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INTRODUÇÃO
A avaliação do potencial de um recurso é necessária durante as diversas etapas da
pesca.
Na prática, a escolha de um dos vários métodos de avaliação dependerá principalmente
do tipo de informação que se disponha.
Entendemos como "campanhas de pesca", muitos tipos de viagens nas quais são
efetuadas as pescarias, porém algumas delas não proporcionam informações para determinar
a magnitude dos recursos.
As campanhas de pesca se sujeitam a diferentes classificações, em função de vários
critérios, a saber:
· Pesca Experimental: Quando se tem um aparelho de captura conhecido e se deseja
saber se o mesmo é mais ou menos eficiente que o outro, onde os recursos vivos deixam de
ser um fator variável para se transformar numa constante. Aí, estamos operando com a pesca
experimental.
· Pesca Exploratória: Quando buscamos conhecer a composição faunística de uma área,
é necessário empregar uma arte de pesca que não varie ao mesmo tempo que se explora a
área, o aparelho que se utiliza está sendo testado em seu poder de captura, e assim a captura é
a resultante dessa interação. Neste caso, a arte de pesca é o fator constante e os recursos vivos
são os que manifestam variabilidade.
· Prospecção Pesqueira: Quando existe um objetivo claramente definido não
interessando apenas conhecer a ocorrência das espécies, mas também, a sua quantidade e
emprega-se um aparelho especializado para capturar determinadas espécies pré-conhecidas,
assim é mais apropriado usar o termo prospecção.
Para obtenção de valores não viciados da densidade, empregam-se dois tipos de
amostragem ao azar: sistemática e estratificada.
A amostragem sistemática é empregada quando não se dispõe de informações
suficientes sobre os fatores que influem sobre a abundância e a distribuição que desejamos
estudar. A exploração é feita ao longo de uma rede de estações fixas e os lances de pesca são
efetuados com intervalos fixos. A rede de estações de pesca e sua posição geográfica são
escolhidas antes de começar o programa de pesquisa, sem levar em consideração a
abundância ou a distribuição do recurso.
Quando se tem algumas informações sobre o tipo de fundo, profundidade, e
características oceanográficas associadas com o recurso, podemos delimitar áreas com
condições semelhantes, e assim proceder a amostragem estratificada.
A amostragem estratificada é o método mais prático para avaliar as populações
demersais. Para as populações pelágicas e semi-pelágicas em cujas avaliações são
empregados instrumentos acústicos combinados com pescarias visando identificar as espécies
e determinar os índices de captura, a melhor amostragem é o método sistemático.
A região Norte compreendendo a área que vai do Cabo Orange ao Delta do Rio
Parnaíba (figura 1 ) dispõe de um grande potencial pesqueiro, com a ocorrência de valiosos
bancos camaroneiros, onde hoje se concentra uma grande frota pesqueira em atuação.
Os primeiros esforços de investigação das potencialidades pesqueiras da região Norte,
foram voltados para o conhecimento quali-quantitativo do potencial camaroneiro conduzidos
por embarcações nacionais e estrangeiras, sendo responsáveis pela execução de missões de
pesca exploratória, pesca experimental. As características principais destas embarcações de
pesquisa, estão descritas no Anexo 1 .
As primeiras tentativas de estimação dos potenciais da produção de pescado ao longo
da costa brasileira, foram realizadas por LAEVASTU (1961), RlCHARDSON (1964) e
HEMPEL (1971). Um valioso estudo (YESAKI, 1974), voltado apenas para os recursos

demersais também foi elaborado, no entanto, todas estas estimativas basearam-se em dados
pouco precisos e sujeitos à grandes variações.
O presente estudo, foi realizado numa tentativa de proceder a análise dos "dados
pretéritos" e o refinamento das informações na área de Prospecção Pesqueira, assim
discriminado:
· Resgatar os dados de cruzeiros de pesca exploratória ao longo da costa Norte, para os
últimos trinta anos;
· Apresentar uma visão de síntese da distribuição, sazonalidade e abundância dos
recursos pesqueiros; e
· Identificar possíveis lacunas no conhecimento dos recursos pesqueiros.
Sua elaboração constou de três etapas:
· Os aspectos físicos e oceanográficos na plataforma continental, foram rapidamente
revistos e, com base nessas informações, a costa foi demarcada em regiões mais ou menos
homogêneas;
· Foi feito um resumo de todas as investigações conduzidas no ambiente demersal e no
ambiente pelágico, a partir de 1957 e as informações sobre dados disponíveis a partir de 1974
com seus respectivos índices de captura foram convertidos em densidades médias de peixes
demersais;
· Foram projetadas estimativas dos estoques efetivos de peixes demersais e pelágicos e
comparado com as estimativas anteriores.
As características principais das embarcações de pesquisa: "PESQUISADOR IV",
"RIOBALDO", " OREGON II", "KOYO MARU", "LAMATRA", "VENEZUELA" e
"AUGUSTUS", que empreenderam campanhas de pesca na costa Norte, estão descritas no
Anexo 1.

I.
ASPECTOS FÍSICOS E OCEANOGRÁFICOS NA PLATAFORMA
CONTINENTAL DA COSTA NORTE DO BRASIL
O trecho compreendido entre o cabo Orange e o delta do Rio Parnaíba corresponde a
uma das seis províncias fisiográficas da margem continental brasileira, apresentando duas
grandes bacias sedimentares - Piauí/Maranhão (Rio Parnaíba) e Amazônica - , formadas no
Paleozóico e reativadas durante o fim do Jurássico e início do Cretáceo (Martins, Coutinho e
Urien, 1979).
A plataforma continental ao largo da costa Norte do Brasil, do Cabo Orange ao delta do
Rio Parnaíba, abrange uma área de aproximadamente 295.000 km2. É a mais larga do Brasil,
expandindo-se de Leste para Oeste, com 100 km nas proximidades do Rio Parnaíba, e
atingindo o máximo de 330 km em frente do golfão amazônico.
De uma maneira geral, a plataforma continental da costa Norte se caracteriza por sua
largura e superfície plana. Entretanto, a maior parte da metade interna da plataforma, situada
entre o Rio Parnaíba e Rio Pará, apresenta-se ondulada, formando cristas de areia grossa e
quartzosa, que atingem l0m de amplitude. A extensão exterior da plataforma é muito
acidentada, tendo numerosos sulcos e cânions, com brusca mudança de declive a partir da
profundidade de 80m, no extremo oriental, enquanto que em frente do golfão amazônico isto
vem ocorrer à altura de 120m de profundidade.
As principais fácies sedimentares da plataforma continental da costa Norte, foram
descritas por Coutinho e Morais, 1970 (Figura 2), destacando-se:
· Fácies litorâneas arenosa · Fácies de lama
· Fácies orgânica

· Fácies de algas calcárias
A corrente Sul-Equatorial, que flui em direção Oeste a partir da África, divide-se em
dois componentes na saliência do Brasil. O componente Norte acompanha a costa nordeste da
América do Sul e torna-se a corrente da Guiana, que constitui-se no principal sistema de
circulação, ao longo da costa norte do Brasil. Ela se desloca em direção zonal, acompanhando
a margem externa da plataforma continental. Em geral, a corrente é mais forte durante os
meses de inverno, atingindo velocidades médias superiores a 2 nós durante esse período.
Quase toda a plataforma continental, situada entre a desembocadura do Rio Pará e o
Cabo Orange, sofre a influência das descargas d’água feitas através do golfão amazônico.
Os resultados das campanhas de pesca do navio "KOYO MARU", com emprego de
STD confirmaram as avaliações anteriores identificando nas águas da plataforma continental,
temperatura sempre superior a 27 °C; e na profundidade de até 200m, a temperatura situa-se
em torno de 17 °C. O teor de sais das águas estuarinas e costeiras é muito dependente da
descarga dos rios, tendendo a aumentar em direção ao mar aberto, onde as águas oceânicas
alcançam a salinidade de 36,9 %o, nas profundidades não superiores a 200m. A principal
termoclina encontra-se em torno de 120m.
A base da produção primária no mar é a fotossíntese de pequenas plantas aquáticas
unicelulares (fitoplâncton) que vivem na zona eufótica. Portanto, a produtividade da água
depende da presença de sais nutrientes nessa zona eufótica, com a ocorrência de até 5Om de
profundidade.
Encontra-se uma grande variedade de ecossistemas na região, podendo classificá-los
em alguns grupos importantes:
a) Ecossistema pelágico.
Tem por base a produção primária cuja maior parte é de nanoplâncton em decorrência
das características oligotróficas, das águas continentais da região. (Teixeira e Gaeta, 1991 ).
b) Ecossistema bêntico da plataforma continental.
A comunidade bêntica da costa Norte habita os fundos de areia, lama e argila. A
produtividade primária é muito elevada nas águas estuarinas e naquelas situadas próximo da
costa, em função da matéria orgânica carreada pelos rios, diminuindo acentuadamente em
direção do mar aberto.
c) Ecossistema de manguezais na região estuarino-lagunar.
O ecossistema manguezal na região Norte cobre uma área de 33.812 km2 (Paiva,
1981), constituindo-se na maior extensão de manguezais da costa brasileira que vai desde o
Oiapoque (4° 30'N) até Laguna (28° 30'S).
Os mangues possuem alta capacidade de produção primária que chegam até 350 5OOg Cm ~2 ano ', habitando entre suas raízes grande quantidade de crustáceos, moluscos e
outros invertebrados, constituindo-se num bioma bastante rico.

II.
SUMÁRIO
DOS
LEVANTAMENTOS
DE
PESCA
EXPLORATÓRIA E PROSPECÇÃO PESQUEIRA NO AMBIENTE
DEMERSAL
As investigações para a identificação dos recursos pesqueiros demersais e avaliação dos
respectivos potenciais de produção, foram iniciadas na região, com as campanhas de pesca
conduzidas pelo navio de pesquisa Japonês "TOKO MARU" e pelo navio de pesquisa
americano "OREGON", no ano de 1957, empregando a técnica do arrasto de fundo para
peixe e camarão, respectivamente. Nos anos seguintes até 1969, foram realizadas outras
campanhas de pesca conduzidas pelos barcos "OREGON" já mencionado, "DOÑA MARIA",
"GABRIEL URIAS" E "ACADEMIC KNIPOVICH" este último, uma embarcação Russa, e
todas empregando a técnica de arrasto de fundo.

A Tabela 1, relaciona as informações gerais sobre as investigações conduzidas no
ambiente demersal e bentônico na região. Foi empregado até o momento arrasto de fundo,
espinhel de fundo, linha de fundo e armadilhas, dos quais há dados disponíveis e a sua
discussão e análise serão apresentados a seguir.
1.

Arrasto de Fundo

Os resultados dos levantamentos das campanhas de pesca conduzidas pelas
embarcações "TOKO MARU", "OREGON", "DOÑA MARIA", "GABRIEL URIAS", e
"ACADEMIC KNOPOVIC", com realização de 92 arrastos, dos quais 18 não foram
considerados efetivos, por não apresentarem captura, foram analisados por YESAKI ( 1974),
sendo determinadas, as densidades relativas e a biomassa de peixes de arrasto, assim
sintetizadas:

Tipo de pesca
N° de experimentos
Arrasto para camarão 52
Arrasto para peixe
24

Kg/h
20,1
560,0

Kg/ha
11,4
55,9

Estimativa da biomassa (t) de peixes demersais por intervalo de profundidade (m)
ÁREA

0-49

50-99

100-199

0-199

265.000
371.000

1 .000
23.000

4.000
10.000

278.000
404.000

208.000
291.000

6.000
14.000

2.000
6.000

216.000
311.000

473.000
662.000

15.000
37.000

6.000
16.000

494.000
715.000

CABO ORANGE - RIO
PARÁ

(mínima)
(máxima)
Rio Pará - Rio Parnaíba
(mínima)
(máxima)
Toda Área
(mínima)
(máxima)

Os resultados acima, referem-se ao peso total de peixes inclusive de espécies de
importância comercial, elasmobrânquios e teleósteos.
A Tabela 2 relaciona as informações sobre as investigações de arrasto realizadas na
região Norte, de 1974 até o momento, relativo as campanhas de pesca de diferentes
embarcações. Incluíram-se os navios de pesquisa estrangeiros "OREGON II" e "KOYO
MARU", pertencentes, respectivamente, aos governos dos Estados Unidos e do Japão. Os
outros dois são embarcações nacionais operadas por instituições diversas a saber:
"PESQUISADOR IV", operado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE; e "RIOBALDO", operado pela antiga Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca - SUDEPE.
Os dados utilizados na elaboração do presente documento foram coligidos dos

relatórios, mapas de bordo e registro de estações e foram armazenados num banco de dados
desenvolvido para este fim, utilizando-se da metodologia do EXCEL. As operações do
"KOYO MARU", constam de um relatório publicado pela Universidade de Pesca de
Shimonosiki e SUDEPE (1981) e foram resumidos pelos observadores brasileiros que
participaram do cruzeiro. As investigações do "OREGON II", constam dos relatórios do
"National Marine Fisheries Service" e foram resumidas pelos Observadores brasileiros que
participaram dos cruzeiros. As operações do "PESQUISADOR IV", constam do documento
"Pesquisas de Recursos Pesqueiros da Plataforma Continental Maranhense", publicado pela
SUDENE (1976). Os dados do "RIOBALDO", foram extraídos dos mapas de bordo e do
relatório "Pesca Exploratória dos Recursos Demersais ao longo do estado do Pará e Território
do Amapá " (Ueno, et ali, 1978) da SUDEPE.

1.1 Padrão de Amostragem
As informações analisadas das investigações de arrasto incluem dados de 445 arrastos
empreendidos. Desse total, 61 não foram considerados efetivos pois, nenhuma captura foi
obtida em virtude de mau funcionamento dos petrechos ou perda da captura devido a avaria
nos mesmos.
Foram realizados 193 arrastos efetivos com redes para peixe e o restante 191 com redes
para camarão, concentradas na faixa de até 100m de profundidade e a oeste do rio Pará (Cabo
Orange até o Rio Pará).
O "PESQUISADOR IV" efetuou operações de arrasto, ao largo da costa do Estado do
Maranhão de meados de abril a agosto de 1974, utilizando-se de duas redes de arrasto: para
camarão, com tralha superior de 21,0m e para peixe, com tralha superior 46,7m, conforme
ilustrado no desenho esquemático constante do anexo. As operações de pesca que totalizaram
47 arrastos foram concentradas nas profundidades até 50m, com o índice médio de captura
total de 93,88 kg/h, com a duração de aproximadamente uma (01) hora por arrasto (Tabela 3,
fig. 3).
A composição das capturas efetuadas pelo "PESQUISADOR IV", não foi examinada
na sua totalidade o que impossibilitou a realização do cálculo de rendimento em quilos por
hora para as principais espécies. De uma amostra de 1.057 quilos, constatou-se a presença de
pelo menos 70 espécies. Onze espécies compuseram 85% do total, assim distribuídos:
NOME
· Sardinha (Cetengraulis edentulus)
· Boca-mole (Macrodon ancylodon)
· Corvina (Micropogon furnieri)
· Guaravira (Trichiurus sp)
· Cabeçudo (Stellifer rastrifer)
· Bandeirado (Bagre bagre)
· Cambéua (Tachysurus grandicassis)
· Serra (Scomberomorus maculatus)
· Palombeta (Chloroscombrus chrysurus)
· Cação panã (Sphyrna sp)
· Pescada-dentuça (Ophioscion microps)
· Outros

Kg (%)
2%
29%
5%
7%
6%
11 %
3%
2%
6%
7%
7%
15%

O barco de pesquisa "OREGON II", realizou levantamentos com arrasto na área
compreendida entre o Cabo Orange e o paralelo de 46° W (Cabo Gurupi) de meados de
novembro a dezembro de 1977, utilizando uma rede de arrasto para camarão com tralha
superior de 21,35m. As operações de pesca que totalizaram 35 arrastos foram realizadas nas
faixas de 10 - 49 m; 50 - 99 m e mais de 100m, sendo que a maior concentração dos
experimentos ocorreu na faixa de 50 a 99m. O índice médio de captura total foi de 65,6 kg/h,
tendo os arrastos a duração média de uma (0l) hora (Tabela 4, Fig. 4).
A composição das capturas pelo "OREGON II", não foi examinada na totalidade, o que
impossibilitou a realização do cálculo do rendimento em quilos por hora para as principais
espécies. De uma amostra de 1884 quilos, constatou-se a presença de mais de 60 espécies.
Dois grupos (esponjas e mistura) compreenderam 84,9% do peso total. As espécies de
valor econômico apresentaram a seguinte participação relativa:
NOME

Kg (%)

· Camarão rosa (Penaeus subtilis)
· Camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
· Camarão (Trachypenaeus sp)
· Lagosta sapateira (Scyllaridae nodifer)
· Lagosta comum (Panulirus argus)
· Lagosta cabo-verde (Panulirus laevicauda)
· Siri (Portunus spinicarpus)
· Pargo (Lutjanus purpureus)
· Xira (Haemulon aerolineatum)
· Pescada cambucu (Cynoscion virescens)
· Pescadinha-real (Macrodon ancylodon)
· Corvina (Micropogon furnieri)
· Cabeçudo (Stellifer rastrifer)
· Mariquita (Holocentus ascencionis)
· Budião (Sparisoma chrysopterus)
· Cangulo (Balistes vetula)
· Outros peixes
· Arraia (Dasyatis americana)
· Arraia (Dasyatis sabina)
· Outras arraias

0,7%
0,2%
0,1 %
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
1,3%
0,6%
0,6%
1,6%
0,6%
0,5%
0,6%
1,2%
1,9%
3,3%
0,7%
0,6%
0,1%

Os resultados apresentados pelo barco "OREGON II", registraram grande ocorrência de
esponjas nas capturas em função de suas operações terem se concentrado na faixa de
profundidade de 50 a 99m, como anteriormente mencionado.
A embarcação "KOYO MARU", utilizou uma rede de arrasto para peixe, de grande
abertura vertical, podendo ser usada tanto para arrasto de fundo como para meia água,
bastando para isso o encurtamento ou alongamento dos cabos. A tralha superior tinha
comprimento de 47,7m. A descrição detalhada da rede empregada e das portas encontra-se no
Anexo 2 b.
As operações do "KOYO MARU", foram conduzidas no período 11 de dezembro de
1979 a 08 de janeiro de 1980, com a realização efetiva de 09 arrastos, entre o Cabo Gurupi e
o Cabo Orange, na faixa de profundidade 20 a 200m. Apesar do número limitado de estações
de pesca, os rendimentos obtidos foram elevados, alcançando a média de 347,3 kg/hora tendo
os arrastos uma duração média de 1,5 horas (Tab. 5 Fig. 5).
A produção total de pescado capturado nas operações do "KOYO MARU", apresentou

a seguinte distribuição:
NOME
· Camarão rosa (Penaeus subtilis)
· Pescadinha real (Macrodon ancylodon)
· Corvina (Micropogon furnieri)
· Goete (Archoscion petranus)
· Coró (Conodon nobilis)
· Pescada cambucu (Cynoscion virescens)
· Bagre (Bagre bagre)
· Peixe galo (Vomer setapinnis)
· Cação (Mustelus sp)
· Cação Martelo (Sphyrna sp)
· Arraia (Gymnura sp)
· Serra (Scomberomorus maculatus)
· Outros

Kg ( % )
1,5%
23,8%
6,3%
2,5%
4,1%
4,6%
14,5%
4,7%
4,7%
3,0%
12,1%
3,6%
14,3%

O barco "RIOBALDO" empreendeu um extenso programa de campanhas de pesca, no
período de 22 de novembro de 1977 a 21 de novembro de 1978, entre os paralelos de 51° W e
46° W, até a profundidade de 90m, com o emprego de arrasto de fundo.
Os petrechos de pesca utilizados foram: 08 (oito) modelos de redes de arrasto demersal,
para captura de peixes e camarões, e 04 (quatro) tipos de portas. As redes utilizadas tinham as
seguintes dimensões de tralha superior/tralha inferior, 11,9/12,9m; 15,3/l8,lm, 16,1/19,8m;
17,7/20,9m; 21,3/25,6m; 21,9/25,8m; 28,6/32,4m e 32,1/36,4m, sendo, em sua maioria, redes
do tipo semi-balão. As portas utilizadas foram 03 (três) do tipo retangular "flat" vazado,
construídas de madeira com peso variando de 170 a 200 kg, e uma do tipo V, em aço,
pesando cerca de 300 kg. (uma descrição detalhada com figuras dos aparelhos de pesca,
encontra-se no Anexo 2c).
Nos limites estabelecidos, a área foi dividida em 30 (trinta) perfis perpendiculares à
costa, distanciados entre si de 16 milhas. De uma maneira geral, foram realizadas 12 estações
diurnas e 06 noturnas, com duração aproximada de 30 (trinta) minutos cada. (Figura 6).
Todavia, face à grande extensão, os cruzeiros efetuados não cobriram toda a área,
porém, os mesmos foram distribuídos de tal forma que, ao fim do trabalho toda área foi
pesquisada.
Na presente análise, a área da pesquisa foi dividida em duas sub-áreas, seguindo suas
características peculiares, descritas por Coutinho e Moraes (1970), a saber: sub-área I:
longitude de 51° 30'W para 48° W; e sub-área II: longitude de 48° W para 41° W.
Os dados coletados foram separados, por turnos, para duas faixas de profundidade (1049m e 50-89m) e por sub-área visando proceder uma análise comparativa dos rendimentos
das espécies de maior importância comercial.
Durante o levantamento, o N/Pq. RIOBALDO realizou 304 arrastos efetivos, num total
de 175 horas de pesca. Estes arrastos produziram uma captura total de 14.257 kg. Deste total,
50 % (8.072 kg) foram de peixes ósseos, 13,7 % (1.642 kg) de peixes cartilaginosos, 3,7 %
(410 kg) de crustáceos e outros e, 32,6 % (4.133 kg) de mistura rejeitada. Das espécies de
importância comercial, a pescadinha e o cangatá apresentaram uma participação de 14,5 % e
15,2 %, respectivamente, do total capturado (Tabela 6).
O índice médio de captura total foi de 84,7 kg/h, sendo que os melhores rendimentos
foram obtidos na faixa de 10 a 49m de profundidade com 89,9 kg/h (Tabela 7). Os
rendimentos totais obtidos nas operações diurnas e noturnas não evidenciaram grandes

flutuações. As zonas de pesca situadas na altura do Cabo Orange e em frente ao Estado do
Amapá, apresentaram índices de captura total elevados, superiores a 100 kg/h, assim se
diferenciando do restante da área, conforme ilustrado no Mapa de Contorno de Densidade n°
01 (Figura 7).
O índice médio de captura de peixes ósseos foi de 42,6 kg/h com os melhores
rendimentos sendo obtidos na faixa de 10 a 49m, onde registrou a CPUE de 49,4 kg/h (Tabela
6). As zonas de pesca situadas à altura do Cabo Orange e em frente ao Estado do Amapá
apresentaram índices de captura elevados, superiores a 60 kg/h, assim se diferenciando do
restante da área, conforme ilustrado no Mapa de Contorno de densidade n° 02 (Figura 8).
Para as espécies de importância comercial, os melhores rendimentos foram de cangatá com
12,9 kg/h e Pescadinha com 12,3 kg/h.
O índice médio de captura de crustáceos foi de 3,2 kg/h, com a maior abundância sendo
registrada na faixa de profundidade de 50 a 99m com a média de 4,5 kg/h (Tabela 6). As
zonas de pesca que registraram as melhores abundâncias foram no extremo Norte e em frente
a desembocadura do Rio Amazonas, com o índice de captura médio de 7,2 kg/h e 8,5 kg/h,
respectivamente. A distribuição por bloco estatístico de um grau é apresentada no mapa de
distribuição de densidade n° 01 (Figura 9). O camarão-rosa foi a espécie predominante em
todas as capturas na faixa de 50 a 99m e o camarão sete-barbas foi a espécie predominante na
faixa de 10 a 49m, mas com rendimentos bastante inferiores ao camarão-rosa (Tabela 6).
O rendimento médio dos peixes cartilaginosos foi de 11,4 kg/h, com a maior
abundância sendo registrada na faixa de 10 a 49m com a média de 11,6 kg/h sendo que, as
maiores ocorrências foram registradas à oeste de 49°. As arraias foram as espécies de maior
ocorrência durante todo o período, com a média de 8,0 kg/h. Foi registrado a ocorrência de
captura de várias espécies de cações, com rendimentos inferiores a 1 kg/h (Tabela 6).
As capturas de moluscos foram muito pequenas, durante o período de operação do
"RIOBALDO", registrando apenas a captura de 10 kg de lulas, com as maiores capturas em
frente ao Estado do Pará, durante as operações de pesca realizadas no mês de abril.
A mistura rejeitada era constituída de inúmeras espécies sendo as principais: coró,
maria-luiza, baiacu, parú-sabão, golosa, peixe-morcego, bandeirado, peixe-pena, cambéua,
graviola, solha, palombeta, sardinha, trilha, linguado, oveva, siri, rebeca, espada, tira-vira,
ariacó, saramonete, barbudo, mangangá, sapateira, mariquita, viola, cabrinha, peixe-sapo,
xarelete, canguito, baiacu-cofre, manjuba, moreia, ubarana, pampo, gordinho, xaréu, e
estrela-do-mar. A abundância relativa de mistura rejeitada não ofereceu grande variação entre
as faixas de profundidade com a média de rendimento de 27,6 kg/h (Tabela 6).
1. 2. Métodos de análise e densidades relativas de arrastos
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).
Seguindo esta metodologia os dados obtidos nos levantamentos realizados pelas
embarcações "PESQUISADOR IV", "OREGON II", "KOYO MARU e "RIOBALDO" foram
também separados por tipo de rede empregadas e calculado o rendimento médio obtido com o
seu emprego, para camarão e peixe separadamente.
Os resultados do índice de captura (kg/h) foram convertidos em valores de peso por
unidade de área adotando-se como critério a divisão do índice médio de captura/hora pelo
número de hectares cobertos por hora de arrasto, considerando-se as duas sub-áreas a saber:
sub-área I (Cabo Orange ao Rio Pará) - longitude de 51° 30'W a 48° W ; e sub-área II (Rio

Pará ao Rio Parnaíba) longitude de 48° W a 41 ° W, nos intervalos de 10 a 49m; 50-99m e
100 a 199m (Tabelas 8 e 9).
Para o cálculo da área coberta por hora de arrasto pelas diferentes embarcações, foram
adotados os parâmetros apresentados na Tabela 10. Para estimar a extensão operacional do
arrasto foi utilizado o fator de 56 % do comprimento da tralha superior (Alverson, 1964),
procedimento também adotado por YESAKI (1974), em função de não haver dados
disponíveis. 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. A velocidade de arrasto foi padronizada em 3 milhas náuticas por
hora.
O fator importante no cálculo da área varrida é a estimativa da extensão operacional do
arrasto. São relatadas para arrasto de fundo no sudeste da Ásia, valores de 0,40 (Shuido,
1973) a 0,66 (SCSP, 1978). Pauly (1980) sugere o valor de 0,50 como o mais apropriado. No
Caribe, o valor de 0,60 foi usado por Klima (1976). Assim a escolha de 0,56 para a estimativa
da extensão operacional do arrasto utilizada no presente trabalho, se situa entre os valores
médios já relatados.
1.2.1. Levantamento com rede de arrasto para camarão
As estimativas de densidade resultantes das investigações realizadas com redes de
arrasto para camarão pelos barcos "PESQUISADOR IV", "OREGON Il", e "RlOBALDO",
apresentaram valores variados. No entanto, quando se observa o resultado das pescarias mais
intensivas com redes de 21,00 a 21,35m, constata-se uma maior homogeneidade dos
rendimentos (Tabela 8). Observando-se o comportamento obtido por faixa de profundidade,
constatou-se que na sub-área 1 (Cabo Orange ao Rio Pará) foram realizadas operações de
pesca intensas até 100m de profundidade, com 80 arrastos efetivados na faixa de 10 a 49m e
45 arrastos para o gradiente de 50 a 99m. Foram obtidas as maiores densidades na faixa de 50
a 99m, pelo "RIOBALDO", empregando a rede de 15,36m. Na sub-área II (Rio Pará ao Rio
Parnaíba) as operações de pesca se concentraram na faixa de 10 a 49m, com 58 experimentos
de um total de 64 arrastos. Os melhores rendimentos obtidos na mencionada sub-área, foram
registrados pelo "OREGON II", com 20,8 kg/ha e 13,2 kg/ha, para as profundidades de 10 a
49m e 50 a 99m, respectivamente.
O emprego da técnica de arrasto para camarão, pelo N/Pq. Riobaldo, apresentou um
rendimento para crustáceos de 0,8 kg/ha e 0,5 kg/ha, para as sub-áreas I e II, respectivamente.
Considerando-se a faixa de profundidade de 20 a 100m, como a ocorrência do camarão
rosa, que corresponde uma área total na sub-área A 144.400 km2 e sub-área B - 96.300 km2,
e os índices de rendimento já mencionados, estimou-se uma biomassa de camarão-rosa da
ordem de 11.600 t/ano, para a área situada entre o Cabo Orange e o Rio Pará e de 4.800 t/ano,
para a área do Rio Pará ao Rio Parnaíba.
Fausto-Filho e Bezerra (1971) estimaram um potencial da ordem de 11.000 t de
camarão/ano para a área situada entre a desembocadura do Rio Pará e o Cabo Orange e Paiva,
Bezerra e Fonteles-Filho (1971) estimaram o potencial de 4.650 t de camarão/ano para a
plataforma maranhense.
Os resultados obtidos no presente análise e já citados, vêm confirmar com maior
precisão as estimativas anteriores, pois são provenientes de um detalhado levantamento
conduzido por várias embarcações de pesquisa.

1.2.2. Levantamentos com redes de arrasto para peixes
Os resultados das estimativas de densidades obtidas nas investigações realizadas pelos
barcos "RIOBALDO", "KOYO MARU", e PESQUISADOR IV", com 193 estações de pesca,
das quais 181 arrastos foram realizados com o "RIOBALDO", demonstraram que a rede de
32,65m empregada por esta embarcação, detectou a maior densidade com 29,1 kg/ha, seguido
do "KOYO MARU", que utilizou a rede de 47,7m, com 26,4 kg/ha, resultados estes, obtidos
na sub-área I (Cabo Orange ao Rio Pará) (Tabela 9) .
As operações de pesca foram mais intensas na faixa de profundidade de 10 a 49m, onde
83% dos arrastos foram realizados, não sendo registrado nenhuma estação de pesca nas
profundidades superiores a 100m.
Comparativamente, observou-se que a densidade de peixes demersais variou bastante
com os tamanhos de redes e as duas sub-áreas.
As densidades de peixes demersais, foram em geral, mais elevadas nos intervalos de
profundidade menores chegando ao mínimo nos intervalos intermediários e, aumentando
novamente até níveis moderados nos intervalos de profundidades maiores.
Em suma, para a região Norte, os resultados indicam uma densidade de peixes
demersais de 10 a 30 kg/ha, no intervalo de 10 a 49m de profundidade e de 3 a 20 kg/ha nos
intervalos maiores.
1.3. Estimativas da biomassa de peixes demersais pelo método da área
varrida
A determinação da proporção de peixes presentes na área varrida que é efetivamente
retida pela rede é difícil de ser obtida. O valor escolhido está, usualmente, entre 0,5 a 1,0. A
escolha de 0,5 oferece estimações de biomassa duplicadas quando comparadas com as
obtidas usando o índice de 1,0. Também, a capturabilidade de diferentes espécies pode variar
de acordo com a duração do arrasto, conforme registros de televisão subaquática já realizados
em muitos países.
Na presente análise, adotou-se para o cálculo da disponibilidade efetiva de peixes
demersais o procedimento de multiplicar os valores de densidade por hectare em um
determinado intervalo de profundidade, pela estimativa da área da plataforma continental
abrangida nessas profundidades conforme detalhado na (Tabela 10). Adotou-se o fator de 1,0
para a proporção de peixes presentes na área varrida que foram efetivamente apanhada pelas
redes.
Na presente análise só foi considerado o peso total de pescado, inclusive de espécies de
importância comercial e industrial, elasmobrânquios e teleósteos.
As informações foram agrupadas por zonas geográficas e por intervalos batimétricos
arbitrários, para facilitar a determinação das tendências gerais e a comparação dos resultados
das diferentes embarcações. Estas zonas e intervalos, coincidiram, em alguns casos, com o
regime faunístico efetivo. Tomou se a longitude de 48° Oeste para dividir a área considerada
em sub-área I - Cabo Orange ao Rio Pará e sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba.
Os parâmetros utilizados no cálculo da biomassa são apresentados nas (Tabelas 8 a 11 )
e as estimativas resultantes, na (Tabela 12).
As estimativas de biomassa calculadas à base dos resultados da pesca realizada pelas
embarcações PESQUISADOR IV", "OREGON II", "RIOBALDO", e "KOYO MARU",
variaram de 52 mil a 454 mil toneladas na sub-área I - Cabo Orange ao Rio Pará e de 99 mil a
209 mil toneladas métricas na sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba, com uma média de
biomassa total, para toda a região Norte de 356 mil toneladas métricas.

Além das limitações de precisão impostas pelo método de avaliação de estoques da área
varrida "(Saville, 1978), os aspectos operacionais/ técnicos a seguir mencionados, foram,
responsáveis pela grande variância obtida com o cálculo das estimativas de biomassa.
a) "PESQUISADOR IV" - Concentração seletiva dos arrastos em áreas de alto índice
de captura, na sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba e na faixa de profundidade de 10 a 49m.
b) "OREGON II" - As investigações dessa embarcação foram executadas de maneira a
pesquisar toda a área geográfica e limite batimétrico da plataforma continental ao largo da
região Norte. Entretanto, o levantamento foi realizado em um único período do ano com o
emprego, somente de redes de arrasto para camarão.
c) "KOYO MARU" - Qualquer estimativa de biomassa baseada nos dados obtidos por
essa embarcação, tem que ser encarada com alguma reserva, devido ao limitado esforço de
pesca e ao curto intervalo de tempo da investigação.
d) "RIOBALDO" - Das informações disponíveis, são estas as mais apropriadas para a
utilização na projeção das estimativas da biomassa de peixes demersais na região Norte,
devido à amostragem ter sido relativamente detalhada e o fato de ter realizado levantamentos
a intervalos regulares de tempo, por um período de 12 meses, constituíndo no trabalho de
pesca exploratória mais detalhado dos já efetuados nesta área, até o momento.
Entretanto, este barco operou com quatro tipos diferentes de redes de arrasto para
camarão e quatro tipos diferentes de redes de arrasto para peixe. A comparação entre os
cruzeiros realizados com o emprego de distintas redes de arrasto tiveram grande influência
sobre a variação ocorrida nos índices médios de captura.
Assim, o exame da precisão da estimação da biomassa, com o cálculo da variância:
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deu um resultado muito elevado, sendo já esperado, o que nos leva a considerar as
estimativas efetuadas apenas como indicador do potencial de peixes demersais na região
Norte.
1.4. Comparação entre as estimativas de peixes atuais e as de outros autores
As primeiras tentativas de avaliação dos potenciais de produção dos recursos demersais
são creditadas a LAEVASTU (1961) e a RICHARDSON (1964), com a apresentação de
dados imprecisos e sujeitos a grandes variações, servindo apenas como indicadores de áreas e
recursos pesqueiros mais promissores. Hempel (1971), estimou o potencial de captura dos
recursos demersais na área entre as latitudes de 05° N e 02° S, em 250 mil toneladas,
utilizando os dados de Richardson e outros.
YESAKI ( 1974), estimou a biomassa dos recursos de peixes demersais ao longo da
região Norte entre 495 e 795 mil toneladas. Face ao volume reduzido de levantamentos
efetuados na região Norte naquela época, foram utilizados os parâmetros de densidade,
obtidos nas campanhas de pesca na área das Guianas, que são hoje comprovados como mais
elevados os níveis de densidade, do que daqueles encontrados na região Norte do Brasil.
Portanto, a estimativa de YESAKI (1974) julga-se está sobrestimada.
Apesar das precauções adotadas no tocante a presente estimação da biomassa de peixes
demersais ao longo da costa norte do Brasil, constatou-se que o volume total está situado em

torno de 300 a 500 mil toneladas.
2.

Espinhel de fundo para peixes ósseos

As embarcações "VENEZUELA", e "AUGUSTUS", realizaram operações de pesca
exploratória, com emprego de espinhel de fundo para peixe na sub-área II - Rio Pará ao Rio
Parnaíba, no trecho correspondente a platafonna continental do maranhão até foz do Rio
Parnaíba até 100m de profundidade no período de maio a setembro de 1974, no âmbito do
programa: "Terminais Pesqueiros do Nordeste", operado pela Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (Figura -10-Localização das estações de pesca).
Os dados necessários à elaboração do presente documento, foram coligidos dos
relatórios parciais do Sub - Programa "Pesquisas de Recursos", componente do programa já
citado e publicado pela SUDENE e Consórcio Internacional que conduziu a execução técnica
do mesmo.
As informações analisadas das investigações com o emprego de espinhel de fundo para
peixes, incluem dados de 50 lançamentos empreendidos com a maioria tendo ocorrido na
faixa de 10 a 49m de profundidade, com o emprego de equipamento e método de pesca
descrito e ilustrado no desenho esquemático constante do anexo 2 D.
As operações de pesca registraram para o barco "VENEZUELA" nos 29 lançamentos
de espinhel, um índice de captura total de 59,6 gramas/anzol por lance com maior rendimento
de 129,7 gramas/anzol, obtido na faixa de profundidade de 50 a 99m de profundidade. O
barco "AUGUSTUS", que realizou 21 lançamentos, registrou um índice de captura total de
58,7 gramas/anzol por lance obtendo maior rendimento de 169,5 gramas/anzol por lance na
faixa de 50 a 99m (Tabelas 13 e 1 4).
Considerando-se os resultados do levantamento da pesca por espinhel conduzido pelos
barcos "VENEZUELA", e "AUGUSTUS", ver-se-á através da figura n° 10 o Mapa de
contorno das densidades, que em termos de peso total de peixe (em gramas) apanhado por
anzol, durante um período padrão de 2 horas foram identificadas 3 áreas (sombreadas no
mapa) de capturas superiores a 80 gramas/anzol por lance. As maiores taxas de capturas
superiores a 100 gramas/anzol, foram registradas nas zonas geográficas (44° W e 45° W) que
se estendem para a costa, a partir da extremidade da plataforma continental.
A composição das capturas efetuadas registrou maior ocorrência de pargo com 37% de
participação nas capturas em peso, seguido dos cações com 29%; bagres com 15%, garoupa
com 12%, xaréu com 5% e cioba com 2%.
3.

Linha de fundo - Tipo pargueira

As embarcações "VENEZUELA", "AUGUSTUS", e "OREGON II", realizaram
operações de pesca com linha-de-mão, sendo que as duas primeiras embarcações realizaram
os lançamentos na sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba, até 100m de profundidade, no
período de maio a setembro de 1974, as quais foram efetuadas simultaneamente com as
atividades da pesca com espinhel. As estações de investigação em que foi efetuada a pesca
com linha de mão são apresentadas na figura 12
O barco "OREGON II", realizou suas operações de pesca com linha-de-mão, no
período de 22 de novembro a 8 de dezembro de 1977 na área compreendida entre o Cabo
Orange e o paralelo de 46° W (Cabo Gurupi), utilizando o sistema de pargueira com
carretilha elétrica. As operações de pesca foram realizadas nas faixas de 10 - 49m; 50 - 99m
de 100 a 200m.

Os dados usados à elaboração do presente documento, foram obtidos dos relatórios já
mencionados no item espinhel de fundo para peixe, dos barcos "VENEZUELA", e
"AUGUSTUS", e arrasto de fundo do barco "OREGON II". A descrição do método
empregado, tipo de anzóis e desenho ilustrativo da pargueira é apresentado no anexo 2 E.
Considerando-se que as operações de pesca com linha de mão realizadas pelo barcos
"VENEZUELA" e "AUGUSTUS", foram desenvolvidas de maneira diferente do barco
"OREGON II" e que enfrentaram dificuldades decorrentes de fortes correntes durante o
período da pesquisa, onde foram executados apenas 19 experimentos, os resultados
apresentaram baixos índices de captura, da ordem de 1,6 kg/ Pescador - hora, equivalente a
1,6 peixes/pescador hora (Tabelas 15 e 1 6).
A análise das investigações conduzidas pelo barco "OREGON II", com o emprego de
linha de mão incluem dados de 22 lançamentos com a maioria tendo ocorrido na faixa de 50 a
99m de profundidade, registrando o índice de captura de 968 gramas/anzol - hora, com os
maiores rendimentos da ordem de 1.360 gramas/anzol - hora sendo registrado na sub- área II,
na faixa de profundidade de 100 a 200m (Tabela 17).
As principais espécies capturadas foram: pargo com 67% em peso; cherne com 19%;
cações com 9,1 % e outros com 2%.
4.

Armadilhas

O barco "PESQUISADOR IV", realizou no período de 30/11 a 07/12/73; 19/02 a
l9/03/74 e 10/10 a 17/10/74, três campanhas de pesca com emprego de armadilha
denominada de covo ou manzuá, modelo empregado na pesca comercial de lagosta.
Os experimentos foram realizados na sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba, no estado
do Maranhão, até a profundidade de 50m. As principais áreas geográficas pesquisadas foram
as seguintes: latitude de 0° 20" a 0° 50'S e longitude de 44° 10'W a 45° 30'W; latitude de 1°
20'S e longitude de 44° 10 W a 44° 20' W. Os locais onde foi efetuada a exploração, foram
selecionados de acordo com os tipos de fundos, fazendo-se a escolha pelos fundos de
cascalho, rocha, e corais.
Os dados aqui analisados, foram obtidos do documento "Pesquisa dos Recursos
Pesqueiros da Plataforma Continental Maranhense" - SUDENE ( 1976). Face à não
disponibilidade dos relatórios de cruzeiros e mapas de bordo, ficou bastante limitado o
aprofundamento de novas análises dos resultados obtidos.
Na primeira campanha realizada usou-se um conjunto de 200 covos por lançamento, e
nas campanhas seguintes o número foi reduzido para 167 e 90, respectivamente, em vista de
conveniências a bordo.
Foram ao todo executados 29 lançamentos com o emprego de 4.511 covos numa média
de 155,6 covos/lançamento, capturando um total de 392,1 kg, com a participação de 76,5%
de crustáceos e 23,5% de peixes, sendo as principais espécies as seguintes:
· Lagosta-vermelha (Panulirus argus)
· Siri-Guajá (Callapa ocellata)
· Cangulo(Balistes vetula)
· Biquara(Haemulon plumiere)
· Garoupa (Epinephelus morio)
· Caraúna ( Acanthurus chirurgus)
· Outros Peixes

22,3%
54,0%
7,1%
2,4%
2,4%
2,2%
7,2%

O índice de captura total obtido foi de 0,09 kg/covo-dia e para lagosta de 0,02 kg/covo-

dia e 0,035 indivíduos/covo-dia. A superfície média da área de influência do covo
(determinada como um círculo com raio de 25m), foi estimada por Ferreira (1994) em
1.964m2. Assim, a densidade obtida pelo "PESQUISADOR IV", nos levantamentos com
covos, foi no total da ordem de 22,9 kg/Km2 e uma densidade de 5,1 kg/km2 para as lagostas.
Ferreira op. cit. estimou a área de ocorrência de lagostas entre os paralelos de 48° W e 42° W
em 25.341 Km2. Assim a biomassa total é da ordem de 130 toneladas de lagosta.

III. SUMÁRIO DOS LEVANTAMENTOS
PESQUEIRA NO AMBIENTE PELÁGICO

DE

PROSPECÇÃO

Poucas investigações sobre a identificação dos recursos pesqueiros pelágicos e a
avaliação dos respectivos potenciais de produção, foram realizadas na região Norte até o
momento. A primeira experiência foi concretizada em 1969, com o barco "ACADEMIC
KNIPOVICH", que prospectou a região com aparelhos hidroacústicos não apresentando
resultados sobre o potencial pesqueiro existente, apenas indicações qualitativas devido às
limitações dos equipamentos acústicos empregados.
Posteriormente, no período de 21 de junho a 28 de julho de 1974, o barco
"LAMATRA", de propriedade da FAO, realizou um levantamento hidroacústico detalhado na
sub-área II - Rio Pará ao Rio Parnaíba, no âmbito do Programa "Terminais Pesqueiros do
Nordeste", sob os auspícios da SUDENE.
Investigações no ambiente pelágico com emprego de aparelhos de pesca, foram
realizadas pelo barco "PESQUISADOR IV", da SUDENE, somente na sub-área II - Rio Pará
ao Rio Parnaíba, no período de 26/07/73 a 06/08/74.
Os resultados das investigações conduzidas no ambiente pelágico na região Norte,
empregando o método hidroacústico e a pesca com o espinhel de fundo para tubarão dos
quais há dados disponíveis, serão apresentados para cada método empregado.
1.

Método Hidroacústico

A embarcação "LAMATRA", realizou a pesquisa hidroacústica na busca de avaliar a
distribuição e a biomassa de peixe na área da plataforma continental compreendida entre 46°
00' a 41° l5'W e 1° 00'N a 3° 00'S. A embarcação realizou uma rota de varredura com
"transects" eqüidistantes de 30 milhas um do outro até a borda da plataforma continental
conforme ilustrado no mapa da rota de varredura (Figura 13)
A embarcação contava com duas ecossondas SIMRAD modelo EK, cujas
características técnicas de todo equipamento se encontra no anexo 2 F. Foram procedidas
calibragens para as 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 encontrava-se à
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
ecointegração foram padronizados para dar cobertura a 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 (trynet) 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, as 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. Estes valores da força média de dispersão foram adequadamente plotados no
mapa e a área contornada em termos de valores semelhantes (mapa de contorno da
ecointegração (14 e 15).
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.
A biomassa média por superfície e os valores dos recursos totais (toneladas)foram os
seguintes:
Biomassa da área (t/Km2)
0-50
50-100 0-100
Média Total
16,78
21,90
18,22
Organismos maiores do que 14,41
19,71
15,90
20 cm
Organismos maiores do que 12,34
17,52
13,79
25 cm

Biomassa total (t)
0-50
50-100 0-100
715.863 356.221 1.072.084
614.711 320.635 935.346
526.589

284.941 811.530

Houve uma tendência geral para a biomassa ser bastante elevada em águas pouco
profundas do litoral. No setor oriental onde a plataforma era bastante mais estreita a biomassa
decrescia para 5 a 10 t/km2. A biomassa de plâncton foi relativamente elevada eqüivalendo a
l0% da biomassa total. As mais elevadas densidades foram registradas perto da costa e ao
longo da plataforma na faixa de profundidade de 50 a 100 metros onde observou-se que
aumentava fortemente alcançando o máximo de 50 t/km2 na borda da plataforma ao largo de
São Luís e em outras zonas isoladas de alta densidade localizadas na parte externa da
plataforma aos 44° 30' Oeste. As pescarias experimentais efetuadas identificaram camadas de
espécies jovens acompanhadas por agregados de vermelhos e de outras espécies com elevada
concentração de peixes com mais de 25 cm de tamanho.
Uma zona permanente de elevada densidade foi localizada na parte ocidental do recife
Manoel Luís na faixa de profundidade de 30 a 35 metros, predominando a ocorrência de
cações e xaréu acompanhados por uma variedade de espécies demersais. Esta pesquisa

realizada em 1974 e, que abrange do estado do Maranhão ao estado da Bahia foi a primeira
realizada no Brasil com emprego desta tecnologia quando a mesma ainda estava em processo
de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Várias características encontradas no Brasil das quais
algumas ainda não tinham sido descobertas em pesquisas acústicas anteriores tornaram mais
complexa a análise e a interpretação de dados. Portanto, as estimativas efetuadas da biomassa
com o método acústico devem se constituir apenas num indicador concreto da abundância
média peixes pelágicos existente na sub-área II (Rio Pará ao Rio Parnaíba).
2.

Espinhel de Fundo para Tubarão

No período de 26/07/73 a 16/06/74, o barco "PESQUISADOR IV", realizou 08
campanhas de pesca na plataforma desde as Ilhas Canárias até o Cabo Gurupi na sub-área II Rio Pará ao Rio Parnaíba, até 50m de profundidade, utilizando o espinhel de fundo para
tubarão adaptado pela SUDENE - a descrição do método de pesca e o desenho esquemático
do aparelho encontra-se no anexo 2 G.
Nas investigações conduzidas pelo "PESQUISADOR IV", foram efetuados 46
lançamentos de espinhel, com o emprego de 5520 anzóis e 552 horas de pesca, registrando
uma captura total de 24.400 quilos.
Os dados e informações analisados no presente trabalho, foram obtidos dos relatórios
de atividades da Divisão de Recursos Pesqueiros da SUDENE e do relatório - documento
publicado "PESQUISAS DOS RECURSOS PESQUEIROS DA PLATAFORMA
CONTINENTAL MARANHENSE".
Nos experimentos efetuados, somente em dois deles não foram registradas capturas,
tendo o espinhel conseguido restringir a captura aos seláquios, não sendo efetuada a captura
de nenhum exemplar que não fosse de tubarão. O índice de captura total foi de 4,5
indivíduos/100 anzóis ou 442,0 kg/100 anzóis (Tabela 18).
A composição das capturas em peso apresentou a seguinte distribuição:
· Jaguara (Galeocerdo cuvieri)
· Sucuris (Carcharhinus spp)
· Outros cações

55,6%
18,9%
25,5%

Segundo Bullis Jr., Carpenter & Roithmayr (1971), na parte ocidental e tropical do
Oceano Atlântico, é possível a captura anual de 26,7 kg de cações/ km2. Comparando-se esta
estimativa com os resultados obtidos pelo "PESQUISADOR IV", verifica-se que foram muito
superiores, podendo ser explicado este fato pela exploração pesqueira ter ficado restrita ao
Estado do Maranhão e Piauí, onde historicamente ocorre maior abundância de
elasmobrânquios.
3.

Comparação entre as estimativas de peixes atuais e de outros autores

As estimativas de captura potencial efetuadas por HEMPEL (1971) para a área
compreendida entre 05° N e 02° S, foram da ordem de 250 mil toneladas anuais. Dias-Neto e
Mesquita (1988), estimaram em 235 mil toneladas a potencialidade de recursos pelágicos na
região Norte do Brasil.
Se considerarmos a biomassa média de 13,79 t/km2, obtida na faixa de 0 - 100m, no
levantamento com eco-integrador pelo barco "LAMATRA", na costa Maranhense como
representativo de toda a região Norte, projeta-se uma captura potencial de 360 a 480 mil

toneladas, para organismos maiores de 25cm de comprimento.
Apesar das precauções adotadas no tocante a presente estimação do potencial de
captura recursos pelágicos ao longo da costa Norte do Brasil, constata-se que o volume total
de captura está situado em torno de 300 a 400 mil toneladas anuais conforme estimativa
descrita no item III.1, com o emprego do método hidroacústico.

IV.

LACUNAS E RECOMENDAÇÕES

Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre o potencial de recursos da
costa norte do Brasil, recomenda-se que se desenvolva um programa detalhado de
levantamento observando-se o descrito a seguir:
a) Em virtude da região apresentar grande extensão, tanto no sentido longitudinal como
no perpendicular à costa, deverá a metodologia a ser detalhada na prospecção de estoques,
estabelecendo uma rede de estações de pesca, que permita mensurar as variações de
abundância, no ambiente pelágico e demersal.
b) É necessário concentrar as operações de arrasto de fundo, nas profundidades
superiores aos 100 metros de profundidade, em função do limitado conhecimento sobre as
potencialidades existentes. A Leste da longitude de 48° W, principalmente acima de 40m de
profundidade, o arrasto torna-se impraticável, em alguns locais devido a grande quantidade
de esponjas, e em outras, pela topografia do fundo muito irregular, registros efetuados
revelaram a presença de peixes e crustáceos de importância comercial. Assim é de suma
importância proceder uma prospecção detalhada a partir de 40m de profundidade com
emprego de armadilha e espinhel para peixes ósseos.
c) E necessário desenvolver esforço intenso de prospecção de estoques pelágicos, em
função do limitado e pouco confìável conhecimento sobre as potencialidades existentes, que
permitam estabelecer os volumes de capturas das principais espécies, a sua distribuição
espacial e temporal, associado com a determinação do comportamento ecológico das espécies
migradoras. Especial atenção deverá ser dada a avaliar a potencialidade dos pequenos
pelágicos, para os quais, praticamente, não dispomos de informações quali-quantitativas
destes recursos vivos, prioritariamente na área compreendida entre a desembocadura do Rio
Pará e Cabo Orange. Para a pesquisa dos recursos pelágicos recomenda-se a realização de
levantamentos com eco-integrador, cobrindo um ciclo anual e suas variações trimestrais, uso
das técnicas de espinhel pelágico, espinhel para tubarão e pesca com atração luminosa por
meio de rede de içar, e para cefalópodes, com emprego de "squid - Jigging", e
d) A influência marcante das águas continentais ao longo da costa Norte, torna
imperativo o levantamento das características ambientais básicas, para que se possa
estabelecer com precisão o padrão de ocorrência, distribuição e das potencialidades dos
recursos vivos.

V.
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TABELA l - RESUMO DAS PROSPECÇÕES REALIZADAS AO LARGO DA COSTA
NORTE DO BRASIL
EMBARCAÇÃO

PERÍODO

AMBIENTE
PESQUISADO

TOKO MARU
OREGON II

maio 1957
novembro 1957

demersal
demersal

ÁREA DE OPERAÇÃO LIMITE DE
PROFUNDIDADE
(m)
51°-43°30W
22-80
52° - 46°30 W
18-503

OREGON II

fev.--inar 1963

demersal

51°30-42°W

22-110

DOÑA MARIA

Junho- julho 1965 demersal

49°. 45° w

18-73

GABRIEL/URIAS Junho- julho Í965 demersal

49°-43° W

11-73

ACADEMIC

junho- julho 1969 demersal

52°-48°W

27-330

junho- julho 1974 pelágico

46°-41° W

até 100

KNIPOVICH
LAMATRA
AUGUSTUS

maio- junho 1974 demersal!

46°-41° W

até 100

VENEZUELA

maio- junho 1974 demersal

46°-41°W

até 100

PESQUISADOR IV fev.1973 a nov. 74 demersal/ pelágico 46°-42° W

6-45

OREGON II

27-73

maio 1975

demersal

50° - 44°30 W

OREGON II

maio- junho 1976 demersal

51°30-46°30W

5-40

OREGON II

nov.- dez. 1977

demersal

51°30-45°W

37-185

RIOBALDO

nov.1977 a nov.78 demersal

51°30-46°W

10-90

KOYO MARU

dezembro 1979

51°30-46°W

37-182

demersal

TABELA 2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE EXPLORAÇÕES DE ARRASTO
REALIZADAS NA REGIÃO NORTE
EMBARCAÇÃO
PESQUISADOR IV
PESQUISADOR IV
OREGON II
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
KOYO MARU

PERÍODO
Abr./ ago. 74
Abr./ ago. 74
Nov./ dez. 77
Nov. 78
Out. 78
Ago./ set./ out. 78
Dez.77 a jul. 78
Abr./ jun./ jul. 78
Mar./ jun./ jul./ set. 7 8
Ago./ set./ out. 78
Mar./ abr./ jul. 78
Nov./ dez. 77
Nov./ dez. 77

TAMANHO DO
ARRASTOS
PETRECHO
EMPREENDIDOS
21.0 ac
46.7 ap
21.35 ac
15.36 ac
16.14 ac
17.78 ac
21.35 ac
11.97 ap
21.97 ap
28.64 ap
32.15 ap
32.65 ap
47.7 ap

60
22
43
8
24
60
33
51
56
33
27
17
11

EFETIVOS

PROF. (m)

32
4
35
8
23
60
33
49
54
33
27
17
9

15-25
6-45
44-126
56-77
16-42
17-90
10-76
13-87
15-84
7-47
6-45
10-40
37-182

ÁREA DE
EXPLORAÇÃO
44°57W- 40°55W
42°05W- 43°40W
51°I6W- 45°09W
50°10W- 49°56W
50°43W- 45°15W
49°30W- 46°35W
50°26W- 48°30W
51°21W- 45°45W
51°06W- 48°08W
50°05W- 48°11W
50°40W- 48°35W
50°56W- 46°09W
50°26W- 46°05W

Tabela 3 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "PESQUISADOR IV" NA
REGIÃO NORTE
INTERVALO DE PROFUNDIDADE

10-49

50-99

100-199

0-199

N° DE ARRASTOS

47

0

0

47

N° DE HORAS

58,7

0

0

58,7

CAPTURA TOTAL (kg)

5.505,0

0

0

5.505,0

CAPTURA/HORA
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA

93,8

0

0

93,8

N° DE ARRASTOS

47

0

0

47

N° DE HORAS

58,7

0

0

58,7

CAPTURA TOTAL (kg)

5.505,0

0

0

5.505,0

CAPTURA/HORA

93,8

0

0

93,8

B. RIO PARA - RIO PARNAIBA

Tabela 4 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "OREGON II" NA REGIÃO NORTE
INTERVALO DE PROFUNDIDADE

10/49

50/99

100/199

0/199

N° DE ARRASTOS

10

15

2

27

N° DE HORAS

9

13,3

2

24,3

CAPTURA TOTAL (kg)

245,7

991,5

26,3

1.263,5

CAPTURA/HORA

27,3

74,5

13,2

52

N° DE ARRASTOS
N° DE HORAS
CAPTURA TOTAL (kg)
CAPTURA/HORA
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA

3
3
414,0
138,0

5
5
437,7
87,5

0
0
0
0

8
8
851,7
106,5

N° DE ARRASTOS

13

20

2

35

N° DE HORAS

12

18,3

2

32,3

CAPTURA TOTAL (kg)

659,7

1.429,2

26,3

2.115,2

CAPTURA/HORA

55,0

78,3

13,2-

65,6

A. CABO ORANGE - RIO PARA

B. RIO PARA - RIO PARNAIBA

Tabela 5 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "KOYO MARU" NA REGIÃO
NORTE
INTERVALO DE PROFUNDIDADE

10/49

50/99

100/199

0/199

N° DE ARRASTOS

5

3

0

8

N° DE HORAS

7,3

4,5

0

11,8

CAPTURA TOTAL (kg)

2.471,4

2.126,2

0

4.597,6

CAPTURA/HORA

338,5

472,5

0

389,6

N° DE ARRASTOS

0

l

0

1

N° DE HORAS

0

1,5

0

1,5

CAPTURA TOTAL (kg)

0

21,1

0

21,1

CAPTURA/HORA

0

14,1

0

14,1

C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE ARRASTOS

5

4

0

9

N° DE HORAS
CAPTURA TOTAL (kg)

7,3
2.471,4

6
2.147,3

0
0

13,3
4.618,7

CAPTURA/HORA

338,5

357,9

0

347,3

A. CABO ORANGE - RIO PARÁ

B. RIO PARA - RIO PARNAIBA

Tabela 6. COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CAPTURA POR UNIDADE DE
ESFORÇO DO RIOBALDO
Intervalo de profundidade (m)
ESPÉCIES
Camarão-rosa (Penaeus subtilis)
Camarão-rosa (Penaeus brasiliensis)
Camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
Lagosta vermelha (Panulirus argus)
Total de crustáceos
Pescadinha (Macrodon ancylodon)
Pescada-banana (Nebris microps)
Pescada-branca (Cynoscion leiarchus)
Pescada-amarela (Cynoscion acoupa)
Corvina (Micropogon furnieri)
Goete (Ancroscion petraneus)
Robalo (Centroponus undecilanis)
Serra (Scomberomonus maculatus)
Pargo (Lutjanus purpureus)
Ariacó (Lutjanus synagres)
Galo (Vomer setapinnis)
Palombeta (Chloroscombrus chrysurus)
Cangatá (Tachysurus sp)
Cambéua (Tachysurus sp)
Garijuba (Arius sp)
Total de peixes ósseos
Cação-galha-preta (Carcharhinus limbatus)
Cação (Carcharhinus sp)
Cação-gato (Ginglymostona cinotim)
Cação-bico-doce (MusteIus sp)
Cação-martelo (Sphyrna sp)
Espadarte (Pristis sp)
Raia-marago (Raja sp)
Raia (Gymnura sp)
Raia-manteiga (Pteroplatea mirura)
Total de peixes cartilaginosos
Lula (Loligo sp)
Mistura rejeitada
TOTAL GERAL

10-49
Kg/h
0,7
1,6
2,3
13,5
4,2
1,4
0,6
2,4
0,4

0,5
1,1
16,9
8,0
0,4
49,4
0,1
0,9
0,1
0,5
10,0
11,6
0,2
26,4
89,9

50-99
Kg/h
4,4
0,1
0,1
4,5
7,0
0,5
0,7
5,8
0,9
0,1
1,6
0,3
2,7
0,6

2,7
1,0
2,4
8,5

10-99
Kg/h
2,0
1,1
0,1
3,2
12,3
3,2
1,2
3,5
1,0
0,4
0,1
0,4
0,1
0,2
0,9
12,9
6,1
0,3
42,6
1,0
0,1
0,8
0,1
0,4
1,0
0,3
7,7
11,4

26,8
60,0

27,6
84,7

20,2
2,4

%
2,4
1,3
3,7
14.5
3,8
1,4
4,1
1,2
0,5
0,5
1,1
15,2
7,2
0,5
50,0

13,7
32,6
100,0

Tabela 7. RESULTADOS DAS EXPLORAÇÕES DO "RIOBALDO" NA REGIÃO NORTE
Intervalo de Profundidade (m)

10-49

50-99

100- 199

0- 199

195

59

-

254

111,6

30,2

-

141,8

11.262,8

1.822,0

-

13.084,8

100,9

60,3

-

92,3

49

01

-

50

32,7

0,5

-

33,2

1.715,2
52,5

21,0
42,0

-

1.736,2
52,3

244

60

-

304

144,3

30,7

-

175,0

12.978,0

1.843,0

-

14.821,0

89,9

60,0

-

84,7

A. Cabo Orange - Rio Pará
N° Arrasto
N° Horas
Captura Total (Kg)
Captura / Horas
B. Rio Pará - Rio Parnaíba
N° Arrasto
N° Horas
Captura Total (Kg)
Captura / Horas
C. Total da Área Pesquisada
N° Arrasto
N° Horas
Captura Total (Kg)
Captura / Horas

Tabela 8 - ESTIMATIVA DE DENSIDADES DE PEIXES DEMERSAIS DERIVADAS
DOS RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS COM ARRASTO PARA CAMARÃO
A. CABO ORANGE - RIO PARÁ
Intervalo de
10 - 49
50-99
100-199
10-199
profundidade
Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha
Oregon (21.35 m)
10 27,3
4.1
15 74.5 11-2
2 13,2
2.0
27 52.0
7.8
Riobaldo (15.36 m)
0
0
0
8 108.5 22.7
0
0
0
8 108.5 22.7
Riobaldo (16,14 m)
10 102.2 20.4
0
0
0
0
0
0
10 102.2 20-4
Riobaldo (l 7,78 m)
29 66.8 12.1
20 28.9
5.2
0
0
0
49 51.0
9.2
Riobaldo (21,35 m)
31 151.9 22.9
2 36.0
5.4
0
0
0
33 102.4 15.5
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
Intervalo de
10-49
50-99
100-199
10- 199
profundidade
Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha Arrasto kg/h kg/ha
Oregon II (21,35 m)
3 138.0 20.8
5 87.5 13.2
0
0
0
8 106.5 16.1
Pesquisador IV (21.0
32 99-2 15.1
0
0
0
0
0
0
32 99.2 15,1
Riobaldo (1 6,14 m)
13 48.3
9.6
0
0
0
0
0
0
13 48.3
9.6
Riobaldo (17,78 m)
10 78.1 14.1
1 42.0
7.6
0
0
11
II 75.6 13.7

Tabela 9 - ESTIMATIVA DE DENSIDADES DE PEIXE DEMERSAL DERIVADAS DOS
RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS COM REDES DE ARRASTO DE PEIXES
A. CABO ORANGE - RIO PARÁ
10 - 49
Intervalo de
profundidade
Arrasto kg/h kg/ha
Riobaldo (11.97m)
19
35,0 9.4
Riobaldo (21.97 m)
37
109.5 16.0
Riobaldo (28.64 m)
31
55.7 6.3
Riobaldo (32.15 m)
27
116.2 11.6
Riobaldo (32.65 m)
11
196,0 29.1
Koyo Maru (47.70 m)
5
338.5 22.9
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
Intervalo de
profundidade

Arrasto
Pesquisador IV (46,7 m) 4
Riobaldo (11.97 m)
20
Riobaldo (32.65m)
6
Koyo Maru (47.7 m)
0

10 - 49
kg/h kg/ha
134.7 9,3
44.5 11.9
90.1 8.9
0
0

50 - 99

100 - 199
kg/h
0
0
0
0
0
0

10 - 199

Arrasto
10
17
2
0
0
3

kg/h
10.2
119.6
17.0
0
0
472.5

kg/ha
2.7
17.5
1.9
0
0
32

Arrasto
0
0
0
0
0
0

kg/ha
0
0
0
0
0
0

Arrasto
0
0
0
1

50 - 99
kg/h
0
0
0
14.1

kg/ha
0
0
0
0.96

100 - 199
Arrasto kg/h kg/ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Arrasto
29
54
33
27
11
8

Kg/h
26-8
112,5
52.9
116.2
196,0
389.6

kg/ha
7,2
16.5
5.9
11.6
29.1
26.4

10 - 199
Arrasto kg/h
4
134.7
20
44,5
6
90.1
1
14.1

kg/ha
9.3
1 1.9
8.9
0.96

Tabela 10 - PARÂMETROS USADOS PARA ESTIMAR A ÁREA COBERTA POR HORA
DE ARRASTO
EMBARCAÇÃO

A. ARRASTO DE CAMARÃO
PESQUISADOR IV
OREGON II
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
B. ARRASTO DE PEIXE
PESQUISADOR IV
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
RIOBALDO
KOYO MARU

Tamanho
Extensão Velocidade
m2
do petrecho aproximada de arrasto cobertos/
(1)
(nós)
hora
(2)
21,0
21,35
15,36
16,14
17,78
21,35

11,8
11,96
8,6
9,04
9,96
11,96

3,0
3,0
3,0
3.0
3,0
3,0

65.560
66283
47.782
50.217
55.320
66283

46,7
11,97
21,97
28,64
32,15
32,65
47,7

26,15
6,70
12,3
16,04
18,00
18,28
26,54

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

145.289
37.243
68.339
89.109
100.008
101.586
147.456

(1) COMPRIMENTO DA TRALHA SUPERIOR EM METROS
(2) 56% DO COMPRIMENTO DA TRALHA SUPERIOR (Alverson et al, 1964)

Tabela 11. ÁREA DA PLATAFORMA CONTINENTAL DA COSTA NORTE (km2) E
INTERVALO DE PROFUNDIDADE.
Faixas de
Profundidades
(m)

Plataforma Continental (km2)
Cabo Orange - Rio Pará

Rio Pará – Rio Parnaíba

Total

0-50
50- 100

105.900
45.500

83.000
28.300

188.900
73.800

100-200

19.500

12.200

31.700

Total

170.900

123.500

294.400

Tabela 12- ESTIMATIVA DA BIOMASSA (t) DE PEIXES DEMERSAIS POR SUBREGIÃO E INTERVALO DE PROFUNDIDADE
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
A. CABO ORANGE – RIO PARÁ
Mínima
Máxima
Média
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
Mínima
Máxima
Média
C. CABO ORANGE - RIO PARNAÍBA
Mínima
Máxima
Média

10-49

50 - 99

10-99

43.419
308.169
163.933

8.645
145.680
56.079

52.064
453.849
220.120

77,190
172.640
106.359

21.508
36.790
29.432

98.698
209.430
135.791

120.609
480.809
270-292

30.153
182.470
85.511

1 50.762
663.279
355.803

Tabela 13 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "VENEZUELA" NA REGIÃO
NORTE COM EMPREGO DE ESPINHEL DE FUNDO PARA PEIXE ÓSSEO
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N" DE LANCES
N" DE ANZÓIS
CAPTURA (Kg)
CAPTURA/ANZOL (gr.)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N0 DE LANCES,
N0 DE ANZÓIS
CAPTURA(Kg)
CAPTURA/ANZOL (gr.)

10-49

50 - 99

10-99

25
5.000
241,8
48,3

4
800
103,8
129,7

29
5.800
345,6
59,6

25
5.000
241,8
48.3

4
800
103.8
129,7

29
5.800
345,6
59.6

Tabela 14 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "AUGUSTUS" NA REGIÃO NORTE
COM EMPREGO DE ESPINHEL DE FUNDO PARA PEIXE ÓSSEO
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N° DE LANCES
N° DE ANZÓIS
CAPTURA(Kg)
CAPTURA/ANZOL (gr.)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE LANCES
N° DE ANZÓIS
CAPTURA (Kg)
CAPTURA/ ANZOL (gr.)

10-49

50-99

10-99

19
3.800
178,7
47,0

2
400
67,8
169,5

21
4.200
246,5
58,7

19
3.800
178,7
47,0

2
400
67,8
169,5

21
4.200
246,5
58,7

Tabela 15 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "VENEZUELA" NA REGIÃO
NORTE COM EMPREGO DE LINHA DE MÃO - PARGUEIRA
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE PESCADORES
N° DE HORAS
CAPTURA (N° de ind.)
CAPTURA (Kg.)
CAPTURA/ PESCADOR-HORA (N°)
CAPTURA/ PESCADOR-HORA (gr)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE PESCADORES
N°DE HORAS
CAPTURA (N° de ind.)
CAPTURA (Kg.)
CAPTURA/ PESCADOR-HIORA(N°)
CAPTURA/ PESCADOR-HORA (gr)

10 - 49

50 - 99

10-99

9
6
9
103
106,3
1,91
1.968,5

4
6
4
31
18,1
1.29
754,1

13
6
13
134
124,4
1,72
1.594,8

9
6
9
103
106,3
1,91
1.968,5

4
6
4
31
18,1
1,29
754,1

13
6
13
134
124,4
1,72
1.594,8

Tabela 16 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "AUGUSTUS" NA REGIÃO NORTE COM
EMPREGO DE LINHA DE MÃO - TIPO PARGUEIRA
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE PESCADORES
N° DE HORAS
CAPTURA (N°)
CAPTURA (Kg)
CAPTURA/PESCADOR/HORA (N°)
CAPTURA/PESCADOR/HORA (gr)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE PESCADORES
N°DE HORAS
CAPTURA (N°)
CAPTURA (Kg)
CAPTURA/PESCADOR/HORA (N°)
CAPTURA/PESCADOR/HORA (gr)

10-49

50-99

10-99

2
6
2
14
11,1
1,16
925,0

4
6
4
38
43,8
1,58
1.825,0

6
6
6
52
54,9
1.44
1.525,0

2
6
2
14
11,1
1,16
925,0

4
6
4
38
43,8
1,58
1.825,0

6
6
6
52
54,9
1,44
1.525,0

Tabela 17 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "OREGON II" NA REGIÃO NORTE COM
EMPREGO DE LINHA DE MÃO - PARGUEIRA ELÉTRICA
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
A. CABO ORANGE - RIO PARÁ
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE ANZÓIS
N° DE HORAS
CAPTURA (kg)
CAPTURA (N° de ind.)
CAPTURA/ ANZOL/hora (gr.)
D. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE ANZÓIS
N° DE HORAS
CAPTURA (kg)
CAPTURA (N° de ind.)
CAPTURA/ ANZOL/hora (gr.)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE ANZÓIS
N° DE HORAS
CAPTURA (kg)
CAPTURA (N" de ind.)
CAPTURA/ ANZOL/hora (gr.)

10-49

50-99

100-199

10-199

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

12
216
17,9
268,6
96
833,6

12
216
17.9
268.6
96
833,6

1
Í8
0.8
5,5
5
381,9

4
72
6,1
23,3
5
212,2

5
90
11,6
336,9
217
13613,5

10
180
18,5
365,7
227
1.098,2

1
18
0.8
5,5
5
381,9

4
72
6,1
23,3
5
212,2

17
306
29,5
605,5
313
1.140,3

22
396
36,4
634,3
323
968,1

Tabela 18 - RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DO "PESQUISADOR IV” NA REGIÃO
NORTE COM EMPREGO DE ESPINHEL DE FUNDO PARA TUBARÃO
INTERVALO DE PROFUNDIDADE
B. RIO PARÁ - RIO PARNAÍBA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE ANZÓIS
N° DE HORAS
CAPTURA (N° DE IND.)
CAPTURA (kg)
CAPTURA/100 ANZÓIS (N°)
CAPTURA/100 ANZÓIS (kg)
C. TOTAL DA ÁREA PESQUISADA
N° DE EXPERIMENTOS
N° DE ANZÓIS
N° DE HORAS
CAPTURA (N° DE IND.)
CAPTURA (kg)
CAPTURA/100 ANZÓIS (N°)
CAPTURA/100 ANZÓIS (kg)

10-49

50-99

10-99

46
5520
552
248
24.400
4,5
442,0

0
0
0
0
0
0
0

46
5520
552
248
24.400
4,5
442,0

46
5520
552
248
24.400
4,5
442,0

0
0
0
0
0
0
0

46
5520
552
248
24.400
4,5
442,0

ANEXO I

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS
EMBARCAÇÕES DE PESQUISA QUE ATUARAM NA
REGIÃO NORTE NA PESCA EXPLORATÓRIA E
PROSPECÇÃO

BARCO DE PESQUISA "AUGUSTUS"
Material do casco

Madeira

Comprimento total
Boca
Calado
Motor principal
Capacidade de combustível
Capacidade de água potável

20,00 metros
5,17 metros
2,60 metros
Cummins - 320 Hp
10.000 litros
3.500 litros

Possui equipamentos eletrônicos de comunicação e sondagem acústica e guincho
oceanográfico.

BARCO DE PESQUISA "PESQUISADOR IV"
Material do casco

Madeira

Comprimento total
Boca
Calado
Motor principal

17,0 metros
4,5 metros
l ,9 metros
Caterpillar D333 de 180 Hp

Motor auxiliar
Capacidade de combustível
Capacidade de água doce
Tripulação
Pesquisadores

M.W.M de 26 Hp
5.000 litros
4.000 litros
08
02

BARCO DE PESQUISA "RIOBALDO"

Material do casco
Comprimento total
Motor principal
Motor auxiliar
Capacidade de combustível
Capacidade de água doce
Tripulação
Pesquisadores

Aço
24,3 8 metros
Caterpillar D379 - 510 Hp
35 Hp (2)
45.000 litros
15.000 litros
06
04

Possui equipamentos de navegação (radar), de sondagem, ecossonda científica e de
comunicação guincho mecânico de dois tambores.

BARCO "KOYO MARU"
Material do casco

Aço

Comprimento total
Boca
Calado
Motor principal
Capacidade de combustível
Capacidade de água doce
Tripulação
Pesquisadores e Estudantes

81,40 metros
13,00 metros
8,40 metros
3.800Hp
61.800 litros
437.000 litros
45
105

Possui equipamentos de navegação: Radares, (3); equipamentos utilizados na Pesca: Sonar,
Scanning sonar, ecossonda e net recorder; equipamentos oceanográficos: Termosalinômetros,
STD e sistema para determinação de produtividade primária e guinchos de pesca e
oceanográfico.
BARCO "OREGON II"
Material do casco
Comprimento total
Boca
Calado
Tripulação
Pesquisadores e Estudantes

Aço
48
metros9,8
metros4,0
metros16
13

Possui equipamentos de navegação, ecossondagem, e comunicação. Possui guincho principal
e guincho oceanográfico.

