efetuados os registros de
eco-integração foram padronizados visando cobrir toda coluna de profundidade até
200 metros. As posições mais comuns foram as seguintes: Canal A (5-30m); Canal B
(fixação de fundo até 10 metros); Canal C (de 30 a 80 metros); e Canal D (de 5 a
100 metros). Durante a pesquisa, foram utilizadas medições das forças dos alvos
quando a profundidade permitia que ficassem à disposição para esse fim um ou dois
canais. Na prática as contagens das forças dos alvos foram sempre feitas a partir do
canal B com o método de fixação de fundo (faixa de 10 metros). Foram também
utilizados pela embarcação vários petrechos de pesca para recolher amostras dos
peixes observados incluindo rede de meia água, rede de arrasto de fundo (try-net) e
linhas de mão usando diferentes tamanhos de anzóis.
Os dados acústicos e pesqueiros originais não foram recuperados para
análise no presente trabalho ficando restrito, apenas, às informações publicadas nos
vários relatórios do Programa Terminais Pesqueiros do Nordeste - SUDENE.
O método de estimativa da abundância desenvolvido, considerou que, a
densidade de peixes e biomassa podem derivar da relação entre as distribuições de
forças de alvo de cardumes de peixes de espécies diferentes e suas distribuições de
comprimento/peso observadas. Assim, a relação entre força do alvo e o comprimento
de peixe considerando todas as espécies amostradas foi dada pela equação TS =
28,0 log L-88,0 dB em que L = comprimento médio do peixe em centímetro; e TS a
força de alvos médios. Ainda foram convertidos os comprimentos médios com a
utilização da relação peso/comprimento.
Os valores da biomassa derivados do método acima exposto representam um
produto médio do volume existente ao longo da rota do barco entre posições
sucessivas de meia hora de varredura.
Depois de eliminar tanto quanto possível os efeitos dos ecos no fundo do
mar, estabeleceu-se as quantidades médias de biomassa por faixa de profundidade
em toneladas/km². Tomando como referência a distribuição de tamanho dos peixes

capturados nos arrastos foram padronizadas duas faixas para o cálculo da biomassa:
uma com organismos maiores que 20 cm e outra com organismos maiores que 25 cm.
Para fins de fazer a estimativa dos recursos totais da maneira descrita acima,
a região foi dividida nas seguintes subáreas a saber:

Subárea I
Subárea II
Subárea III

-

- Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba
- Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia até Salvador
- Ilha de Fernando de Noronha
- Atol das Rocas
- Banco n° 1 Grande
- Banco n° 2 Caiçara
- Banco n° 3 Aracati
- Banco n° 4 Mundaú
- Banco n° 5 Leste
- Banco n° 6 Continental

2.5.2 - Resumo dos Resultados

A biomassa média por superfície e os valores totais (toneladas) foram os
seguintes:

Biomassa
2
(t/km )

Média Total
Organismos maiores do que 20 cm
Organismos maiores do que 25 cm

subárea

subárea

I

II

III

I

II

III

6,91
3,14
2,21

3,33
1,42
0,84

36,20
-

294964
134.514
94.570

52.029
23.484
13.239

132.442
-

Desta análise emergiram duas tendências principais. Em primeiro lugar que a
subárea I não só apresenta uma biomassa muito maior do que a subárea II, mas que
esta biomassa é composta por uma proporção também maior de peixes graúdos. Em
segundo lugar, verifica-se uma tendência geral para os peixes maiores serem mais
freqüentes nas áreas de 50/100m de profundidade do que nas águas mais rasas perto
da costa.
No caso dos bancos e ilhas ao largo foi registrada uma elevada densidade de
36,2 t/km², valor muito superior ao obtido na plataforma continental, revelou uma forte
variação sazonal de peixes e de plâncton.
A seguir apresentam-se comentários sobre a distribuição da biomassa
observada por subárea:

Subárea I: Ceará até Paraíba

A área situa-se aproximadamente entre as seguintes coordenadas: 41° 15´ 34° 00´W e 2° 00´ - 7° 30´S. A largura da plataforma decresce gradualmente para
Leste em toda esta região, variando desde um máximo de 80 km a Oeste, no Ceará,
até 25 km em certas partes do Rio Grande do Norte e Paraíba. Isto era acompanhado
por um declínio da biomassa na mesma direção, desde uma média de 7,9
toneladas/km² na Paraíba foi pesquisada em junho de 1974, e a seção desde
Fortaleza até a linha fronteiriça Ceará/Rio Grande do Norte foi reestudada em
setembro.
As águas junto ao litoral apresentavam uniformemente baixa densidade em
toda a região, variando entre 0-2,5 toneladas/km².
A biomassa tendia a aumentar para o largo, ao longo de toda a linha de
costa, com exceção da costa da Paraíba e a parte mais ao Sul do Rio Grande do
Norte. Na parte mediana da plataforma encontraram-se densidades de 5-10
toneladas/km² em todo o Ceará e na maior parte do Rio Grande do Norte, devidas a
concentração de peixes junto do fundo do mar e algumas manchas de agregados
planctônicos, particularmente no Oeste do Ceará, de acordo com o mapa de contorno
da abundância relativa (CARTA N° 25).
Na borda da plataforma encontraram-se áreas de altas densidades. Duas
destas áreas, com 10-20 toneladas/km², ficavam situadas, a primeira no Ceará (39°
30´- 40° 00´W), e a outra (menor) no Rio Grande do Norte a Nordeste de Areia
Branca. Na maior parte do oeste desta região, os valores máximos da biomassa na
borda da plataforma eram de ordem de 5-10 toneladas/km², com exceção de algumas
áreas de baixa densidade em frente a Fortaleza e toda a zona da Paraíba.

Subárea II; Pernambuco a Bahia (até Salvador)

A área estudada encontra-se entre os paralelos 7° 30´S e 13º S. Esta
extensa região apresenta uma biomassa pequena e dispersa, composta na maioria
por peixe miúdo de recifes, de várias espécies. O plâncton ocorreu em manchas
isoladas, quer junto à costa, nas proximidades de estuários, quer muito mais ao largo,
sobre a borda da plataforma, quer ainda em águas muito profundas. A região inteira
foi pesquisada em agosto de 1974. A plataforma tem aproximadamente 30 km de

largura em Pernambuco e Norte de Alagoas, diminuindo até 20-25 km em Sergipe e
Norte da Bahia.
A densidade junto à costa era baixa (0-2,5 toneladas/km²) ao longo de toda a
linha do litoral.
Em Pernambuco e Norte de Alagoas (até 9°30´S) observou-se que a
biomassa aumentava gradualmente para o largo, até um máximo de 5-10
toneladas/km² sobre a borda da plataforma. Para o Sul, até Salvador, a densidade nas
áreas da borda da plataforma era da ordem de 2,5-5,0 toneladas/km², com pequenas
exceções localizadas - ao sul de Maceió, em frente ao estuário do rio São Francisco,
onde

a biomassa chegou a atingir 5/15 toneladas/km². Em anexo um mapa de

contorno da abundância relativa (CARTA N° 26).

Subárea III; bancos e ilhas ao largo da costa

Esta região apresenta, em águas relativamente rasas, certas concentrações
de biomassa, semelhantes às da região anterior. Foram feitas sondagens em maio,
outubro e novembro de 1974, que revelaram uma forte variação sazonal na densidade
de peixes e plâncton.
A biomassa total foi estimada em 132.442 toneladas, tomando os números
obtidos em maio para os bancos n° 2 e n° 3 que foram sondados duas vezes. Deve-se
notar que, ao contrário dos resultados das outras áreas sondadas, não se fez
qualquer tentativa para separar esta biomassa por grupos de tamanhos dos
organismos.

Ilha de Fernando de Noronha (32°25´W, 3°52´S)

Quando a ilha foi pesquisada em maio de 1974, encontrou-se uma biomassa
geralmente alta, aumentando de 5-10 toneladas/km² próximo à terra (a menos de 50
m), para um máximo de 30-40 toneladas/km² numa larga faixa que rodeia toda a ilha.
essa faixa foi localizada sobre um fundo escarpado, desde 100 até 1.000 m de
profundidade. Uma proporção considerável de biomassa foi encontrada a meia-agua,
e era composta por agregados pelágicos e semi-pelágicos de xaréu, pargo e bicudas,
bem como muitas outras espécies, além de peixes miúdos e plâncton. Em anexo um
mapa de contorno da abundância relativa (CARTA N° 27).

Atol das Rocas (33°49´W, 3°52´S)

O Atol está situado no extremo Oeste de um planalto subaquático onde a
profundidade é inferior a 50 m. Sobre este planalto coralino encontrou-se uma
biomassa da ordem de 5-10 toneladas/km², aumentando até 30-40 toneladas/km² nas
águas profundas ao Norte e ao Sul. Em anexo um mapa de contorno da abundância
relativa (CARTA N° 28).

Banco n° 1 - Grande

O banco emerge até profundidade mínima de cerca de 200 m, e observou-se
que a biomassa aumenta gradualmente à medida que a profundidade diminui, até
atingir um zona de alta densidade (30-40 toneladas/km²) sobre a curva de nível de
300 m de profundidade. Uma densidade muito alta de plâncton foi detectada durante a
sondagem mas este valor não está incluído nos aumentos indicados para a biomassa
neste banco. Em anexo um mapa de contorno da abundância relativa (CARTA N° 29).

Banco n° 2 - Caiçara

Encontrou-se uma profundidade mínima de 80 m, atingindo a máxima
densidade em águas rasas. Em maio de 1974, a biomassa média era inferior à do
Banco n° 1, com uma concentração de 30-40 toneladas/km² na face oeste. Encontrouse pouco plâncton, e a biomassa estava geralmente concentrada perto do fundo. Em
anexo, um mapa de contorno da abundância relativa (CARTA N° 30).

Banco n° 3 - Aracati

As sondagens revelaram uma biomassa geralmente alta, aumentando em
águas mais rasas até um máximo de 30-70 toneladas/km². A profundidade mínima
encontrada foi de 220 m, e a biomassa incluía uma considerável proporção de peixes
semi-pelágicos. Em anexo um mapa de contorno da abundância relativa (CARTA N°
31).

Banco n° 4 - Mundaú

Este pequeno banco foi sondado em outubro de 1974. A biomassa
aumentava, de maneira característica, em águas rasas (profundidade mínima de 50

m) até uma área de forte densidade (20-30 toneladas/km²). A biomassa encontrava-se
perto do fundo, mas não assente sobre ele, e era formado por uma população de
peixes de fundo (cangulo e outras espécies) e uma população semi-pelágica de
pargo. Encontrou-se muito pouco plâncton.

Banco n° 5 - Leste

A sondagem acústica deste banco, em outubro de 1974, mostrou um padrão
absolutamente idêntico de distribuição da biomassa, cujo valor se elevava até um
máximo de 20-30 toneladas/km² (a profundidade mínima encontrada foi de 100 m).
Viram-se sinais de uma alta proporção de peixe semi-pelágico, mas a natureza
acidentada do fundo coralino do mar impediu uma pesca de arrasto adequado para
fins de identificação.

Banco n° 6 - Continental

Encontrou-se uma área de forte densidade (30-40 toneladas/km²) na face
leste do banco; de resto, a distribuição da biomassa era normal e relativamente
densa. A profundidade mínima era de 40 m. A pesca de arrasto revelou uma
população de fundo mista, composta largamente de cangulo, caraúna, pirá, pinanga e
paru, e uma população semi-pelágica de pargo e xaréu. A densidade de plâncton era
baixa.

2.6 - Pescas Exploratórias
2.6.1 - Base Bibliográfica e Operações Realizadas

Em diferentes oportunidades foram realizadas experiências para testar
petrechos ou métodos de captura. Foram sobretudo iniciativas dos pesquisadores do
antigo PDP / SUDEPE. Entre tais experiências, resgataram-se registros sobre uso de
rede de cerco, atração luminosa, isca viva, rede elevadiça e covos.

Os relatórios que registram estas experiências são os seguintes:

Experiência

Barco/cruz.

Mês

o

N . de

Setor

Rede de Cerco

Atração luminosa

Rede Elevadiça
Isca Viva

DI - 1/77
DI - 12/77
DI - 13/77
DI - 1/78
DI - 2/78
DI - 3/78
DI - 1/79
DI - 1/80
DI - 2/80
DI - 1/79
RI - 3/86
I. ITA/68
DI - 1/80
DI - 2/80
DI - 1/80
DI - 2/80

Fev

Out
Ago
Out/Nov
Out
Out
Out
Ago
Out
Ago
Out

estações
2
2
---4
1
2
3
3
7
18
2
3
12
5

AM
FN
G
R
SE, R
AM
FN
FN
AM, G
SPP
Pl PE e PB
FN
FN
SE, AM, R, G e P
AM, FN e G

AM = Alto mar, FN = Fernando de Noronha, G = Banco grande, R = Atol das Rocas, SE = Banco Sueste, SPP
= Rochedo de São Pedro e São Paulo. DI = DIADORIM, RI = RIOBALDO e I. ITA - I = ILHA DE ITAMARACÄ I.

Além do total de 64 estações registradas, houve algumas estações com estes
petrechos que não foram registradas nos cruzeiros DI - 13/77, DI - 1/78 e DI - 2/78.
Neles, foi utilizada a rede de cerco. Existe a informação de que em todos estes
cruzeiros não houve qualquer captura. Talvez disso decorra a falta de registros.

2.6.2 - Características dos Petrechos Utilizados.

a) Rede de Cerco

No barco de pesquisa DIADORIM utilizou-se rede de 360 metros de
comprimento e 40 metros de altura. Comprimento e altura variaram em outros
cruzeiros para 240 e 50 metros respectivamente. Uma pequena rede de apenas 67
metros de comprimento e 25 de altura com malha de 13 mm entre nós também foi
experimentada. A FIGURA No 7 mostra esquematicamente uma rede de cerco
utilizada para voador pelo barco DIADORIM. Durante as experiências o barco esteve
equipado com “power block”.

b) Atração Luminosa

O equipamento de iluminação estava constituído de duas lâmpadas de 500
Watts e 200 Volts, uma em cada tangone, destinando-se a atrair peixe voador,
continha doze lâmpadas externas de mesmo potencial e voltagem. Uma lâmpada para
iluminação, também de 500 Watts foi utilizada. Para capturar isca viva (objetivamente

sardinha) foram experimentados conjuntos de quatro lâmpadas externas de 300 Watts
e uma lâmpada submarina de 45 Watts e 12 Volts. No cruzeiro 1/79 do DIADORIM
foram utilizadas doze lâmpadas externas de 500 Watts e 22 Volts e uma de meia
água de 500 Watts (FIGURA No 8) . No 1/80 desta mesma embarcação foram usadas
quatro lâmpadas externas de 300 Watts, uma imersa de 45 Watts e 12 Volts e outra
de 500 Watts e 220 Volts.

c) Rede Elevadiça

Foi

experimentada

a

bordo

do

DIADORIM.

Possuía

a

seguinte

especificação: oito metros de comprimento, treze metros de altura, 25 mm de malha
esticada. Foi confeccionada com fio 210/8, e era utilizada para capturar os peixes
concentrados com a atração luminosa. O objetivo era capturar isca viva para a pesca
com vara e linha.

d) Isca Viva

A pesca com isca viva foi experimentada com vara e linha (pole and line).
As varas de bambu apresentavam 4cm nas bases 2cm nas extremidades e mediam
3,5 metros de comprimento. Nas extremidades das varas ligava-se uma linha com 1,3
metros de comprimento,

feita em náilon trançado com 3mm de diâmetro. Um

destorcedor número 8 e em seguida fio de náilon 160, medindo 1,2 metros. Na
extremidade um anzol sem farpa, marca Mustad

número 614. A isca viva foi a

sardinha (Harengula sp ) concentrada por meio de atração luminosa, capturada com
rede elevadiça e acondicionada em um tanque de 6,1 metros cúbicos, alimentado por
duas bombas de 3 HP com vazão de 20.000 l / h cada.

2.6.3 - Resumo dos Resultados
Os resultados dos experimentos estão apresentados na CARTA No 32.

a) Rede de Cerco

Os lançamentos das redes de cerco, cujas dimensões foram registradas nos
relatórios, demoravam de duas a três horas. Pelo menos doze tentativas foram
efetuadas nos setores discriminados no Quadro anterior.
Nenhum desses experimentos conseguiu capturar qualquer espécie de peixe.
Buscou-se então nas observações de viagem, os motivos desse insucesso. Foram:
condições do tempo, inexperiência da tripulação nas manobras, ausência de
cardumes, pequeno tamanho da rede, etc.
Entretanto cardumes foram localizados não apenas de peixe - rei, mas de
albacora lage e bonitos. A freqüência com que se avistavam cardumes sugere que
novas tentativas com embarcação melhor adaptada e tripulação mais adestrada
devem ser feitas.

b) Atração Luminosa

As experiências com esta técnica foram tentadas com diferentes objetivos em
1979, 1980 e 1986.
Em 1979, três tentativas em torno do Banco Grande e setor próximo no alto
mar não atraíram cardumes registrando-se no relatório que a luz artificial concentrou
larvas de peixes e outros componentes do zooplancton.
Em 1980, nos cruzeiros um e dois do DIADORIM, o objetivo foi capturar isca
viva para engodo de atuns. Em cinco experiências atraiu-se e capturou-se sardinha
(Harengula sp ) com rede elevadiça em dois lances de 150 a 160 kg em área rasa,
protegida, em Fernando de Noronha.
Em 1986, visava-se capturar peixe voador holandês. A equipe de atração
luminosa se aparelhou com sarricos para a sua coleta à semelhança do que é
tradicionalmente feito na captura costeira do voador comum (H. affins). Em sete
estações houve atração e captura do voador holandês (C. cyanopterus) embora as
capturas não correspondessem ao rendimento potencial da espécie constatado
comercialmente a posteriori. O rendimento obtido com o auxílio de sarrico, durante 150

horas/homem, foi de 19,2 peixes que ao peso médio individual de 320 g corresponde
a 6,1 kg/hora/homem.
Experiência melhor elaborada com atração luminosa foi executada pela
SUDENE em 1968 entre 10 e 100 metros de profundidade sobre a plataforma
continental dos Estados de Pernambuco e Paraíba. Utilizou-se uma rede elevadiça
com 13 metros de comprimento, 11 metros de largura, com malha no ensacador de 13
mm e no corpo de 20 mm, feita com fios 210/12 e 210/24 respectivamente. A atração
por luz artificial teve por base um conjunto de 16 lâmpadas de 300 Watts e 120 Volts
distribuídas quatro a quatro em 04 postes (tangones) de bambu. Eram dois postes a
bombordo e dois a boreste. O controle da intensidade luminosa (número de lâmpadas
acesas) era feito através de uma chave para cada duas lâmpadas.
O objetivo da pesquisa era determinar a sensibilidade das espécies à atração
luminosa, o comportamento delas diante do potencial luminoso e durante a operação
da rede. Peixes voadores adultos não foram atraídos, mas jovens de um a cinco
centímetros

de

comprimento

mostraram-se

susceptíveis.

Sardinha

de

lage

(Opisthomena oglinum) compôs 95% das capturas sendo a subárea compreendida
entre Recife e Porto de Galinhas a que melhor resultado apresentou. Aí, a faixa de
profundidade de 17 a 25 metros foi a mais produtiva possibilitando a captura de
sardinha 4,5 vezes maior que na faixa de 35 a 50 metros. Sobre a profundidade de
100 m a produtividade foi inexpressiva. Concluiu-se que o método é eficaz para a
sardinha e lula, ocorrendo também garapaus, agulhas e voadores jovens. Pode-se
inferir dos dados a captura média de 341 indivíduos/lance.

c) Rede Elevadiça

Outra tentativa de identificar estoques explotáveis no Nordeste relacionou-se
com a aplicação de rede elevadiça tipo “Stick Held Dip Net” na região pelágica. O
objetivo foi capturar isca viva para a operação com vara e linha. Cinco experimentos
foram realizados, todos em Fernando de Noronha, tendo sido dois no mês de agosto,
um em setembro e dois em outubro.
Nos cinco conseguiu-se capturar pequena quantidade de sardinha. Estes
experimentos podem ser caracterizados como segue:

Setor

Data

Captura (kg)

FN
FN
FN
FN
FN

2/8/80
5/8/80
29/9/80
5/10/80
6/10/80

150,0
50,0
150,0
150,0
160,0

Não há citação sobre se foi uma só espécie de sardinha e qual era a espécie.
Estudos mais atuais mostram que a espécie mais comum desse peixe em Fernando
de Noronha é do gênero Harengula regularmente capturada pelos pescadores locais
para o uso como isca nas pescarias com anzóis.
As produções acima referidas não podem ser relacionadas com o esforço
despendido, portanto não há qualquer registro a respeito. Permitem apenas calcular a
média de 132,0 kg / lance.

d) Isca Viva

Dezessete tentativas de captura com isca viva, utilizada como engodo lançado
ao mar, foram realizadas em duas campanhas: agosto e setembro de 1980.
Escolheram-se setores do alto mar entre os bancos da cadeia de Fernando de
Noronha, os Bancos Grande e Pequeno e em torno de rocas e Fernando de Noronha.
Os resultados desta atividade podem ser resumidos na TABELA No 33.

TABELA 33: Esforço de Pesca e Capturas com Isca Viva em Tentativas
Realizadas no Nordeste.
Capturas
Setor

N. de
exp.

Duração
(h)

N. de
anzóis

Alb. lage

14
10

N / kg
9 / 33,5
94 / 724,0

N / kg
- / 25 / 98,5

Bonito
listrado
o
N / kg
- / - / -

25
04
04
16

79 / 862,0
4 / 12,5
- / - / -

3 / 12,0
- / - / - / -

4 / 12,0
- / - / - / -

o

1_/

Alto mar
F. Noronha

3
2

8,85
5,90

Banco Grande
Banco Sueste
Banco Pequeno
Rocas

6
1
1
4

17,40 2_/
2,5
2,0
13,5

1_/
1_/

Peixe rei
o

- Alguns lances em que não foram registradas as durações, utilizou - se para a duração média dos demais (2,95h)
para preencher a lacuna.
2_/
- Apenas um dos seis lances não apresentou registro de duração tendo sido usada a medida de 2,95 h.

Embora muitos fatores influenciem o poder de captura deste método, para a
estimativa dos rendimentos usou-se a unidade de esforço anzol/hora. Dessa maneira o
esforço total foi 50,15 horas por 73 anzóis totalizando 851,9 anzóis/hora.
O maior esforço foi aplicado no Banco Grande (435,0 anzóis/hora) e no Atol
das Rocas (216,0 anzóis/hora). Nas rocas, como também no Banco Pequeno, o
rendimento foi nulo e no Banco Grande o rendimento foi de 2,04 kg/anzol/hora.
Entretanto foi no entorno de Fernando de Noronha que se alcançou em outubro de
1980 o índice de 13,94 kg/anzol/hora para uma captura principal de albacora lage.
A TABELA NO 34 registra a captura por unidade de esforço (CPUE) por setor
e por espécies nas experiências com isca viva.

TABELA 34 : Esforço e Capturas por Unidade de Esforço com Isca Viva por Setores.
Setor

Esforço
anzol/hora

Alto mar
Fernando de
Noronha
Banco grande
Banco sueste
Bco pequeno
Rocas

Albacora lage

CPUE
Peixe rei

123,9
59,0

N
/ kg
0,07 / 0,27
1,59 / 12,27

/
- /
0,42 /

Bonito
listrado
o
kg N
/ kg
- / 1,67
- / -

435,0
10,0
8,0
216,0

0,18
0,40
-

0,01
-

0,03
-

o

/ 1,98
/ 1,25
/
/
-

N

o

/
/
/
/

0,01 / 0,03
- / - / - / -

Total
o

N / kg
0,07 / 0,27
2,02 / 13,94
0,20 / 2,04
0,40 / 1,25
- / - / -

2.6.4 - Identificação das Espécies
• Rede de Cerco
Em nenhum dos doze experimentos se conseguiu capturar o peixe
(objetivo principal), nem qualquer outra espécie.
• Atração Luminosa com Rede Elevadiça (Stick Held Dip Net)
Sardinha - Harengula sp
Voador holandês - Cypselurus cyanopterus
Garapau - Selar chrumepnophtalmus
Sardinha de lage - Opisthonema oglinun
Agulha - Hemirhamphus brasiliensis
Lula - Loligo sp
Voador jovem - Exocoetidae
• Captura com Engodo de isca viva (pole and line)

rei

Albacora lage - Thunnus albacares
Peixe rei - Elegatis bipinulatus
Bonito listrado - Katsuwonus pelamis

2.6.5 - Composição das Capturas

Não será possível reunir dados oriundos de métodos, estratos e épocas tão
diversificadas e de operações em pesca exploratória.

2.7 - Pesca Experimental
Alguns experimentos pretendiam dar respostas a questões importantes da
pesca em determinados momentos. Não produziram dados suficientes para
possibilitar uma análise mais detalhada. Apenas citam-se os seguintes :
• Duas estações com covos flutuantes foram realizadas no Banco Grande
visando capturar peixe rei. Foram executadas no cruzeiro 5/78 do
DIADORIM sem haver qualquer captura;
0

• O R/V UNDAUNTED, no seu cruzeiro N 5, realizado de 20 de julho a 18
de novembro de 1966 pesquisou áreas costeiras da América do Sul desde
Trinidad até o Rio de Janeiro. O objetivo principal foi investigar a localização
e abundância de cardumes de atuns e outros predadores pelágicos.
Objetivos secundários eram investigar a localização e abundância de peixes
disponíveis para uso como isca viva para a pesca de atuns e investigar
características oceanográficas relacionadas com a divergência da corrente
Sul Equatorial nas correntes do Brasil e das Guianas. Segundo o relatório
do cruzeiro, não foram encontradas quantidades comerciais de atuns de
superfície. Os 28 cardumes avistados localizaram-se entre o Rio Amazonas
e Trinidad.

3 - Conclusões

• As prospecções dos Recursos Pelágicos Marinhos no Nordeste foram concentradas
no período 1965/1991 quando em 148 viagens de Barcos de Pesquisa foram
executadas 1.673 estações;
• A maior parte das pesquisas foi realizada na plataforma do Rio Grande do Norte e
nos Altos Fundos ou Bancos Oceânicos;
• O objetivo foi principalmente os grandes pelágicos os quais foram acessados
basicamente através de petrechos que tinham nos anzóis seu poder de captura :
espinhéis, corrico e linha de mão. No ecossistema estudado, estes petrechos sem
dúvidas são os mais facilmente operados à superfície, meia água e nas
profundidades;
• Os atuns de profundidade praticamente não foram estudados talvez devido à
necessidade de pesquisar novos potenciais porquanto, estes peixes já eram
conhecidos através das pescarias realizadas pelos barcos japoneses sediados em
Recife;
• O maior esforço foi exercido com espinhel de fundo e executado sobre a plataforma
continental. Foi dirigido essencialmente ao reconhecimento de estoques de
tubarões. Com este petrecho foram realizadas 438 estações de cuja a maioria só
há registros totalizados ou seja, não foram resgatados os dados originais dos
cruzeiros;
• O espinhel de fundo forneceu a captura média geral de 269, 0 kg/centena de
anzóis/lance salientando-se que ocorreram produtividades maiores entre 40 e 60 m
de profundidade e nos períodos de lua cheia;
• Na plataforma continental ocorreu uma grande predominância do tubarão tigre ou
jaguara (Galeocerdo curvieri) e dos sucuris (gênero Carcharhinus) ;

• O único banco pesquisado com o espinhel de fundo foi o Banco Grande o qual
possibilitou em dois lances um índice de 626,5 kg/100 anzóis de cação lombo preto
e cabeça chata;
• Os resultados produzidos pelo uso do espinhel de fundo para tubarões sobre a
plataforma indicam a existência de potenciais explotáveis e a eficácia do petrecho
nesta atividade. No Ceará/Piauí ocorreram as maiores produtividades;
• Com base em alguns pressupostos, a equipe da SUDENE estimou a captura
máxima sustentável de tubarões no Nordeste em 36.000 toneladas das quais 56%
seriam jaguaras, 27% sucuris, 5% lombo preto e 12% outras espécies. Não
ressalvou que os dados de que dispunha referiam-se somente à plataforma
continental. As prospecções mostraram concentrações destes peixes nos altos
fundos e em Fernando de Noronha e a pesca comercial confirmou a existência ali
de estoques de alta densidade;
• Prospecções com espinhel de superfície abrangeram apenas a plataforma
continental do Rio Grande do Norte, bancos, Fernando de Noronha e Atol das
Rocas. Foram poucos experimentos e metade deles sem obter capturas. O índice
de rendimento foi 37,3 kg/centena de anzóis/lance destacando-se o cação lombo
preto e a albacora lage;
• Os dados levantados com espinhel de superfície são inconsistentes como
indicadores de potenciais explotáveis;
• Os espinhéis de fundo para peixes ósseos, construídos com anzóis que não do tipo
“tuna hook”, mais assemelhados aos utilizados em linha de mão e corrico,
revelaram estoques de cangulo, pargo e guaiuba apresentando maiores
densidades na extremidade da plataforma e diminuindo em direção ao litoral. As
densidades maiores foram iguais ou superiores a 80g/anzol/lance;
• As subáreas que abrangem Piauí e o limite Sergipe/Alagoas, apresentaram as
maiores densidades. No restante da plataforma as capturas foram de 20 a
40g/anzol/hora, portanto muito baixa;
• As pesquisas do CANOPUS com o emprego de linha de mão visavam revelar novos
bancos produtores de pargo e identificar os locais de ocorrência do pargo jovem. O

primeiro objetivo foi exitoso revelando a existência de estoques explotáveis nos
bancos da cadeia do Ceará e na plataforma até então não incorporados à pesca
comercial; o segundo objetivo não logrou êxito não tendo sido identificados
grupamentos de pargo jovem em nenhuma das 128 estações realizadas;
• Nas experiências com linha de mão realizadas pelos outros navios nos bancos e
plataforma, houve predominância de pargo e no Rochedo, dominaram a albacora
lage, carangídeos e cações. O AUGUSTUS registrou produtividade de 2,0 a 9,0
kg/Hora/homem em setembro/outubro;
• Experimentos com linha de mão de superfície foram realizados apenas no Rochedo.
Obteve-se um índice de rendimento de 14,2 kg/Hora/homem principalmente de
albacora lage;
• Os altos fundos ao largo do Rio Grande do Norte e a plataforma continental daquele
Estado, foram os setores mais contemplados em prospecções com corrico. 311 das
368 estações ocorreram ali. Os bancos situados em frente à costa cearense não
receberam no passado qualquer esforço de pesquisa embora já tenham se
revelado bons pesqueiros à pesca comercial;
• O esforço com corrico foi de mais de 1.200 horas de reboque de linhas com o qual
registrou-se o índice de rendimento de 2,26 kg/anzol/hora. O Banco de Caiçara e o
Rochedo foram os setores mais produtivos e as espécies que dominaram estas
capturas em peso, foram albacora lage, cavala empinge e bicuda;
• Pesquisas com redes de emalhar foram realizadas no Rochedo, plataformas do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas e no Banco de Caiçara. A maior
concentração dos experimentos foi na plataforma do Rio Grande do Norte. Malhas
pequenas (25 - 30 e 35 mm) foram usadas em Pernambuco e Paraíba com a
finalidade de avaliar peixes voadores e malhas maiores (80 - 90 e 100 mm) para
peixe rei e outros peixes. As malhas menores apresentaram os seguintes
resultados :

VENEZUELA - 1,5 kg/100m/lance (dominância de voador)
SERRO AZUL e I. de Itamaracá - 5,14 kg/100m/lance (dominância de voador)

As malhas maiores do RIOBALDO e DIADORIM renderam 2,46 kg/100m/lance
destacando-se o rendimento de 3,704,3 kg/100m/lance no Rochedo de São Pedro
e São Paulo sendo100% peixes voadores;
• Ficou claro que, o recurso mais importante detectado com redes de emalhar e
praticamente o único pequeno pelágico foi o peixe voador holandês sobretudo no
Rochedo de São Pedro e São Paulo. Concluiu-se também que esse peixe ocorre
durante todo o ano ao longo da plataforma da Paraíba e Pernambuco e que as
espécies acompanhantes não têm expressão quantitativa;
• A maior biomassa detectada por meios acústicos foi do Ceará a Bahia. Aí, ocorreu
também a maior biomassa de peixes maiores. Os peixes maiores foram mais
freqüentes entre 50 e 100 metros de profundidade.
• Nos bancos oceânicos e ilhas a densidade média de 36,2 t/km2 foi bem maior que
na plataforma.
• O esforço despendido com pescarias exploratórias para espécies pelágicas no
Nordeste foi pequeno. Entretanto confirmou a ocorrência de cardumes susceptíveis
a atração por luz artificial como sardinha e sardinha lage e outros sensíveis ao o
engodo com isca viva. Levantaram-se dados que sem dúvida orientarão o
planejamento de futuras pesquisas;
• No contexto geral, o Rochedo de São Pedro e São Paulo e os altos fundos do Ceará
e Rio Grande do Norte surgem das prospecções pretéritas como os pesqueiros
mais importantes da região. A piscosidade destes setores provavelmente se
relaciona com as “ressurgências orográficas” resultantes da existência do binômio
correntes X altos fundos. As ilhas e o Atol prestam-se igualmente para o uso de
corrico e linhas;
• Os bancos mostraram salutar diversidade de estoques da superfície até as maiores
profundidades, oferecendo desde albacora lage, bicuda, peixe rei nas faixas mais
superiores, até espécies distintas de tubarões conforme o estrato acessado, até
cerca de 150 m de profundidade;

• Na plataforma, temporariamente, ocorre concentrações de albacorinha, bonitos e
carangídeos como xaréu e outros;
• Os setores do oceano situados sobre as grandes profundidades entre os bancos,
revelam piscosidade semelhantes ás dos bancos e maiores que do talude e
plataforma;
• De modo geral a área foi investigada pelo conjunto de petrechos apresentado, até
cerca de 150 m. As camadas superficiais foram varridas pela linha de mão de
superfície, corrico e redes de emalhar (gill nets) revelando estoques explotáveis de
albacora lage, cavala empinge, bicuda e exocetídeos. Nas camadas até cerca de
60 m o espinhel de superfície usado mostrou a existência de expressivas
quantidades de bicuda.

Além destas profundidades, o espinhel de fundo na

plataforma, revelou estoques de jaguara e sucuris, a linha de fundo mostrou bons
rendimentos de lutjanídeos e carangídeos e no Rochedo acessou estoques de
albacora lage peixe rei e xaréu preto.

4 - Lacunas e Sugestões
Tomando por base as prospecções pretéritas constatou-se que uma
necessidade para

o ordenamento dos trabalhos futuros é a uniformidade dos

registros mínimos a bordo. Sempre que se inicie um programa de pesquisa no mar os
líderes deverão planejar meticulosamente os formulários e treinar exaustivamente a
equipe de bordo para o seu completo uso.
As pesquisas em campanhas de curtas durações deverão ser avaliadas em
relação aos objetivos perseguidos visando adequar o esforço à real consecução
destes objetivos.
Algumas vezes as campanhas foram prejudicadas pela diversidade de
objetivos misturando numa mesma viagem tipos de petrechos incompatíveis. Sem
dúvida essa prática gerou imperfeições.
Há uma clara evidência de que nos altos fundos ocorrem estoques
estratificados inclusive de grupos como tubarões, vermelhos, atuns, etc. cujas
espécies se distribuem verticalmente de maneiras distintas. Isso requer que em novas
explorações os objetivos sejam definidos e tecnologicamente planejados para

alcançar tais estratos aperfeiçoando ao máximo o conhecimento das distribuição
vertical dos recursos.
Persiste o desconhecimento sobre épocas e locais exatos da passagem de
bonitos em migração e os grandes cardumes de peixe rei que estão sendo
eventualmente capturados.
Salvo as experiências para voador em Pernambuco e Paraíba, constatou-se
uma visível carência de pesquisas com redes de emalhar. Esta é maior ainda para
espécies de fundo nas maiores profundidades (além de 100 metros).
Materiais para suportar grandes pressões e guinchos para içar redes de
grandes profundidades limitaram no passado estas pesquisas.
Prospecções com armadilhas para espécies de grandes profundidades
poderão revelar recursos até agora inexplotados.
A pesca de pargo e afins nos bancos oceânicos cresceu até alcançar 2.242,0
toneladas em 1967. A partir daí os desembarques cairam para 1008,0 toneladas em
1970 quando a produção praticamente se encerrou.
A produção máxima sustentável atribuída

a tais bancos com base nos

desembarques de 1962/1970 foi de 2588,0 toneladas. Motivação econômica cessou o
interesse pela sua produção desde 1990.
A partir de 1992 desenvolveu-se uma constante produção de tubarões
nesses mesmos bancos. Os tubarões exercem ativa predação sobre os estoques de
pargo chegando a prejudicar as operações de captura com linha de mão segundo
testemunho dos pescadores e mestres de embarcações.
Assim, o já longo período de repouso dos estoques, decorrente da
desaceleração das capturas e o desenvolvimento das capturas de tubarões desde
1992 levam-nos a imaginar que houve uma relevante recuperação do estoque de
pargo talvez detectável por uma nova prospecção a qual poderá revelar níveis de
produtividade compatíveis com os de 1965/1967. Restaria então dirigir o esforço
administrativo para sustentar a produção anual dos bancos no nível de 2.500
toneladas.
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SEGUNGA PARTE
RECURSOS DEMERSAIS

1 - Introdução
As investigações para a identificação dos recursos pesqueiros demersais e
avaliação dos recursos potenciais de produção, foram iniciadas na região, com as
campanhas conduzidas pelo navio de pesquisa Americano “OREGON” no ano de
1963 e pelo navio de pesquisa “AKAROA”, no ano de 1965. Nos anos seguintes foram
realizadas outras campanhas pelos barcos “ILHA DE ITAMARACÄ I” e “RIOBALDO,
ambos empregando arrasto de fundo para camarão.
O barco SWJ realizou pescarias experimentais com emprego de redes de
espera na plataforma continental do Ceará e o “RIOBALDO”, um experimento com
emprego de covos no Rochedo de São Pedro e São Paulo.
Os resultados das campanhas de prospecções conduzidas no ambiente
demersal e bentônico na região Nordeste, nos últimos 30 (trinta) anos são descritos a
seguir:

2 - Resultados
2.1 - Arrasto de Fundo
2.1.1 - Base Bibliográfica

As campanhas de pesca com arrasto de fundo conduzidas pelas embarcação
“OREGON” e “AKAROA”, durante o mês de março de 1963 e julho/dezembro de 1965,
respectivamente, foram analisadas por YESAKI (1974). Totalizaram 107 arrastos,
sendo obtidas as seguintes densidades relativas:

Arrasto

N° de Arrastos

Kg/h

Kg/há

Arrasto para Camarão

15

24,8

7,7

Arrasto para Peixe

92

99,2

11,2

O barco “OREGON”, operou na extremidade Oeste da região Nordeste, na
costa do Piauí e Ceará, com o emprego de uma rede de arrasto de 12,2m. para
camarão. O “AKAROA”, investigou a plataforma continental ao largo dos Estados de
Alagoas e Sergipe, embora a maior parte do esforço de pesca tenha sido limitado às
imediações do Rio São Francisco. Utilizou uma rede de arrasto para peixes com tralha
superior de 29,0m, concentrando os arrastos nas profundidades menores de 50m.

Com base nestes arrastos e considerando que, somente 20% da plataforma
continental seja adequada as operações de arrastos YESAKI (1974), projetou para a
região a seguinte estimativa de biomassa, que refere-se ao peso total em toneladas,
de peixes inclusive de espécies de importância comercial, elasmobrânquios e
teleósteos:

BIOMASSA (t)

PROFUNDIDADES (m)
0-49

50-99

100-199

0-199

(mínima)

22.000

-

-

22.000

(máxima)

31.000

1.000

1.000

33.000

(mínima)

19.000

2.000

2.000

23.000

(máxima)

29.000

6.000

4.000

39.000

(mínima)

41.000

2.000

2.000

45.000

(máxima)

60.000

7.000

5.000

72.000

Sub-área: Rio Parnaíba - Cabo S. Roque

Sub-área: Cabo S. Roque - lat. 23°’ S

Toda - área: Rio Parnaíba - lat. 23°’ S

A TABELA NO 35, relaciona as informações sobre as investigações de
arrasto de fundo realizadas na região Nordeste, de 1967 até o momento. Duas
embarcações nacionais operadas por instituições nacionais foram empregadas a
saber: ILHA DE ITAMARACÄ I”, operada pela Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, e o RIOBALDO”, operado pela antiga Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca - SUDENE.
Os dados utilizados na elaboração do presente documento foram coligidos de
vários relatórios, mapas de bordo e registro de estações os quais foram armazenados
num banco de dados desenvolvido para este fim, utilizando-se da metodologia do
EXCEL. As operações do “ILHA DE ITAMARACÄ I”, constam do documento
“Prospecção de Camarões na Região Estuarina do Rio São Francisco “(Barros e
Jonsson, 1967), publicado pela SUDENE. Os dados do “RIOBALDO”, foram extraídos
dos mapas de bordo e relatórios de cruzeiro, publicados pela SUDEPE.

TABELA - 35: Informações Gerais Sobre as Explorações com
Arrasto Realizados na Região Nordeste

EMBARCAÇÃO

ILHA DE ITAMARACÁ
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO

PERÍODO

jan/Jun/1967
mai/ago/out/1975
mai/jun/1977
jun/jul/1985
abr/ago/1986
set/out/1988
Mai/89

1] comprimento da tralha superior em metros
*comprimento da boca da rede

TAMANHO DO
ARRASTO
1]
PETRECHO EMPREENDIDOS EFETIVOS
15,00 *
21,35 ac
21,35 ac
21,35 ac
21,35 ac
21,35 ac
21,35 ac

72
29
28
93
93
15
7

53
29
28,0
89
91,0
15
7

Prof.

Área de

(m)

Exploração

10 a 54
12 a 51
9 a 43
12 a 50
14 a 60
11 a 58
17 a 30

13° 00' - 11° 20 'S
12° 38' - 10° 21 'S
11° 27' - 10° 24 'S
11° 32' - 10° 24 'S
11° 32' - 10° 24 'S
12° 46' - 10° 14 'S
13° 00' - 11° 34 'S

2.1.2 - As Operações com Arrasto

As informações analisadas incluem dados de 336 arrastos empreendidos.
Desse total, 29 não foram considerados efetivos pois nenhuma captura foi obtida, em
virtude do mau funcionamento dos petrechos ou perda da captura devido a avarias
nos mesmos.
Todos os arrastos efetivos foram realizados com redes para camarão, na
plataforma continental dos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, embora a maior
parte do esforço de pesca tenha sido limitado à proximidade imediata do Rio São
Francisco, na faixa de profundidade de 10 a 50m.
A área compreendida entre as latitudes de 13°’S e 10°’S onde se
concentraram as operações de arrastos de fundo foi dividida em duas subáreas: A 13° 30’S a 11°30’S e B - 11°30’S a 10°’S, esta última incluindo a área da Foz do Rio
São Francisco.
O barco “ILHA DE ITAMARACÄ I” efetuou operações de arrasto na área ao
largo da foz do Rio São Francisco de meados de janeiro a junho de 1967, utilizou uma
rede de arrasto “otter trawl” com 15,0m de comprimento, 14,3m de boca,
confeccionada com fio de Nylon 210/16, malhagem única e equipada com portas de
1,06m x 0,56m pesando 40kg cada.
As operações de pesca de arrasto do “ILHA DE ITAMARACÄ I”, cobriram a
área já mencionada, no 1° trimestre/67 e novamente foi repetido no 2° trimestre, num
total de 53 arrastos em 39,2 horas de pesca com uma produção total de 2.583,6 kg. O
índice de captura total foi de 65,9 kg/hora, com os maiores rendimentos sendo
verificados no primeiro levantamento ocorrido de janeiro a março/67 (TABELA NO 36).
O índice de captura de camarão foi de 22,1 kg/hora, na primeira fase da pesquisa,
com a presença predominante do camarão sete-barbas. Empregando o esforço total
de 53 arrastos e 39,2 horas de pesca, a captura média camarão por hora de arrasto
foi de 16,6 kg.
O barco “RIOBALDO” efetuou as operações de arrasto entre as latitudes de
13°’S e 10°’S, num total de 84 dias de pesca, realizando 254 arrastos com duração de
620 horas de pesca, em seis períodos distintos: maio a outubro/75; maio a junho/77;
junho a julho/85; abril a agosto/86, setembro a outubro/88 e maio/89. A maior
concentração do esforço de pesca ocorreu de junho a julho/85 e abril a agosto/86
(TABELA NO 37), sendo empregado em todas as estações de pesca, uma

TABELA - 36 : Resultados das Operações do NPq. ILHA DE ITAMARACÁ - I com o Emprego de
Arrasto para Camarão na Foz do Rio São Francisco

B - Sub-área: 10° 00' S a 11°
30'S
Período

Nº de dias

Nº de
Arrastos

de pesca
Janeiroa Março/1967
Abril a Junho/1967
Total

0
0
0

24
29
53

Nº de
horas
de pesca
17,9
21,3
39,2

Total

Captura/Hora

Captura
(kg)
1.635,1
949,7
2548,8

(kg)
91,3
44,6
65,0

TABELA - 37: Resultados das Operações do N/Pq. Riobaldo com Emprego do
Arrasto para Camarão* no Nordeste do Brasil.
A - Sub-área: 11° 30' S
a 13° 00' S
Período
Maio a Outubro/75
Jun/77
Ago/86
Setembro/Outubro/88
Mai/89

Nº de dias Nº de Arrastos
de pesca
11
22
3
9
2
2
5
9
5
7

Nº de horas
de pesca
14,9
4,2
8,5
6,9
2,9

Total
Captura/Hora
Captura (kg)
(kg)
2.662,4
178,7
609,7
145,2
848,0
99,8
571,3
82,8
430,4
148,4

Sub - Total

26

49

37,4

5121,8

136,9

B - Sub-área: 10° 00' S
a 11° 30' S
Maio a Outubro/75
Maio/Junho/77
Junho/Julho/85
Abril/Agosto/86
Set/88

3
5
20
29
1

8
19
89
87
2

3,8
10,8
285,7
281,1
1,5

616,2
1058,6
8967,0
15174,0
366,4

162,1
98,0
31,4
54,0
244,3

Sub - Total

58

205

582,9

26,182,2

44,9

Total Geral

84

254

620,0

31,304,0

50,5

*Rede de arrasto para camarão com tralha superior de 21,35 metros

rede de arrasto para camarão do tipo “semi-balão”, modelo “clássico e modelo “pelé”,
com tralha superior e inferior de 21,35m e 25,56m respectivamente com 50mm de
malha esticada no corpo da rede e 44mm no saco, operados no sistema “double rig”,
utilizando portas retangulares planas de madeira, com peso de aproximadamente
200kg (Desenho esquemático das redes, nas FIGURAS NOS

9 e 10).

As operações do barco “RIOBALDO”, efetuadas na subárea

A - 13°’S a

11°30’S, registraram uma captura total de 5.121,8 kg e a CPUE de 136,9 kg/h, com a
abundância relativa de camarão sendo muito baixa da ordem de 4,7 kg/h. Os
resultados obtidos na sub-área B - 11°’S a 10°30’S - particularmente na área da foz do
Rio São Francisco, indicaram uma captura total de 26.182,2 kg e uma CPUE de 44,9
kg/hora com a abundância relativa de camarão da ordem de 13,2 kg/hora. (ver
TABELA NO 37).
Nos levantamentos realizados pelo “RIOBALDO” no período de maio a
outubro/77 e maio a junho/77, registraram-se as seguintes participações relativas das
espécies:

ESPÉCIES
Camarão rosa (Penaeus brasiliensis)
Camarão rosa (Penaeus subtilis)
Camarão branco (Penaeus schimitti)
Camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
Lagosta (Panulirus argus)
Total de Crustáceos
Bagre bandeira (Bagre marinus)
Bagre amarelo (Trachysurus spp)
Vermelho (Lutjanus spp)
Ronacador (Conodon nobilis)
Corvina (Micropogon operculares)
Pescada banana (Nebris microps)
Pescada branca (Cinoscion leiarchus)
Pescada cambucu (Cinoscion virenceres)
Trilha (Mullidae)
Carapeba (Diaptens plumieri)
Pescadinha real (Macrodon ancylodon)
Papa terra (Menticirrhus martinicensis)
Serra (Scomberomonus maculatus)
Bicuda (Sphyraena spp)
Linguado (Paralychthys spp)
Barbudo (Polydactylus virginicus)
Goete (Cynoscion petranus)
Pescada amarela (Cynoscion acoupa)
Outros Peixes Ósseos
Total de Peixes Ósseos
Martelo (Sphyrna spp)
Outros cações
Raias (Raja spp)
Total de Peixes cartilaginosos
Mistura
Total

SUBÁREA
13°’S a 11° 30’S
(%) EM PESO

SUBÁREA
11°30’S a 10°’S
(%) EM PESO

2,4
0
0,2
0,9
0,0
3,5
1,1
6,4
3,9
0,8
8,7
2,0
1,6
0,7
1,8
4,4
0,0
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,9
2,7
6,6
42,6
1,3
2,9
3,3
7,5
46,4
100,0

0,4
1,5
2,3
10,9
0,0
15,1
0,5
4,9
0,0
1,7
4,2
5,3
2,6
1,2
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
33,7
0,0
0,2
3,3
3,5
47,9
100,0

A área da foz do Rio São Francisco, que vem sendo intensamente explorada
comercialmente desde a década de setenta, vem demonstrando uma redução
significativa nos níveis de biomassa total e particularmente de camarão. Aí o
“RIOBALDO”, empregando a rede de arrasto para camarão, com 21,35m de tralha
superior, registrou sucessivamente as seguintes produtividades total e de camarão:

Período
maio a outubro/75
maio a junho/77
junho a julho/85
abril a agosto/86

Total
162,2kg/h 98,0 kg/h 31,4 kg/h 54,0 kg/h -

Camarão
8,0 kg/h
18,0 kg/h
16,2 kg/h
10,5 kg/h

Proporções
20:1
5,5:1
2:1
5,4:1

Os levantamentos efetuados nos anos de 1985 e 1986, permitiram ampliar os
terrenos arrastáveis na foz do Rio São Francisco. Originalmente haviam sido
estabelecidas por Barros e Jonsson (1967), alcançando agora cerca de 230 milhas
marítimas quadradas, até a profundidade de 50m.
O camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) foi a espécie dominante nas
capturas de crustáceos, com cerca de 80% do volume total, seguido do camarão
branco (Penaeus schimitti). A fauna acompanhante foi constituída de uma grande
variedade de peixes crustáceos e moluscos, participando com cerca de 40% das
capturas totais.

2.1.3 - Resumo dos Resultados

A captura média por unidade de esforço ou por unidade de área ,é um índice
da abundância relativa dos estoques (assumida como proporcional a abundância).
Este índice pode ser convertido em uma medida absoluta da biomassa, usando-se o
chamado “Método de Área Varrida” (Saville, 1978)
Barros e Jonsson (1967), estabeleceu uma produtividade média da área da
foz do Rio São Francisco de 3,44 kg/ha de camarão, para uma área explotável de
60.000 hectares, cuja biomassa de camarão estaria em torno de 200t/ano.
Considerando as limitações da técnica de arrasto empregado pelos referidos autores
consideraram como indicador o índice de abundância de 10 quilograma por
hectare/ano.
YESAKI (1974), não incluiu no seu estudo sobre peixes de arrastos de fundo,
os resultados do barco “ILHA DE ITAMARACÄ I” (Barros e Jonsson, 1967) por causa

do petrecho leve utilizado no levantamento, sendo assim considerado inadequado
para a amostragem eficientemente de peixes demersais.
Seguindo a metodologia do “Método de Área Varrida”, os dados obtidos nos
levantamentos realizados pela embarcação “RIOBALDO”, permitiram o cálculo do
rendimento médio em peso por unidade de área adotando-se como critério:
• Tamanho do Petrecho: 21,35m de tralha superior da rede de arrasto para
camarão
• Extensão aproximada: 11,96m 56% do comprimento da tralha superior
(Alverson et al, 1964)
• Velocidade de arrasto (nós):30
• m² coberto por hora: 66.283
Assim, considerou-se que o escapamento da rede de arrasto foi compensado
pelo efeito da atração das malhetas, de modo que todos os peixes dentro da extensão
operacional da rede fossem capturados. O fator importante no cálculo da área varrida
é a estimativa da extensão operacional do arrasto, sendo o valor de 0,56 adotado por
Alverson et al, 1964, o mais empregado.
As informações foram agrupadas por zonas geográficas para o intervalo de 10
a 50m. Assim, multiplicou-se os valores de densidade por hectares, pela estimativa da
área da plataforma continental, cujos resultados foram os seguintes:

Sub-área A: 13°’S a 11° 30’S - 3000 km² de plataforma continental até 50m.
Captura / área
kg / ha
Total 20,7

camarão
0,7

Biomassa
(t)
Total -

camarão

6.210,0

210,0

Sub-área B: 11°30’S a 10°’S - 3200 km² de plataforma continental até 50m.
Captura / área
kg / ha
Total 6,6

camarão
2,0

Biomassa
(t)
Total -

camarão

2.168,0

640,0

Na presente análise foi considerado o peso total de pescado, inclusive de
espécies de importância comercial e industrial, elasmobrânquios e teleósteos.

2.2 - Pesca Experimental com Emprego de Armadilhas e Redes de
Espera

Alguns experimentos pretendiam dar resposta a questões importantes da
pesca em determinados momentos. Não produziram dados suficientes para
possibilitar uma análise mais detalhada. Apenas citam-se os seguintes:
• No cruzeiro 3/86 dia 9/05/86 o barco “RIOBALDO” realizou uma estação
com covos para lagosta no Rochedo de São Pedro e São Paulo. Não houve captura.
Sabe-se agora por experiências de barcos comerciais que ali existe povoamento da
lagosta Panulirus echinatus;
• De 22/11 a 22/12/72 realizaram-se 18 estações com o barco pesqueiro
SWJ na plataforma continental do Ceará em faixas de profundidades de 25-30 m, 3540 m e 45-80 m. Foram três viagens em frente a Aracati, outra perto de Fortaleza e a
terceira perto de Acaraú. Em cada estação espinheis ou conjuntos de 10 redes de 14
m, com malhas 50 mm entre nós foram lançadas. O objetivo foi verificar a ação das
redes sobre o estoque de lagostas e seu biotopo. Como resultado determinou-se que
as lagostas Panulirus argus estavam presentes em todas as faixas de profundidades e
a Panulirus laevicauda escasseia na faixa 35-50m predomina na faixa de 25-30m. A
captura geral foi de 8,2/ lagosta/ espinhel/ dia. As redes de espera remove substrato
até 201 kg de cascalho por espinhel/dia. Juntamente com as lagostas são capturados
seus predadores sobretudo arraias, cangulo, cações e lanceta.

3 - Conclusões

O volume estimado, deve ser considerado como indicativo da abundância
existente na área pesquisada, principalmente, pelo fato de que foram realizadas
poucas estações de pesca na faixa de 10 a 15 metros de profundidade, que se
constitui em zonas de pesca efetiva de camarão na foz do São Francisco, aliado ao
fato de que as operações de pesca do barco “RIOBALDO”, foram conduzidos com o
emprego da técnica de arrasto para camarão.
Segundo YESAKI (1874), as embarcações “OREGON” e “AKAROA”, já
mencionadas obtiveram os seguintes rendimentos nas suas campanhas de pesca:

“OREGON” - Na costa do Ceará, em 1963, empregando uma rede de arrasto para
camarão, com tralha de 12,2 metros obteve a densidade de 8,5 kg/ha, na faixa até 50
metros.

“AKAROA” - Na área entre Pernambuco e Sergipe, empregando uma rede de
arrasdto para peixe, com tralha superior de 29,0 metros, obteve a densidade de 12,0
kg, também na faixa de profundidade até 50 metros.

Os baixos índices de captura obtidos nos mais recentes levantamentos de
arrasto na região Nordeste, efetuadas pelo “ILHA DE ITAMARACÁ - I, “RIOBALDO”,
confirmam as conclusões de YESAKI (1974), de que a região apresenta baixa
disponibilidade de espécies demersais, possíveis de serem capturadas com petrechos
de arrasto, face dispor de áreas muito limitadas de fundos apropriados as operações
de arrasto.

4 - Lacunas e Sugestões
Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre a captura de
recursos demersais da costa Nordeste do Brasil, recomenda-se que se desenvolva um
programa detalhado de levantamento observando-se o descrito a seguir:

a) É necessário concentrar as operações de prospecção com emprego
de armadilha e espinhel para peixes ósseos nas profundidades superiores aos 100
metros

de

profundidade,

em

função

do

limitado

conhecimento

sobre

as

potencialidades existentes; e
b) Apesar da região apresentar baixa disponibilidade de espécies
demersais de serem capturadas com petrechos de arrasto, face dispor de áreas muito
limitadas de fundos apropriadas às operações de arrasto, é mesmo assim, necessário
realizar experimentos em áreas particulares, nas profundidades superiores aos 100
metros.
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