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RELATÓRIOS DE SÍNTESE DAS ATIVIDADES DE 
PROSPECÇÃO 

REALIZADAS COM ARMADILHAS DE FUNDO EMBARCAÇÃO NPQ, NATUREZA 

( CEPENE/ IBAMA) 

l 
J I 

• Resumo 
O NPq. Natureza, de propriedade do CEPENE/IBAMA, realizou, no período de 1997 

a 2000, 113 dias de pesca com armadilhas (covos) para captura de recursos demersais, 

em profundidades que variaram de 56 a 850 m, na área que vai da foz do Rio Parnaíba 

(Piauí) a Salvador (Bahia) , bem como nos bancos oceânicos existentes em frente ao 

Ceará e Rio Grande do Norte. A grande maioria dos experimentos (95,9%) foi realizada 

no segundo semestre do ano, enquanto no primeiro semestre só foi possível a realização 

de 17 estações, em março de 2000, representando apenas 4,1 %. Por esta razão, não foi 

possível avaliar a variação sazonal de abundância relativa e distribuição das espécies 

capturadas. Nos quatro anos da prospecção, foram utilizadas 2.248 armadilhas de três 

diferentes dimensões (grande retangular, pequena retangular e circular) , tendo sido 

capturados 14.061 exemplares de crustáceos, 1.118 exemplares de peixes, 208 de 

moluscos e 41 de equinodermas. O número de indivíduos capturados por armadilha, por 

dia, para cada um destes grupos zoológicos foi o seguinte: crustáceos = 6,25; peixes = 
0,50; moluscos = 0,09; e equinodermas = 0,02. Entre os crustáceos, a maior captura foi 
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de camarão, com 6.183 indivíduos, representando 40,1 % do total, seguido pelo caranguejo 

aranha (3.469 indivíduos/ 22,5%) , caranguejo Chaceon (2.765 indivíduos/ 17,9%) e 

isópodos (1.474 indivíduos/ 9,6%). As outras espécies de crustáceo contribuíram com 

170 indivíduos. Dos peixes capturados, os teleósteos contribuíram com 76,3%, sendo o 

pargo, família Lutjanidae, a que obteve a maior participação, com 28,4% do grupo, enquanto 

os elasmobrânquios contribuíram com 23,6%. Para análise da distribuição vertical, os 

dados foram agrupados em oito faixas de profundidades, com intervalo de 100 m, iniciando

se em 50 m. A distribuição da CPUE dos crustáceos por setores de pesca apresentou 

uma forte predominância do caranguejo aranha no setor 1/2 e do caranguejo Chaceon no 

setor 11/1. Os isópodos, por sua vez, ocorreram apenas na área de talude, com valores 

muito próximos entre os setores 1/1 e 1/2. Em relação aos peixes, tanto o pargo como os 

cações foram muito mais abundantes no talude continental, do que na área dos bancos, 

onde apresentaram capturas diminutas. As principais espécies de crustáceos capturados 

exibiram diferentes padrões de distribuição vertical. O caranguejo aranha apresentou as 

suas maiores capturas entre 250 e 450 m, com pico entre 350 e 450 m. Já o caranguejo 

Chaceon distribuiu-se de maneira mais uniforme entre as profundidades, apresentando, 

porém, um pico entre 650 e 750 m. Em relação aos peixes, os pargos mostraram uma 

distribuição marcadamente superficial , com a maior CPUE entre 50 e 150 m , 

diferentemente dos tubarões, que ocorreram principalmente entre 250 e 550 m, com pico 

entre 350 e 450 m. Em relação ao tipo de armadilha, as retangulares grande e pequena 

apresentaram capturas semelhantes de crustáceos, em níveis bem maiores que a 

redonda. Os camarões, contudo, apresentaram um comportamento inverso, com a maior 

CPUE ocorrendo na armadilha redonda. Já em relação aos peixes, a CPUE da armadilha 

retangular grande, foi cerca de 40% maior que a retangular pequena e quase 2 vezes 

maior que a redonda. Considerando-se, portanto, os resultados combinados de peixes e 

crustáceos, a armadilha retangular grande foi a que melhor produtividade apresentou na 

ZEE nordestina, sendo, do ponto de vista comercial, a mais indicada. 

• Objetivos e metas previstos na Proposta Regional de Trabalho - PRT 
Os objetivos previstos inicialmente na PRT eram: 

• Identificar os principais recursos pesqueiros demersais que ocorrem na ZEE, com a 

utilização de armadilhas, verificando a sua abundância relativa e distribuição temporal 

e espacial; 

• Interrelacionar os dados de captura com as informações ambientais obtidas por meio 

de CTD e profundímetros. 
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Na PRT previa-se o emprego de 3 tipos de armadilhas, entre as profundidades de 

50 e 400 m, tanto no talude continental, ao longo de 13 perfis, como nos bancos 

oceânicos. Os 3 tipos de armadilhas projetados foram utilizados com pleno sucesso, 

com todos os 13 perfis e a área dos bancos tendo sido cobertos. A amplitude de 

profundidade foi superior à prevista, alcançando até 850 m, valor mais do que 2 vezes 

superior ao planejado inicialmente. Ao contrário do que se havia previsto, porém, ao 

invés de 450 armadilhas por lance, foram lançados apenas entre 3 e 7 unidades, número 

que se mostrou compatível com a capacidade da embarcação e dinâmica da operação 

de pesca, indicando que a previsão originalmente feita na PRT foi grosseiramente 

superestimada. Previu-se, inicialmente, a realização de 65 estações sobre o talude e 

30 sobre os bancos, em um total de 95. Entre 1997 e 2000, o NPq. Natureza realizou 

410 estações e 113 dias de pesca, correspondendo, portanto, a um esforço de pesca 4 

vezes maior do que o planejado. Infelizmente, porém, a grande maioria dos lances de 

pesca ocorreram no segundo semestre do ano (95,9%), particularmente entre setembro 

e novembro, impedindo uma avaliação da variação sazonal da distribuição e abundância 

relativa das espécies capturadas . 

• Descrição da metodologia empregada 
Para o levantamento dos recursos demersais, foram empregados três tipos de 

armadilhas (covos), sendo duas retangulares, com dimensões grande (2,00 x 0,90 m) e 

pequena (1,20 x 0,60 m), e outra cônica, redonda (1 ,00 x 0,60 m). A estrutura das 

armadilhas era de ferro galvanizado, sendo a tela confeccionada em poliamida 210/36, 

com malha de 25 mm, entre nós. No ano de 2000, com vistas a possibilitar uma maior 

captura de camarões, a malha foi reduzida para 13 mm. Estas armadilhas foram 

distribuídas alternadamente no lançamento, na seqüência: grande, pequena e redonda, 

distando 20 m uma da outra. A quantidade de armadilhas distribuídas na linha principal 

variou de 3 a 7, dependendo das condições topográficas do terreno em que eram lançadas, 

do estado do mar e da velocidade e direção da corrente no local. Antes de cada lançamento, 

o perfil topográfico do terreno foi verificado por meio de uma ecossonda, com vistas a 

determinar a área mais adequada para o lançamento dos aparelhos. 

Nas primeiras operações, tentou-se realizar 2 lançamentos por dia. As armadilhas 

eram, assim, lançadas no início da manhã e recolhidas no final da tarde, sendo novamente 

iscadas e lançadas na água, para serem recolhidas na manhã do dia seguinte. Como tal 

prática, porém, mostrou-se inexeqüível do ponto de vista operacional, optou-se por se realizar 

uma única operação diária, com o lançamento ocorrendo no período da manhã e o 
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recolhimento na manhã seguinte. Com o barco à deriva, lançava-se, inicialmente, a garatéia 

que estava unida à linha principal e às armadilhas. Terminado o lançamento da linha principal, 

era lançada a segunda garatéia, juntamente com o cabo de bóia (arenque), bóias cegas e 

bóia-bandeira. O recolhimento se iniciava sempre com o embarque das bóias bandeira e 

cegas, passando-se, em seguida, o cabo de bóia na talha hidráulica, que o recolhia até 

chegar a primeira garatéia. Nesse momento, iniciava-se o recolhimento da linha principal, 

juntamente com as armadilhas, findando com o embarque da segunda garatéia. 

Em cada lançamento eram anotados o número da estação, a data e a hora de 

início e fim do lançamento e do recolhimento, posição do navio (latitude e longitude), 

profundidade (m), número de armadilhas lançadas, por tipo, tempo de imersão, 

características do fundo, temperatura da superfície do mar, condições do tempo e direção 

do vento e da corrente. 

No início das operações de pesca foram utilizados 3 tipos de isca: sardinha, cavalinha 

e toucinho de porco, optando-se, subseqüentemente, pelo emprego exclusivo da primeira, 

em razão da maior facilidade de aquisição e padronização. Na preparação do lançamento, 

a isca era colocada dentro de sacos trançados de poliamida, amarrados no interior das 

armadilhas, sendo utilizado, aproximadamente, 1 kg de isca por armadilha. 

Ao término de cada estação, as espécies eram separadas, contadas e pesadas, 

sendo posteriormente, acondicionadas em sacos plásticos, etiquetadas e colocadas na 

câmara frigorífica da embarcação. No final dos cruzeiros, toda captura era transportada 

para o laboratório do CEPENE, onde os indivíduos eram então medidos e pesados, 

identificando-se, ainda, a espécie, o sexo e o estádio de desenvolvimento gonadal. 

Como parâmetro de avaliação da abundância relativa foi utilizada a CPUE (Captura 

por Unidade de Esforço) em termos do número de indivíduos capturados por armadilha, 

por hora de imersão, multiplicando-se , em seguida, este valor por 19,3 h, sendo este o 

tempo médio de imersão das armadilhas calculado para todos os lances. A CPUE, assim 

calculada, foi expressa como nº ind./armadilha/dia . 

• Área de estudo 
A área de estudo corresponde à região Nordeste da ZEE-brasileira (ZEE/NE), 

abrangendo da foz do Rio Parnaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos oceânicos, 

Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 1). 
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Figura 1 -AZona Econômica Exclusiva do Nordeste . 

• Principais resultados alcançados 
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Nos anos de 1997 a 2000, o NPq. Natureza realizou 20 cruzeiros de prospecção 

pesqueira com armadilhas de fundo (covos), totalizando 113 dias de pesca e 419 estações, 

na área que vai de 01 0 37' S até 11 0 59' S, incluindo os treze transectos previstos na 

Proposta Regional de Trabalho, além dos bancos oceânicos localizados ao norte do 

Ceará e Rio Grande do Norte. Toda a área da ZEE nordestina prevista na PRT, entre a foz 

do Rio Parnaíba-PI e Salvador-BA, foi, assim, varrida (Tabela 1). 

Das 419 estações cobertas pelo NPq. Natureza, apenas 17 (4,1 %) foram efetuadas 

no 12 semestre do ano, no mês de março de 2000. Além disso, das 402 estações 

realizadas no segundo semestre (95,9% do total), 285 (68,0% do total) ocorreram nos 

meses de outubro e novembro. Por esta razão, não foi possível realizar qualquer análise 
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da variação sazonal da abundância relativa e distribuição das principais espécies 

capturadas. Da mesma forma que a distribuição temporal, do ponto de vista espacial, 

também, a distribuição do esforço de pesca apresentou-se fortemente desbalanceada, 

com mais da metade das armadilhas tendo sido lançadas na sub-área I, setor 2 (talude 

continental, entre o Cabo de Calcanhar e Salvador-BA) (Figura 1). 

Tabela 1 - Distribuição do esforço de pesea realizado pelo NPq. Natureza na ZEE nordestina. 

ouV91 2 11 37 164 4.43 56a580m 14,9 

nov197 5 34 101 3,17 lOS a 580m 21,4 

dezl91 2 1 26 148 5,69 IIOa486m 21,14 

seV98 2 10 39 234 6 80a650m 23.4 

out/98 2 lO 32 216 6,75 100a 100m 21,6 

nov/98 5 38 213 5,6 120 a 480m 42,6 

seV99 2 12 44 205 4,65 95a550m 17,08 

outl99 2 13 49 218 5,67 II0a 180m 21 ,38 

nov/99 9 26 149 5,73 93a 625m 16,55 

mar/OO 1 5 17 85 5 179a530m 17 

oul/aO 2 9 32 190 5,93 120 a 700m 21,11 

nov/OO 2 12 45 259 5,75 41a850m 21,58 

As 2.248 armadilhas lançadas foram dispostas da seguinte forma, em relação à 

sub-área/setor: 

• Subárea l/Setor 1 (entre rio Pamaíba-PI a Cabo Calcanhar-RN) = 429 (19,1%) ; 

• Subárea l/Setor 2 (entre Cabo Calcanhar-RN a Salvador-BA) =1.166 (51,9%); 

• Subárea li/Setor 1 (Bancos Oceânicos do Ceará) = 406 (18,1 %) e 

• Subárea li/Setor 2 (Bancos Oceânicos do Rio Grande do Norte) = 247 (10,9%) 

Nos 4 anos de prospecção, foram capturados 15.428 indivíduos, com uma CPUE 

total de 6,85 ind./armadilha/dia. Dos 15.428 espécimes capturados, os crustáceos foram 

o grupo mais abundante, com 14.061 exemplares e uma CPÜE de 6,25, representando 

mais de 90% do total (Tabela 2) . Os camarões constituíram o grupo taxonômico mais 

abundante entre os crustáceos, seguido do caranguejo aranha, do Chaceon e dos 

isópodos. Juntos, estes 4 grupos representaram 99% dos crustáceos capturados. Entre 

os peixes, os teleósteos predominaram, representando 76,4% do grupo. Os pargos 

(Lutjanidae) foram o grupo mais abundante (28,4%), seguido dos elasmobrânquios (23,6 %). 

Moluscos e equinodermos representaram menos de 2% do total de indivíduos capturados 

(Tabela 2). 

A variação ao longo dos anos mostrou uma forte predominância do caranguejo 

Chaceon nos 2 primeiros anos e do caranguejo aranha nos 2 últimos (Fig. 2). Esta variação, 
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porém, reflete apenas os diferentes níveis de abundância destas espécies nas áreas de 

atuação do NPq . Natureza ao longo do período, tendo o mesmo operado 

predominantemente sobre os bancos, nos anos de 97 e 98, e exclusivamente no talude, 

nos anos de 99 e 2000, conforme discutido abaixo. Já os camarões, embora o esforço de 

pesca tenha diminuído a partir de 1998, apresentaram um forte crescimento de sua CPUE 

em 2000, que deve estar relacionado à redução no tamanho da malha, que neste ano, 

passou de 25 mm para 13 mm. 

Tabela 2 - Captura, esforço e CPUE (nO indivíduos/armadilha/dia) das pescarias experimentais com 
armadilhas, utilizadas pelo NPq. Natureza, durante o período de 1997 a 2000, na ZEE nordestina. 
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Isopada (barata) 
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Crustáceos 

Outros peixes 
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Moréis 
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Cangulo 
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Oulr08 organismos 
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95 

34 

25 
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18 
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10,5 9,6 0,65 
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1,6 0, I 0,01 

1,4 0, I 0,01 

1,2 O, I 0,01 

1,2 0, I 0,01 

I, I O, I 0,01 

0,6 0,0 0,00 

0,4 0,0 0,00 
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1,6 0,11 
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Figura 2 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca, por ano, para os crustáceos capturados pelo NPq. 
Natureza, na ZEE nordestina. 
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A distribuição da CPUE dos crustáceos por setores de pesca (Fig. 3) apresentou 

uma forte predominância do caranguejo aranha no setor 1/2 e do caranguejo Chaceon no 

setor 11/ 1. Os isópodos, por sua vez, ocorreram apenas na área de talude, com valores 

muito próximos entre os setores 1/1 e 1/2. O setor 11/2 foi o que apresentou a mais baixa 

produtividade entre todas as áreas prospectadas, só tendo sido capturado, nesta região, 

praticamente, caranguejos Chaceon. Apesar de constituírem o grupo mais abundante, 

os camarões não foram incluídos no gráfico, em função da grande maioria de suas capturas 

terem ocorrido no ano 2000 (93,6%), quando só foram realizados lances no setor 1/2. 

Em relação aos peixes, tanto o pargo como os cações foram muito mais abundantes 

no talude continental , do que na área dos bancos, onde apresentaram capturas diminutas. 

O pargo, porém, foi muito mais abundante no setor 1/1, ao norte da ZEE nordestina, do 

que no 11/1, comportamento oposto ao apresentado pelos cações (Fig. 3). 

5,-------------, 
ro 4 

] ; 
-g 1 
~ o +-'-- <--+-L ........ _ -+--
li 1/1 1/2 11/1 
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'" ,-------------,25000 ~ 
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I!!iIIII!I Biquara = 
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e-
~ 

Figura 3 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca, para os crustáceos e peixes, por subárea/setor, capturados 
pelo NPq. Natureza na ZEE nordestina. 

As principais espécies de crustáceo capturadas exibiram diferentes padrões de 

distribuição vertical (Fig. 4). O caranguejo aranha apresentou as suas maiores capturas 

entre 250 e 450 m, com pico entre 350 e 450 m, camada em que foi capturada quase a 

metade dos exemplares (43,5%). Já o caranguejo Chaceondistribuiu-se de maneira mais 

uniforme entre as profundidades, apresentando, porém, um pico entre 650 e 750 m. Esta 

maior abundância, no entanto, pode estar influenciada pelo baixo esforço de pesca 

empregado nesta faixa de profundidade. Os isópodos, por sua vez, tornaram-se mais 

abundantes a partir dos 350 m, com uma moda entre 450 e 550 m e um pico entre 750 e 

850 m, o qual, da mesma forma que para o caranguejo Chaceon, pode ser resultado de 

uma amostragem insuficiente em função do baixo nível de esforço empregado nesta 

faixa de profundidade (Fig.4). 

Em relação aos peixes, os pargos apresentaram uma distribuição marcadamente 

rasa, com a CPUE entre 50 e 150 m (0,60), sendo mais de três vezes superior à segunda 

maior CPUE, igual a 0,18, entre 150 e 250 m. Já os tubarões, representados principalmente 
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pelos gêneros Mustelus e Squalus, ocorreram em maior abundância entre 250 e 550 m, 

com pico entre 350 e 450 m, com CPUE igual a 0,18. (Fig.5). 

Em relação ao tipo de armadilha utilizado, as retangulares apresentaram capturas 

semelhantes de crustáceos, com CPUE total (todos os crustáceos somados) igual a 4,19 

e 4,28, para a grande e pequena, respectivamente (Fig.6). Os camarões, contudo, 

apresentaram um comportamento inverso, com a maior CPUE ocorrendo na armadilha 

redonda (3 vezes maior que a da retangular pequena e 17 vezes que a da retangular grande). 
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Figura 4 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca, por faixa de profundidade, para os crustáceos capturados 
pelo NPq. Natureza na ZEE nordestina. 
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Figura 5 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca. por faixa de profundidade, para os peixes capturados pelo 
NPq. Natureza, na ZEE nordestina. 
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Figura 6 - Distribuição da CPUE e esforço de pesca, por tipo de armadilha, para os crustáceos capturados pelo NPq 
Natureza, na ZEE nordestina. 

Já em relação aos peixes, a CPUE da armadilha retangular grande foi cerca de 

40% maior que a da retangular pequena e quase 2 vezes maior que a da redonda (Fig. 7). 

Considerando-se, portanto, os resultados combinados de peixes e crustáceos, a armadilha 

retangular grande foi a que melhor produtividade apresentou na ZEE nordestina, sendo, 

do ponto de vista comercial, a mais indicada. 
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Figura 7 - Distribuição da CPUE e esforço de pesca por tipo de armadilha para os peixes capturados pelo NPq. 
Natureza, na ZEE nordestina . 

• Relevância e aplicabilidade dos resultados 
As atividades de prospecção com armadilhas de fundo realizadas pelo NPq. 

Natureza foram pioneiras na costa nordestina, tendo sido a primeira vez na história que 

se praticou uma pesca exploratória, nesta região, em profundidades de até 850 m. Os 

resultados alcançados indicaram a existência de vários estoques potencialmente 

exploráveis comercialmente, particularmente do caranguejo Chaceon, na área dos bancos 

oceânicos, e do caranguejo aranha, na região do talude. Os índices de captura obtidos 
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para o Chaceon, particularmente, apesar de terem sido alcançados em uma atividade de 

pesquisa, foram próximos dos valores normalmente obtidos na explotação comercial 

desta espécie. Apesar de sua pesca ser relativamente recente, o Chaceon apresenta 

carne de excelente sabor e elevado valor comercial, constituindo-se, portanto, em uma 

importante alternativa para a diversificação da atividade pesqueira na costa nordestina. 

Esta possibilidade torna-se particularmente relevante, quando se considera que a arte de 

pesca utilizada na captura desta espécie é tecnologicamente bastante simples, sendo a 

sua adaptação e operação a partir de embarcações artesanais plenamente viável do 

ponto de vista técnico. 

Os resultados alcançados confirmam a área dos bancos oceânicos como uma 

das mais produtivas da ZEE nordestina, sendo, a que apresentou os maiores índices de 

captura do caranguejo Chaceon, espécie com maior potencial de exploração comercial 

entre todas capturadas pelo NPq. Natureza. Especificamente em relação a esta espécie 

de caranguejo é importante que sejam aprofundadas pesquisas sobre o seu crescimento 

e reprodução, uma vez que, por ser uma espécie de distribuição profunda e de águas 

muito frias, apresenta possivelmente um potencial reprodutivo relativamente baixo. Seria 

importante, também, que fossem realizados estudos genéticos que permitissem não 

apenas identificar os estoques presentes nos vários bancos, identificando se os mesmos 

são ou não diversos geneticamente, mas compará-los aos estoques já explotados 

comercialmente na costa sudeste e sul do Brasil. 

Um outro aspecto crucial para que se possa alcançar uma adequada compreensão 

acerca da estrutura dos estoques de Chaceon sobre os bancos seria conhecer a dinâmica 

do seu ciclo reprodutivo, particularmente dos processos de recrutamento, os quais devem 

ser fortemente influenciados pela dinâmica oceanográfica prevalecente na área. Assim, 

seria de fundamental importância, também, se investigar, com maior detalhamento e 

profundidade, os fenômenos oceanográficos associados aos ecossistemas de bancos e 

ilhas oceânicas na costa nordestina, particularmente em relação à interação entre as 

correntes oceânicas e o relevo submarino, incluindo os possíveis processos de 

enriquecimento decorrentes. 

SERIE R EVIlEE - S eORE NE 



REALIZADAS COM ESPINHEL PELÁGICO DE MULTlFILAMENTO EMBARCAÇÃO NPQ. 

RrOBALDO (CEPENE/IBAMA) 

• Resumo 
Entre 1992 e 2000, o NPq. Riobaldo realizou 30 cruzeiros de prospecção 

pesqueira com espinhei pelágico de multifilamento, totalizando 173 estações de pesca. 

Todas as estações previstas na PRT, estendendo-se por toda a área oceânica da 

ZEE nordestina, da foz do Rio Parnaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos 

oceânicos, Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo, foram cobertas, pelo menos uma vez. Durante o ano de 1998, não foi realizado 

nenhum cruzeiro . Nos 30 cruzeiros realizados, foram empregados 97.463 anzóis, 

com a maior parte do esforço de pesca tendo se concentrado no quarto trimestre do 

ano (43,0%) e no Setor 3 (40,7%). Em todo o período, 1.866 indivíduos foram 

capturados, resultando em uma CPUE total de 1,91 ind./ 100 anzóis. Embora mais 

de 20 espécies tenham sido capturadas, cinco delas responderam por quase 60% do 

número total de indivíduos capturados, sendo estas: agulhão branco (Tetrapturus 

albidus) , albacora laje (Thunnus albacares), tubarão azul (Prionace glauca) , tubarão 

estrangeiro (Carcharhinus maou) e dourado (Coryphaena hippurus) . A CPUE média 

trimestral, para todas as espécies em conjunto, foi igual a 1,16, 1,61,2,28 e 1,98 ind./ 

100 anzóis, no 1º, 2º, 3º e 4º trimestres, respectivamente. Estes resultados, porém, 

devem ser interpretados com reservas, em função da forma fortemente 

desbalanceada com que o esforço de pesca se distribuiu entre os 4 trimestres. Em 

relação aos setores, as CPUEs médias foram iguais a 1,90, 2,28, e 1,57, para os 
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setores 11/1, 11/2 e 11/3, respectivamente. Da mesma forma que para os trimestres , 

porém , o baixo esforço observado no setor 1/1, compromete a validade destes 

resultados. Em relação às 5 principais espécies capturadas, observa-se que a 

albacora laje e o tubarão estrangeiro apresentaram uma maior abundância relativa 

no setor 11/ 1, enquanto o tubarão azul e o dourado exibiram índices de captura mais 

altos no setor 11/2. Já o agulhão branco apresentou valores de CPUE bastante próximos 

nos 3 setores prospectados. As profundidades de operação do anzol do espinhei , 

calculadas pela equação de Yoshihara, indicam que os anzóis do espinhei do NPq. 

Riobaldo operaram entre 70 e 220 m. Comparando-se estes resultados com as 

informações relativas à distribuição vertical da temperatura, obtidas a partir das 

comissões oceanográficas do N.Oc. Antares, pode-se concluir que o espinhei do 

NPq. Riobaldo atuou predominantemente dentro da termoclina, a qual, na costa 

nordestina estende-se de 50 a 250 m. Praticamente todas as espécies foram 

capturadas em todos os anzóis do espinheI. As únicas espécies que apresentaram 

diferenças de captura estatisticamente significantes entre os anzóis (X2
, P < 0,05) 

foram o dourado, as espadas preta e vela e o tubarão estrangeiro. Tanto o dourado 

como o tubarão estrangeiro foram capturados com maior freqüência nos anzóis mais 

superficiais (1-12 e 2-11), enquanto a espada preta e a espada vela foram mais 

freqüentes nos anzóis mais profundos (5-8 e 6-7). 

• Objetivos e metas previstos na Proposta Regional de Trabalho - PRT 
Os objetivos previstos na PRT eram: 

• Identificar os principais recursos pesqueiros pelágicos que ocorrem na ZEE, com a 

utilização de espinhei de multifilamento, verificando a sua abundância relativa e 

distribuição temporal e espacial, através do cálculo dos índices de CPUE; e 

• Inter-relacionar os dados de captura com as informações ambientais obtidas por 

meio de CTD e profundímetros. 

Foi prevista, na PRT, a utilização, durante 2 anos, do espinhei pelágico de 

multifilamento, tipo japonês, na Subárea 11 , oceânica, a partir do NPq. Riobaldo, utilizando

se a mesma metodologia de prospecção já empregada durante a execução do projeto 

ECOTUNA- Ecologia de Tunídeos e Afins, no período de outubro de 1992 a dezembro de 

1996, objeto de convênio entre o IBAMAlCEPENE e a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. No planejamento das operações, previu-se a realização de 70 estações, 

assim distribuídas: 
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• Setor 1 - Compreendido entre os meridianos 035° e 042°W, incluindo os Bancos da 

Cadeia Norte e parte da Cadeia de Fernando de Noronha: 20 estações; 

• Setor 2 - Compreendido entre o meridiano de 035°W e o paralelo de 05° S, incluindo 

os Arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo: 20 estações; 

• Setor 3 - Compreendido entre os paralelos de 05° e 13° S: 30 estações. 

Todas as 70 estações de pesca distribuídas nesses três setores foram posicionadas 

a partir da isóbata dos 1.000 m, até uma distância de 200 milhas náuticas da costa, com 

intervalo de 60 milhas entre as mesmas. Segundo a PRT, os setores 1 e 2 deveriam ser 

cobertos no primeiro ano, ficando o setor 3 para ser coberto no segundo. Em cada estação 

deveria ser efetuado o lançamento de um CTD para verificação do perfil vertical de 

temperatura e salinidade. 

Entre 1997 e 2000, foram realizadas 68 das 70 estações previstas (97,1 "lo). Ao invés dos 

2 anos contemplados na PRT, contudo, as atividades de prospecção com espinhei de 

multifilamento levaram 4 anos para serem concluídas. Somando-se as estações realizadas no 

âmbito do Programa REVIZEE àquelas cobertas anteriormente, pelo Projeto ECOTUNA, chega

se a um total de 173 estações, nas quais foram lançados ao mar quase 100 mil anzóis (97.463). 

Infelizmente, porém, novamente, não foi possível se cumprir o cronograma de estações em 

relação às estações do ano, tendo havido uma forte concentração do esforço de pesca no 

último trimestre. Do total de 97.463 anzóis utilizados, 41.925 (43,0%) foram lançados no 4º 

trimestre do ano, contra apenas 8.393 (8,6%) no primeiro trimestre. Tal fato, evidentemente, 

comprometeu a análise de variação sazonal dos índices de abundância relativa das principais 

espécies capturadas, cuja realização estava prevista na PRT. Além disto, dificuldades técnicas 

enfrentadas com o CTD reduziram substancialmente a disponibilidade de dados acerca de 

temperatura e salinidade, dificultando sobremaneira a análise da distribuição das espécies 

capturadas em relação a estas importantes variáveis oceanográficas. 

• Descrição da metodologia empregada 
O espinhei utilizado pelo NPq. Riobaldo possuía 26 quilômetros de extensão, com 

600 anzóis distribuídos em 50 samburás. As suas principais características técnicas 

eram as seguintes: anzol nº 6/0; estropo confeccionado em arame de aço de 7 pernas, 

com 1,5 mm de diâmetro, medindo 1,0 m de comprimento; sekiama com 3,0 m de 

comprimento, confeccionado com poliamida nº 200; linha secundária medindo 8,0 m de 

comprimento, confeccionada em poliamida torcido, com 3,0 mm de diâmetro; linha 

principal com 40,0 m de espaçamento entre as alças de inserção das linhas secundárias, 

confeccionada com cabo misto (EQUIPLON), de poliamida e polipropileno, possuindo 
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6,0 mm de diâmetro (Figura 1). Apesar de em alguns lançamentos terem sido utilizados, 

de forma experimental, samburás com 4, 6 e 8 anzóis, na quase totalidades dos lances 

foram utilizados 12 anzóis por samburá. 

Em todos os lançamentos do espinhei utilizou-se como isca, preferencialmente, 

sardinha verdadeira congelada, embora nem todos os lotes utilizados possuíssem um 

tamanho uniforme, fato que pode ter influído diretamente no rendimento das pescarias. 

Eventualmente, algumas outras espécies, como cavalinha e peixe-voador, foram 

também empregadas. 

As operações de lançamento do espinhei iniciaram-se sempre por volta de 01 :OOh, 

encerrando-se entre 02:40hs e 04:30hs. As operações de recolhimento, por sua vez, 

tiveram início por volta de 09:00hs, sendo finalizadas entre 12:30hs e 15:00hs. 

Como índice de abundância relativa, foi utilizada a CPUE (Captura por Unidade de 

Esforço) , expressa em termos do número de indivíduos capturados por cada 100 anzóis. 

A CPUE média por setor e profundidade de captura das espécies mais abundantes foi 

calculada, de forma a permitir a avaliação de sua distribuição horizontal e vertical. 

Infelizmente, o reduzido esforço de pesca realizado no setor 1 impediu que o mesmo 

fosse incluído nesta análise. As profundidades de captura dos anzóis foram estimadas 

por meio da equação de Yoshihara, como segue: 

Lmn 
Pa = Lb + Lbr + - 2- x 

[
1 + cot g2<1> - [1 - 2 j ]2 + cot g2<1> l 

(n + 1) 

em que: Pa = profundidade do anzol, Lb = comprimento do cabo de bóia, Lbr = comprimento 

da linha secundária, Lmn = comprimento da linha principal, e n = número de anzóis por 

samburá; <1> pode ser calculado por: <1> = cosh (K tan <1», em que: k = V(T
2 

- T,) n x L, sendo: 

V = velocidade da embarcação; T, = hora do início do lançamento; T2 = hora do final do 

lançamento; n = número de samburás; e L = comprimento da linha principal. As profundidades 

dos anzóis foram aferidas através do emprego de profundímetros. 

Todos os exemplares capturados foram medidos e eviscerados, imediatamente 

após o embarque, coletando-se as gônadas, os estômagos e partes duras para o estudo 

da sua biologia reprodutiva, hábito alimentar e idade e crescimento, respectivamente. No 

momento do desembarque, os mesmos eram ainda pesados individualmente. 

S ÉRIE REVIZEE- S COAE NE 



• Área de estudo 
A área de estudo corresponde à região Nordeste da ZEE-brasileira (ZEE/NE), 

abrangendo da foz do Rio Parnaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos oceânicos, 

Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 1). 

00° 

Parnaíba 
05°S 

Fortaleza 
.? 

Sub-Area 1 
Setor 1 

400 W 

REVIZEE - Costa NE Recife 
Sub-Área 1 -----+ 
Setor 2 

100 S 

15°S 

Figura 1 - A Zona Econômica Exclusiva do Nordeste . 

• Principais resultados alcançados 
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Arquipélago 
São Pedro São Paulo 

Sub-Área 2 
Setor 2 

Atol das Fernando de 
Rocas Noronha 
~@~ ~ 

® 

Sub-Área 2 
Setor 3 

~ 

Entre 1992 e 2000, o NPq. Riobaldo realizou 30 cruzeiros de prospecção pesqueira 

com espinhei pelágico de rnultifilarnento, totalizando 173 estações de pesca. Todas as 

estações previstas na PRT, estendendo-se por toda a área oceânica da ZEE nordestina, 

da foz do Rio Parnaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos oceânicos, Arquipélagos 

de Fernando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo, foram cobertas, pelo 

menos uma vez. Durante o ano de 1998, não foi realizado nenhum cruzeiro (Tabela 1). 
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Nos 30 cruzeiros realizados, foram empregados 97.463 anzóis, com a maior parte do 

esforço de pesca tendo se concentrado no quarto trimestre do ano (43,0%) e no Setor 3 

(40,7%) (Fig. 2). 

Tabela 1 - Distribuição do esforço de pesca, por trimestre do ano e por setor, desenvolvido pelo NPq. 
Riobaldo, entre 1992 e 2000, na ZEE nordestina. 
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Figura 2 - Dislribuição do esforço de pesca empregado pelo NPq. Riobaldo. com espinhei de multifilamento, por 
trimestre e setor. entre 1992 e 2000, na ZEE nordestina. 
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Em todo o período, 1.866 indivíduos foram capturados, resultando em uma CPUE 

total de 1,91 ind./100 anzóis. Embora mais de 20 espécies tenham sido capturadas, 

cinco delas responderam por quase 60% do número total de indivíduos capturados, 

sendo estas: agulhão branco, albacora laje, tubarão azul, tubarão estrangeiro e dourado 

(Tabela 2). As análises de distribuição por setor e profundidade de captura foram 

realizadas apenas para estas espécies, uma vez que o pequeno número capturado 

das demais impede qualquer análise. A CPUE média trimestral, para todas as espécies 

em conjunto, foi igual a 1,16, 1,61,2,28 e 1,98 ind./1 00 anzóis, no 1", 2°, 3" e 4" trimestres, 

respectivamente . Estes resultados, porém, devem ser interpretados com reservas , 

em função da forma fortemente desbalanceada com que o esforço de pesca se distribuiu 

entre os 4 trimestres. Em relação aos setores, as CPUEs médias foram iguais a 1,90, 

2,28, e 1,57, para os setores 11/1 , 11/2 e 11/3, respectivamente. Da mesma forma que para 

os trimestres, porém, o baixo esforço observado no setor 1/1, compromete a validade 

destes resultados. 

Em relação às 5 principais espécies capturadas (Fig. 3), observa-se que a 

albacora laje e o tubarão estrangeiro apresentaram uma maior abundância relativa 

no setor 11/ 1, enquanto o tubarão azul e o dourado exibiram índices de captura mais 

altos no setor 11/2. Já o agulhão branco apresentou valores de CPUE bastante próximos 

nos 3 setores prospectados. 

As profundidades de operação dos anzóis do espinhei do NPq. Riobaldo, calculadas 

pela equação de Yoshihara (Tabela 3), indicam que os mesmos operaram entre 70 e 220 m. 

Comparando-se estes resultados com as informações relativas à distribuição vertical da 

temperatura, obtidas a partir das comissões oceanográficas do N.Oc. Antares, pode-se 

concluir que o espinhei do NPq. Riobaldo atuou predominantemente dentro da termoclina, 

a qual, na costa nordestina estende-se de 50 a 250 m. 

Na Tabela 4 pode-se observar que praticamente todas as espécies foram capturadas 

em todos os anzóis do espinheI. As únicas espécies que apresentaram diferenças de 

captura estatisticamente significantes entre os anzóis (X2, P < 0,05) foram o dourado, as 

espadas preta e vela e o tubarão estrangeiro (Fig. 4). Tanto o dourado como o tubarão 

estrangeiro foram capturados com maior freqüência nos anzóis superficiais (1-12 e 2-11) , 

enquanto a espada preta e a espada vela foram mais freqüentes nos anzóis mais 

profun~os (5-8 e 6-7). 
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Tabela 2 - Número de indivíduos e participação relativa das espécies capturadas pelo NPq. Riobaldo, 
com espinhei de multifilamento, entre 1992 e 2000, na ZEE nordestina. 

EspécIe/Grupo 
I 

branco (Telrspturus a/bidus) 
negro (Maka/ra nlgrlcans) 

veja (Isllophorus a/bicans) 

verde (Tetraplurus pfluegerl) 

(Xlphlas gladlus) 

bando/Im (Thunnus obesus) 
branca (Thunnus alalunga) 
laje (Thunnus albacares) 

(Thunnus allantlcus) 

azul (Prlonace glsuca) 
estrangeiro (Carcharhlnus maou) 

tunlnha (Carcharhlnus spp.) 

tubarões 

(Dasyatls spp.) 

(Coryphaena hlppurus) 
empinge (Acanthocyblum solandrf) 

(Gempylus .e'Pens) 
vela (Aleplsaurus ferox) 

383 
126 

42 

72 
82 

61 

278 

30 
61 

178 

9 
513 

313 

128 

28 
26 

18 

692 
332 

47 

77 
115 

121 

20,6 0,39 

32,9 6,8 0, 13 

tt,O 2,3 0,04 

18,8 3,9 0,07 

21,4 4,3 0,08 

15,9 3,3 0,06 

16,0 0,29 

10,8 1,7 0,03 

21 ,9 3,2 0,06 

64,0 9,5 0,18 

3,2 0,6 0,01 

27,4 0,63 

61,0 16,7 0,32 

25,0 6,8 0,13 

5,5 1,8 0,03 

5,1 1,4 0,03 

3,5 0,9 0,02 

37,0 0,71 

48,0 17,7 0,34 

6,8 2,5 0,05 

tt,1 4,1 0,08 

16,6 6,1 0,12 

17,5 6,6 0,12 

Tabela 3 - Profundidades de operação dos anzóis do NPq. Riobaldo, calculadas pela equação de Yoshihara 
(1952), na costa nordeste do Brasil, no período compreendido entre os anos de 1992 e 2000. 

Desvio Padrão 

1/12 76,7 2,00 

2/tt tt2,3 4,61 

3/10 146,1 8,10 

419 177,0 12,80 

5/8 202,8 18,92 

SÉRIE REVIZEE - SCORE NE 



Tabela 4 - Número de indivíduos capturados, por anzol, com espinhei pelágico de multifilamento, pelo 
NPq. Riobaldo, durante os anos de 1992 a 2000, na ZEE nordestina. 

Número do anzol 

1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 Tota/ 

21 20 25 

(Maka/ra nlgrlcans) 10 8 6 

vela (/stlophorus alblcans) 13 15 18 

verde (Tetmp/urus plluegerl) 12 15 10 

(X/phlas g/adlus) 14 8 10 

70 66 67 

bando/Im (Thunnus obesus) 5 5 6 

branca (Thunnus alaJunga) 6 10 9 

laje (Thunnus a/bacares) 28 33 30 

(Thunnus atlantlcus) 3 

42 49 45 

azul (Prlonace g/auea) 54 61 55 

estrangeiro (Carchsrhlnus maou) 37 21 16 

toninha (Carcharhlnus spp.) 3 5 5 

tubarões 2 8 6 

2 3 

98 97 85 

h/ppurus) 122 71 39 

emplnge (Acanthocyblum solandrl) 8 14 8 

preta (Gempy/us serpsns) 9 7 13 

vela (Afeplsaurus fefox) 6 10 ti 

16 20 23 

181 122 94 

369 334 291 

• Diferenças estatisticamente significantes (X' , P < 0,05). 
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34 23 

2 2 

62 41 

49 45 
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3 5 
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5 2 
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13 16 

29 36 

19 21 

107 102 
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• T. Azul • T. Estrangeiro O Albacora Laje 
O Agulhão Branco. Dourado 

19 126 

6 42 

7 70 

15 79 

7 61 

54 378 

7 30 

ti 61 

30 178 

1 9 

49 278 

45 309 

15 ·128 

7 28 

3 26 

5 17 

75 508 

31 ·330 

9 47 

19 "77 

23 ·115 

22 121 

104 890 

282 1.854 

Figura 3 - CPUE média por setor das 5 espécies mais capturadas pelo NPq. Riobaldo. com espinhei de multililamento. 
entre 1992 e 2000. na ZEE nordestina. 
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Figura 4 - Distribuição das capturas por anzol, do espinhei do NPq. Riobaldo, das 4 espécies que apresentaram 
diferenças estatisticamente significantes, entre 1992 e 2000, na ZEE nordestina . 

• Relevância e aplicabilidade dos resultados 
Na medida em que os grandes peixes pelágicos constituem um dos principais 

recursos pesqueiros presentes na Zona Econômica Exclusiva, o conhecimento acerca 

da biologia das mesmas é essencial para garantir o pleno cumprimento dos objetivos 

previstos pelo Programa REVIZEE. Além disto, estes peixes, por serem altamente 

migratórios, são pescados por vários países, em distintas partes do Oceano Atlântico, de 

forma que o ordenamento de suas pescarias só é possível a partir de uma Organização 

Regional de Ordenamento Pesqueiro, cabendo esta missão, no caso do atum atlântico, 

à Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico - ICCAT. 

Com o esgotamento dos recursos pesqueiros costeiros, a principal alternativa para 

o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional, excetuando-se a aqüicultura, reside na 

pesca oceânica, voltada para a captura de atuns e peixes afins (espadarte, agulhões e 

tubarões) . Anualmente, são capturados no Oceano Atlântico, cerca de 500.000 t destas 

espécies, montando a um valor direto de revenda da ordem de 4 bilhões de dólares. 

Deste total , porém, o Brasil captura apenas cerca de 40.000 t, ou menos de 7%. 

Considerando-se o valor capturado, contudo, a participação brasileira é ainda muito menor, 

uma vez que a maior parcela da produção nacional é de bonito listrado (quase 60%), uma 

das espécies de atum de menor preço, capturada com barcos de vara e isca-viva, na 

região sudeste-sul do Brasil. Infelizmente, porém, a maioria dos estoques dos grandes 

peixes pelágicos no Atlântico já vêm sendo explotados no limite de sua capacidade máxima 

sustentável. Assim sendo, a posição do governo brasileiro na ICCAT tem sido a de que, 

ao mesmo tempo em que defende o respeito aos limites máximos de captura 

estabelecidos pelo Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística da Comissão, exigir, 
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também, uma participação maior do país nas cotas de captura, condizente com a sua 

estatura geopolítica. Para que o Brasil possa legitimar a sua reivindicação por uma maior 

participação nas capturas, porém, deverá participar, também, de forma mais ativa e efetiva, 

na geração dos conhecimentos necessários à correta avaliação dos estoques capturados. 

Em relação a algumas espécies de grande importância comercial, as operações do NPq. 

Riobaldo permitiram a obtenção de amostras biológicas essenciais para o estudo sobre 

reprodução, alimentação, idade e crescimento. 

Do ponto de vista tecnológico, o fato da pesca com espinhei ter sido viabilizada 

através de uma embarcação de porte relativamente reduzido, como o NPq. Riobaldo, 

aponta para a possibilidade de assimilação desta tecnologia de pesca por parte do setor 

pesqueiro artesanal, com grandes benefícios para a sociedade brasileira. A disseminação 

desta tecnologia de pesca junto ao setor pesqueiro artesanal, poderá contribuir, não apenas 

para a redução do esforço de pesca sobre as espécies costeiras, grande parte das quais 

já se encontra exaurida, como a lagosta, mas para o aumento da sua produtividade, 

colaborando para mitigar as difíceis condições sócio-econômicas atualmente enfrentadas 

pelo setor. 

Embora o emprego da tecnologia de pesca com espinhei por embarcações 

artesanais pareça ser plenamente viável, além de alguns entraves técnicos, existem 

ainda dificuldades relacionadas ao processo de gestão da atividade em escala artesanal, 

os quais terão que ser vencidos, para que a mesma possa se disseminar de forma 

efetiva junto ao setor. Entre outras coisas, seria necessário, por exemplo, que fossem 

feitas adaptações nas embarcações, bem como o treinamento da tripulação, sem o que 

a assimilação da tecnologia não poderá ocorrer. Do ponto de vista biológico, seria 

particularmente importante que fossem aprofundados estudos acerca da biologia dos 

atuns, tubarões e agulhões, de forma a melhor subsidiar as avaliações de estoque 

rotineiramente conduzidas pelo Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística da ICCAT. 
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REALIZADAS COM ESPINHEL DE FUNDO EMBARCAÇÃO NPQ, PROF. MARTINS FILHO 

(LABOMAR/UFC) 

• Resumo 
Entre março de 1997 e abril de 2001, o NPq. Prof. Martins Filho realizou 10 cruzeiros de 

pesca, efetuando 49 lances, nos quais foram lançados ao mar 40.856 anzóis. Nestes cruzeiros, 

foram capturados 2.297 peixes, pertencentes a 26 famílias, sendo 13 de peixes ósseos, com 

29 espécies, e 13 de peixes cartilaginosos, com 22 espécies. Os peixes cartilaginosos 

apresentaram maior participação, tanto em número de indivíduos como em peso, com destaque 

para os gêneros Squalus e Carcharhinus e para a espécie Mustelus canis, os quais, somados, 

contribuíram com 50,7%, em número, do total capturado. Entre os peixes ósseos, destacaram

se a família Lutjanidae e as espécies Lopholatilus vil/arii (batata) e Epinephelus niveatus (cherne). 

Juntas, estas espécies representaram 30,6%, em número, da captura total. Em relação à 

distribuição vertical dos teleósteos, foram analisadas as CPUEs médias por faixa de profundidade 

das 5 espécies mais abundantes: cioba (Luljanus analis) , pargo verdadeiro (L. purpureus) , 

pargo olho de vidro (L. vivanus), cherne e batata. A cioba (Luljanus analis) exibiu uma distribuição 

em zonas mais rasas, com CPUE máxima igual 0,48, entre 50 e 100 m de profundidade. O 

pargo verdadeiro, por sua vez, exibiu sua distribuição um pouco mais profunda que a cioba, 

com CPUE máxima igual a 1,86, entre 100 e 150 m. A CPUE máxima do pargo olho de vidro, 

igual a 0,75, ocorreu 50 m abaixo do pargoverdadeiro, entre 150e 200 m, tendo exibido, ainda, 

uma distribuição mais ampla, com capturas até 300 m. Diferentemente dos Lutjanídeos, o 

cherne apresentou uma distribuição mais profunda, com CPUE máxima entre 200 e 250 m, 
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igual a 0,86, tendo sido, porém, capturado desde os 50 até os 350 m. De todos os teleósteos 

capturados, o batata foi a espécie que apresentou distribuição mais profunda, ocorrendo somente 

abaixo dos 200 m, exceto por um único exemplar capturado entre 150 e 200 m. A sua CPUE 

máxima, igual a 0,80, foi registrada entre 350 e 400 m. Em relação aos elasmobrânquios, os 

tubarões Carcharhinus, embora tenham sido capturados entre 50 e 350 m, foram muito mais 

abundantes entre 50 e 150 m, com sua CPUE nesta faixa de profundidade, igual a 0,34, cerca 

de 10 vezes maior que nas camadas mais profundas. Já os tubarões boca de velho, Mustelus 

canis, apresentaram uma distribuição mais profunda, com as maiores CPUEs tendo sido 

observadas entre 100 e 350 m, com o valor máximo, igual a 0,82, ocorrendo entre 150 e 200 m. 

Os tubarões do gênero Squalus, por sua vez, foram, entre os elasmobrânquios, os que exibiram 

distribuição mais profunda, com os maiores índices de captura tendo sido alcançados entre 

200 e 450 m, com um máximo de 5,32, entre 250 e 300 m. O cheme e o batata foram mais 

abundantes no talude norte da costa nordestina (1/1), enquanto a cioba exibiu comportamento 

diverso, com sua CPUE máxima ocorrendo entre o Cabo Calcanhar e Salvador (1/2). As duas 

espécies de pargo mais capturadas, por sua vez, apresentaram índices de captura bastante 

próximos nas 2 áreas de talude da ZEE nordestina. Em relação aos elasmobrânquios, ao 

contrário dos teleósteos, o tubarão boca de velho apresentou sua maior CPUE na área dos 

bancos (1/1), enquanto os Squalusforam bem mais abundantes no talude continental (1/1 e 1/2). 

A análise comparativa das 2 iscas utilizadas mostrou que, entre os teleósteos, o batata e o 

cheme exibiram sua maior CPUE com a cavalinha, enquanto as 3 espécies de Lutjanídeos 

mais abundantes, a cioba, o pargo olho de vidro e o pargo verdadeiro, foram capturadas com 

maior intensidade nas iscas de sardinha. Em relação aos elasmobrânquios, todas as espécies 

mais freqüentes, os Squalus spp., os Carcharhinus spp. e o Mustelus canis, apresentaram 

uma CPUE com isca de cavalinha bem mais elevada que com sardinha. 

• Objetivos e metas previstas na Proposta Regional de Trabalho (PRT) 
Segundo a PRT, os objetivos gerais da área de prospecção pesqueira consistem de: 

• Identificar os principais recursos pesqueiros ocorrentes na ZEE, verificando a sua 

abundância relativa e distribuição temporal e espacial, e 

• Inter-relacionar os dados de captura com as informações ambientais obtidas por 

meio de CTD e profundímetros. 

Em relação especificamente à prospecção com espinhei de fundo, foi prevista a utilização 

de 2 modelos diferentes de espinhei, um horizontal e um outro vertical, a serem utilizados tanto 

ao longo dos 13 perfis de talude, como na área dos bancos oceânicos, de forma semelhante à 
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metodologia definida para o emprego das armadilhas. Um total de 76 estações foram, assim, 

previstas para cada tipo de espinhei, sendo 52 ao longo dos perfis e 24 sobre os bancos. Com 

o espinhei horizontal, foram realizadas 45 estações sobre os perfis de talude (83,3% do previsto) 

e 4 sobre os bancos (16,7%). A utilização do espinhei horizontal nesta ultima área, porém, 

mostrou-se inviável, em função da grande intensidade das correntes e da elevada quantidade 

de acidentes de relevo, com a presença de inúmeros cabeços. Por esta razão, as operações 

com o espinhei horizontal na ZEE nordestina se restringiram à área de talude continental (1/1 e 

1/2). Dos 13 perfis previstos, todos foram prospectados, pelo menos uma vez, exceto pelos de 

número 12 e 13. Em 2002, foram realizados 8 cruzeiros de pesca, ao longo dos perfis 9 a 13, 

com a realização de 48 estações pelo B.Pq. Sinuelo. Assim, o total de estações realizadas na 

área de talude foi de 93, cerca de 70%, portanto, além do planejado. Em relação ao espinhei 

vertical, apesar de na PRT haver sido previsto o seu emprego na região do talude, em função da 

grande quantidade de dados já obtidos com o espinhei horizontal, decidiu-se pela sua utilização 

apenas nas áreas dos bancos, onde a utilização do espinhei horizontal mostrou-se impraticável. 

Em cada dia de pesca foram utilizados 6 espinhéis verticais, com 25 anzóis cada, resultando 

em um esforço total de 900 anzóis. Um total de 42 dias de pesca com espinhei de fundo foram 

realizados sobre os bancos oceânicos, 75% além do que havia sido previsto na PRT. 

• Descrição da metodologia empregada 
Os cruzeiros de prospecção pesqueira foram realizados em 10 viagens a bordo do 

B.Pq. Prol. Martins Filho, do Laboratório de Ciências do Mar-LABOMAR/UFC, ao longo do 

talude continental da região Nordeste, entre os estados do Piauí e Sergipe, constando de 

11 perfis (1 a 11), distribuídos uniformemente na área de estudo, além de 3 lances sobre 

os bancos localizados ao norte do Ceará e Rio Grande do Norte. O material de pesca 

utilizado se constituiu de 2 espinhéis de fundo de 3.000 m de comprimento, contendo 500 

anzóis cada. A linha principal era composta por um cabo "Equiplon" de 6 mm de diâmetro, 

com espaçamento entre anzóis de 6 m, tendo neste ponto uma alça para amarração das 

linhas de anzol, as quais eram compostas por um snap nO 135, com destorcedor 8/0, 

seguido de 1 m de chicote de poliamida monofilamento, 2,0 mm, o qual era amarrado a 

um anzol Mustad circular nO 13/0. Os espinhéis foram fixados no substrato por 5 garatéias, 

distribuídas em pontos eqüidistantes ao longo de sua extensão. Os cabos (puxadeiras) 

utilizados para o recolhimento das garatéias e marcação das bóias eram de polietileno 3/ 

8". O recolhimento dos espinhéis era feito através de um guincho hidráulico (talha). 

Como isca foram utilizadas a sardinha verdadeira, Sardinella brasiliensis, e a cavalinha, 

Scomber scombrus, tendo sido empregada também, ocasionalmente, lula. 
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Durante os desembarques foram obtidas as informações de todos os peixes capturados 

quanto a espécie, peso, comprimento total , comprimento furcal e, no caso dos tubarões, 

comprimento entre as nadadeiras dorsais. Nas espécies mais importantes, além da biometria, 

foram feitas amostragens biológicas, com a coleta de partes duras (espinhos e vértebras), 

gônadas e estômagos, de forma a possibilitar os estudos de idade e crescimento, reprodução 

e hábito alimentar, respectivamente. Para análise da distribuição e abundância relativa das 

espécies capturadas, foi utilizada a CPUE em termos do número de indivíduos capturados por 

1.000 anzóis. A CPUE média por isca utilizada (sardinha e cavalinha), área de pesca e faixa de 

profundidade (a cada 50 metros) foi calculada para as principais espécies capturadas. 

Infelizmente, a forte concentração do esforço nos meses de novembro e dezembro, quando 

foram empregados 65% dos anzóis lançados, tomou impossível a análise da variação sazonal 

de abundância das principais espécies, como havia sido inicialmente previsto na PRT. 

• Área de estudo 
A área de estudo corresponde à região Nordeste da ZEE-brasileira (ZEE/NE), 

abrangendo da foz do Rio Pamaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos oceânicos, 

Arquipélago de Femando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 1). 

Parnaíba 
05"S 

REVIZEE - Costa NE 

Figura 1 - A Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. 
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• Principais resultados alcançados 
Entre março de 1997 e abril de 2001, o NPq. Prof. Martins Filho realizou 10 cruzeiros 

de pesca, efetuando 49 lances, nos quais foram lançados ao mar 40.856 anzóis (Tabela 

1). Nestes 10 cruzeiros, foram capturados 2.297 peixes, pesando 11.082 kg, pertencentes 

a 26 famílias, sendo 13 de peixes ósseos, com 29 espécies, e 13 de peixes cartilaginosos, 

com 22 espécies (Tabela 2a e 2b) . 

Tabela 1 - Características das viagens realizadas pelo NPq. Prol. Martins Filho no período compreendido 
entre março de 1997 e abril de 2001, na ZEE nordestina. 

Mar/Abr-97 1 UI a 1/2 
Abr-97 2 1/2 
Nov/97 3 1/2 
Nov/97 4 1/2 
Nov/9B 1 VI 8 1/2 

NovlDn-lJ8 2 1/2 
Nov/99 1 VI 
DfIZol19 2 VI 
JsnlOl f IVI 

MadAb,..OI 2 IVI 

688 

7a8 
9a 10 

11 
686 
7a8 
fa2 
3.4 
Banco 
Banco 

Número de 
lances 

8 

6 
B 

3 
6 
B 

8 
B 

f 
8 

8.876 1.146 
6.000 88B 
4.100 B8S 
2.400 BOO 
8.419 ',2 
4.761 '194 
6.880 -4.800 8'" 
6.00 800 

1.600 60Ó 

Os peixes cartilaginosos apresentaram maior participação, tanto em número de 

indivíduos como em peso, com destaque para os gêneros Squalus e Carcharhinus e para 

a espécie Mustelus canis, os quais, somados, contribuíram com 50,7%, em número, do 

total capturado. Entre os peixes ósseos, destacaram-se a família Lutjanidae e as espécies 

batata e cheme, as quais, juntas, representaram 30,6%, em número, da captura total. 

Em relação à distribuição vertical dos teleósteos (Figura 2), foram analisadas as 

CPUEs médias por faixa de profundidade das 5 espécies mais abundantes (Tabela 2 a): 

cioba, pargo verdadeiro, pargo olho de vidro, cherne e batata, as quais, juntas, 

responderam por quase 70% dos teleósteos capturados . As espécies analisadas se 

mostraram fortemente segregadas verticalmente. 

A cioba exibiu uma distribuição em zonas mais rasas, com CPUE máxima igual 

0,48, entre 50 e 100 m de profundidade. Exceto por um único exemplar capturado entre 

150 e 200 m, todos os indivíduos desta espécie foram pescados em profundidades 

inferiores a 150 m. 

O pargo verdadeiro, por sua vez, apresentou em re lação a profundidade, uma 

distribuição parecida com a da cioba, com CPUE máxima igual a 1,86, entre 100 e 150 m. 

Exceto por 2 peixes registrados entre 150 e 200 m, todos os exemplares foram capturados 

em profundidades inferiores a 150 m. 
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A CPUE máxima do pargo olho de vidro, igual a 0,75, ocorreu 50 m abaixo da 

profundidade máxima para o pargo verdadeiro, entre 150 e 200 m, tendo exibido, ainda, 

uma distribuição mais ampla, com capturas até os 300 m. 

Diferentemente dos Lutjanídeos discutidos acima, o cherne apresentou uma 

distribuição mais profunda, com CPUE máxima entre 200 e 250 m, igual a 0,86, tendo 

sido, porém, capturado desde os 50 até os 350 m. 

De todos os teleósteos capturados, o batata foi a espécie que apresentou 

distribuição mais profunda, ocorrendo somente abaixo dos 200 m, exceto por um único 

exemplar capturado entre 150 e 200 m. A sua CPUE máxima, igual 0,80, foi registrada 

entre 350 e 400 m de profundidade. 

Em relação aos elasmobrânquios, as espécies do gênero Squalus, do gênero 

Carcharhinus e o tubarão boca de velho, representaram, juntas, quase 90% de todos os 

tubarões capturados. Por outro lado, os tubarões Carcharhinus, embora tenham sido 

capturados entre 50 e 350 m, foram muito mais abundantes entre 50 e 150 m, com sua 

CPUE nesta faixa de profundidade, igual a 0,34, sendo cerca de 10 vezes maior que nas 

camadas mais profundas. 

Já os tubarões boca de velho, apresentaram uma distribuição mais profunda, com 

as maiores CPUEs tendo sido observadas entre 100 e 350 m, com o valor máximo, igual 

a 0,82, ocorrendo entre 150 e 200 m. 

Os tubarões do gênero Squalus, por sua vez, foram, entre os elasmobrânquios, os 

que exibiram distribuição mais profunda, com os maiores índices de captura tendo sido 

alcançados entre 200 e 450 m, com um máximo de 5,32, entre 250 e 300 m (Figura 3) . 

O cherne e o batata, espécies de distribuição mais profunda, foram mais abundantes 

no talude norte da costa nordestina (1/1) (Figura 4) , enquanto a cioba, espécie de teleósteo 

com a distribuição mais rasa, exibiu comportamento diverso, com sua CPUE máxima 

ocorrendo entre o Cabo Calcanhar e Salvador (1/2). 

As duas espécies de pargo mais capturadas , por sua vez, apresentaram índices 

de captura bastante próximos nas 2 áreas de talude da ZEE nordestina. Nenhuma 

das 5 espécies de teleósteos mais abundantes foram capturadas na região dos bancos. 

Este resultado, porém, pode estar influenciado pelo baixo nível de esforço desenvolvido 

nesta área, além das dificuldades operacionais enfrentadas com o espinhei horizontal , 

já relatadas. 

Em relação aos elasmobrânqios, ao contrário dos teleósteos, o tubarão boca de 

velho apresentou sua maior CPUE na área dos bancos (1/1), enquanto os Squalus foram 

bem mais abundantes no talude continental (1/1 e 1/2) (Figura 5). 
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Tabela 2a - Espécies de teleósteos capturadas pelo NPq. Prol. Martins Filho, com as suas respectivas 
capturas, em número (n) e peso, participações percentuais (% t = percentagem do total) e comprimentos 
(médio; mino = mínimo; max. = máximo), no período compreendido entre março de 1997 e abril de 2001 . 

Nome Vulgar Nome Cientifico 

analls 189 7,4 82,2 35 85 496,4 4,5 

buccane/la 3 0,1 45,6 46,5 49,5 5,5 0,0 

grlS8US 2 0,1 113 100 126 45 0,4 

15 0,7 61,5 47 74 62,6 0,6 

purpureus 86 3,7 57,1 41,5 67 141,5 1,3 

sinagris 3 0,1 36,7 36 37,5 1,3 0,0 

de vidro vivanus 98 4,3 58,6 32,5 76 113,4 1,0 

aurorubens 9 0,4 38 35,5 40 2,2 0,0 

31 1,3 47, 1 38 62,5 26,8 0,2 

ccutatus 34 1,5 78,3 59 99 179,1 1,6 

lulva 29 1,3 29,7 25,5 34 3,7 0,0 

mario 42 1,8 81,2 61 105 265,2 2,4 

nlv6atus 113 4,9 74,4 39,5 120 730,6 6,6 

bonacl 19 0,8 98,6 62 137 312,4 2,8 

Interstlllafls 1 0,0 7 0,1 

bar1holomel 6 0,3 

lugubris 4 0,2 

dumerill 22 1,0 96,5 80 140 173,9 1,6 

rivol/ana 1 0,0 

vl/lari; 139 6,1 89,6 56 112 1355 12,2 

plum/eri 1 0,0 

hlppurus 1 0,0 

albacares 5 0,2 70 51,5 82,5 40,3 0,4 

pretlosus 6 0,3 120,6 88,5 148 51 ,5 0,5 

lepturus 0,0 

86 3,7 71,5 58,5 82.5 10,2 0,1 

rulus 0,0 0,5 0,0 

lael/lgalus 14 0,6 34,7 31 39 

v81uls 2 0,1 

orblcularls 2 0,1 2,9 0,0 

30 1,3 52,4 0,5 
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Tabela 2b - Espécies de elasmobrânquios capturadas pelo NPq . Prol. Martins Filho, com as suas 
respectivas capturas, em número (n) e peso, participações percentuais (%t = percentagem do total) e 
comprimentos (médio; mino = mínimo; max. = máximo), no período compreendido entre março de 1997 e 
abril de 2001. 

Nome Vulgar Nome Científico 

spp. 61 2,7 131,5 60 215 1319 11,9 

lombo prelo obscurus 4 0,2 201,8 186,5 212 182,4 1,6 

sucuri plumbeus 5 0,2 222,2 193 315 250 2,3 

flamengo acronoluB 3 0,1 94 91 97 12,2 0,1 

galha preta I/mbalus 3 0,1 158,8 111,5 245 77,8 0,7 

toninha slgnstus 0,0 31,8 0,3 

rsboseco la/andel 0,0 2,7 0,0 

mako oxyrinchus 0,0 35,3 0,3 

boca de canis 154 6,7 99,2 66 132 556,5 5,0 

martelo fewinl 3 0,1 211,6 172 245 211,6 1,9 

martelo moksrrsn 1 0,0 

spp. 4 0,2 154,6 124 212 88,8 0,8 

lanterna puslllus la 0,4 60,4 59 62 

lanterna blga/owl 0,0 0,7 0,0 

spp. 29 1,3 60,3 52 70 20,8 0,2 

asper 91 4,0 97,2 59 123,5 415,3 3,7 

cubsnsls 283 12,3 70,12 47,5 100 448,3 4,0 

bagre milsukurll 77 3,4 77, 7 53 183 158,4 1,4 

spp. 483 21,0 72,9 48 111 1047 9,4 

2 0,1 11,9 0,1 

19 0,8 48,04 40 53 4,5 0,0 

7 fendas parIa 16 0,7 51,2 0,5 

fendas 14 0,6 186,6 112 294 548,2 4,9 

4 0,2 218 212 224 198 1,8 

amerlcans 7 0,3 207,3 164 245,5 243,6 2,2 

sp. 3 0,1 36 0,3 

sp. 26 1,1 572 5,2 

Espinho 7 0,3 221,8 197 287 418,7 3,8 

sp. 3 0,1 29 0,3 

voarenl 3 0,1 31,9 0,3 

1.319 57,4 7003 63,2 

verde mydas 0,0 

0,0 

Crustacea 
2 0,1 
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Figura 2 - Distribu ição da CPUE e do esforço de pesca, por faixa de profundidade, para os teleósteos capturados pelo 
NPq. Prof. Martins Filho, no período compreendido entre novembro de 1997 e abril de 2001, na ZEE nordestina. 
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Figura 3 - Distribuição de CPUE e do esforço de pesca, por faixa de profundidade, para os elasmobrânquios capturados 
pelo NPq. Prof. Martins, Filho no período compreendido entre novembro de 1997 e abril de 2001, na ZEE nordestina. 
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Figura 4 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca, por setor, para os teleósteos capturados pelo NPq. Prol. Martins 
Filho, na ZEE nordestina. 
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Figura 5 - Distribuição da CPUE e do esforço de pesca, por setor, para os elasmobrânquios capturados pelo NPq Prof. 
Martins Filho, na ZEE nordestina. 

A análise comparativa dos dois tipos de iscas utilizadas mostrou que, entre os 

teleósteos, o batata e o cheme exibiram sua maior CPUE com a cavalinha, enquanto as 

3 espécies de Lutjanideos mais abundantes, a cioba, o pargo olho de vidro e o pargo 

verdadeiro, foram capturadas com maior intensidade nas iscas de sardinha. Em relação 

aos elasmobrânquios as espécies mais freqüentes, os Squalus spp., os Carcharhinus 

spp. e o Mustelus canis apresentaram uma CPUE com isca de cavalinha bem mais 

elevada que com sardinha . 

• Relevância e aplicabilidade dos resultados 
As atividades de prospeção realizadas pelo NPq. Prof. Martins Filho possibilitaram 

a identificação de várias espécies de teleósteos e elasmobrânquios antes desconhecidos 

na região. Além da óbvia significação biológica destas informações, particularmente em 

relação ao que elas agregam ao Pais em termos de um melhor conhecimento de sua 

biodiversidade, elas poderão se revestir também de grande relevância econômica e social. 

Algumas das espécies identificadas, como o cheme (Epinephelus niveatus) , o batata 
, 

(Lopholatilus vil/aril) e o pargo mariquita (Etelis oculatus), são espécies de elevado valor 

comercial, podendo se constituir em importantes recursos pesqueiros. O batata e o cheme, 

inclusive, já são regularmente pescados na região Sudeste e Sul do Brasil , onde são alvo 

de uma pesca direcionada, com elevado valor de mercado. O fato da arte de pesca 

empregada, além de tecnologicamente simples, já haver sido adaptada com sucesso no 

NPq. Prof. Martins Filho, embarcação de porte relativamente reduzido, abre a perspectiva 

de sua assimilação pelo setor pesqueiro artesanal, com um importante potencial de retomo 

para a sociedade brasileira, em termos de geração de emprego e renda. Este aspecto 

toma-se ainda mais relevante se considerado à luz da difícil situação sócio-econômica 

atualmente enfrentada pelo setor pesqueiro artesanal, em grande medida decorrente do 

esgotamento dos estoques pesqueiros costeiros tradicionalmente explorados. 
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Há, porém, a necessidade de um aprofundamento do conhecimento acerca da biologia 

das espécies mais capturadas, principalmente do cheme e do batata, além dos tubarões do 

gênero Squalus e do Mustelus canis, particularmente em função das mesmas ocuparem um 

habitat de águas profundas e baixas temperaturas, apresentando, portanto, um baixo potencial 

reprodutivo, aspecto especialmente grave no caso dos elasmobrânquios. Seria de grande 

importância, também, que fossem realizados estudos no sentido de melhor caracterizar o 

ambiente oceanográfico nos bancos oceânicos e no talude continental nordestino, 

particularmente em relação aos fenômenos de ressurgência topográfica e de quebra de 

plataforma, cuja ocorrência nestas áreas foi identificada a partir dos dados gerados pelas 

comissões oceanográficas realizados pelo NOc. Antares, no âmbito do Programa REVIZEE. 
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REALIZADAS COM ESPINHEL PELÁGICO DE MONO FILAMENTO NA REGIÃO NORDESTE DE 

FUNDO DA EMBARCAÇÃO SINUELO (UFRPE/ DEPESCA) 

• Resumo 
No período de setembro a dezembro de 1999, maio de 2001, e de agosto a outubro 

de 2001, o B.Pq. Sinuelo realizou 44 lances de pesca utilizando como aparelho de captura 

o espinhei pelágico de monofilamento. A área de pesca esteve restrita à faixa compreendida 

entre 7° e 9° S de latitude, estendendo-se do talude continental até cerca de 90 km de 

distância da costa. Durante todas as operações de pesca foram utilizados atratores 

luminosos (light-stick e electralumem) e lulas, como isca. As operações de lançamento do 

espinhei foram sempre iniciadas em tomo das 18:00h e o recolhimento por volta das 6:00h, 

estendendo-se, normalmente, até às 10:00h. Para a determinação da profundidade de 

atuação dos anzóis do espinhei e da temperatura da água do mar na mesma, foram utilizados 

minilogs, conectados ao final das linhas secundárias, no lugar do anzol, em samburás 

aleatórios, na porção central do espinheI. A captura por unidade de esforço (CPUE) foi 

definida como o número de indivíduos capturados por 100 anzóis, por dia de pesca. 

Nos 44 lances de pesca realizados pelo B.Pq. Sinuelo, foram capturados 392 

exemplares pertencentes a 24 espécies. O grupo dos peixes-de-bico (espadarte e 

agulhões) foi o mais abundante, participando com 39,0% do total, com o espadarte sendo 

a espécie mais capturada, representando 97,4% deste grupo e 38,0% do total , com uma 

CPUE de 0,95 ind./100 anzóis. Os atuns, grupo que apresentou a segunda maior 

participação, com 22,7%, teve a albacorinha como a espécie dominante, representando 

56,2% dos atuns capturados, com uma CPUE de 0,32 ind./100 anzóis. Os 

elasmobrânquios representaram 20,4% do total das capturas, sendo o tubarão-azul a 

espécie mais expressiva, com 14,6% e uma CPUE de 0,36 ind./1 00 anzóis. 
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A CPUE total com atração luminosa foi de 3,89, contra 2,24 sem atração luminosa, 

confirmando, portanto, a eficiência dos atratores, particularmente para o espadarte, cuja 

CPUE nos anzóis com atratores luminosos foi mais de 2 vezes maior que nos anzóis 

que não dispunham dos mesmos. 

A concentração da maior parte do esforço de pesca em apenas 2 meses do ano 

(setembro e outubro = 72,4%) e em uma única área de pesca não permitiu a análise da 

variação sazonal e espacial das capturas. 

As profundidades registradas pelos minilogs no primeiro anzol do samburá, teoricamente 

o mais superficial, apresentaram um valor médio igual a 45,9 ± 13,1 m, e uma amplitude de 

25,5 a 81 ,7 m. Já o anzol 3, teoricamente o mais profundo, apresentou uma profundidade 

média igual a 62,4 ± 20,5 m, variando entre 21,4 e 112,2 m. Embora a diferença entre a 

profundidade média do anzol 1 e do anzol 3, igual a 16,3 m, tenha sido estatisticamente 

significante, (ANOVA; P < 0,01), tanto a variância como a amplitude apresentadas pelos 

mesmos, foram bastantes elevadas. Os presentes resultados indicam que, em comparação 

com o espinhei de multifilamento, no espinhei de monofilamento, os anzóis apresentaram 

uma distribuição bem mais superficial e uma menor diferença de profundidade. 

Em relação às temperaturas da água do mar observadas nas profundidades de 

atuação dos anzóis 1 e 3, os valores médios foram, respectivamente, iguais a 25,8 ± 

0,6°C e 25,4 ± 0,7°C. No anzol 1, os valores variaram de 24,0 a 26,8°C, oscilando entre 

22,9 e 25,4°C, no anzol 3. Estes resultados indicam que o espinhei do B.Pq Sinuelo 

operou predominantemente na camada de mistura e na parte superior da termoclina . 

• Objetivos e metas previstos na Proposta Regional de Trabalho (PRT) 
Inicialmente, na Proposta Regional de Trabalho, não estavam previstas atividades 

de prospecção utilizando-se como aparelho de pesca o espinhei pelágico de 

monofilamento. No entanto, tendo em vista a grande importância econômica e social 

desta arte de pesca para a região, além do fato de que este método foi empregado tanto 

na região Central como Sul do Programa REVIZEE, com vistas a permitir uma comparação 

inter-regional dos resultados, decidiu-se pela sua utilização também na costa nordestina. 

É necessário ressalvar, porém, que os recursos empregados no desenvolvimento desta 

atividade não procederam do Programa REVIZEE, tendo sido captados diretamente, para 

esta finalidade, junto a FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado 

de Pernambuco e SUDENE - Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. 

Este trabalho servirá, assim, para a complementação dos dados relativos às espécies 

pelágicas presentes na ZEE nordestina e para a comparação dos resultados obtidos 

com os dados coletados pelos outros SCOREs. 
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Os objetivos do trabalho foram: 

• Identificar os principais recursos pesqueiros pelágicos presentes na ZEE da região 

Nordeste, verificando a sua abundância relativa e distribuição temporal e espacial. 

• Obter amostras de gônadas, estômagos e partes duras, para o estudo da biologia 

reprodutiva, hábito alimentar, idade e crescimento, respectivamente, das principais 

espécies capturadas. 

• Descrição da m etodologia empregada 
No período de setembro a dezembro de 1999, maio de 2001, e de agosto a outubro de 

2001, o B.Pq. Sinuelo realizou 44 lances de pesca (Tabela 1) utilizando como aparelho de 

captura o espinhei pelágico de monofilamento (Tabela 2). Exceto por 3 lances realizados em 

maio, portanto, todas as operações de pesca ocorreram no segundo semestre do ano. A 

área de pesca esteve restrita à faixa compreendida entre 7° e 9° S de latitude, estendendo-se 

do talude continental até cerca de 90 km de distância da costa. Durante todas as operações 

de pesca foram utilizados atratores luminosos (Iight-stick e electralumem) e lulas, como isca. 

Tabela 1 - Distribuição temporal do esforço de pesca empregado pelo B.Pq. Sinuelo, com espinhei 
pelágico de monofilamento na ZEE nordestina. 

Esforço (r1' de anzóis) 

com atratores sem atratores total 
1.062 1.062 2124 

4 13 2.340 2.340 4580 

4 8 1.440 1.440 2880 

3 540 540 1080 

3 573 573 1146 

2 8 1.326 1.326 2652 

3 594 594 1188 

3 

3,25 

2 

3 

3 

4 

3 

354 

360 

350 

350 

382 
331,5 

396 

Tabela 2 - Especificações técnicas do espinhei pelágico de monofilamento utilizado pelo B.Pq. Sinuelo, 
na ZEE nordestina. 

Linha principal 

Linha secundária e cabo de bóia 

'Anzol 
Oestorcedor 

Snap com destorcedor 
B6/a de sustenta §o 

Especificação Técnica 

Poliamida, 3,0 mm /Ee 315 m, entre b61as 
Poliamida, 2,0 mm ;E 

9/0 Mustad, 6 anzóis entre bóias 

75 g, em lat6.o com laslro em chumbo 

8/0 

Pollestlreno, 60 x 20 x 20 em 

As operações de lançamento do espinhei foram sempre iniciadas em torno das 

18:00h e o recolhimento por volta das 6:00h, estendendo-se, normalmente, até às 10:00h. 

Paralelamente ao recolhimento, procedeu-se a identificação dos exemplares, realizando

se, também, as suas biometrias. Os exemplares foram ainda eviscerados, tendo sido 
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coletado o material necessário para estudos de biologia reprodutiva, alimentação, idade 

e crescimento. Em cada estação foram anotadas informações quanto à data, posição do 

barco, hora de início e término do lançamento e recolhimento, fase da lua, velocidade e 

direção do barco durante o lançamento e recolhimento, força e direção do vento, além de 

dados relativos à estrutura do aparelho de pesca, tais como: estado da isca, número de 

anzóis por samburá e total de anzóis utilizados. 

Para determinação da profundidade de atuação dos anzóis do espinhei e da 

temperatura da água do mar na mesma, foram utilizados mínilogs, conectados ao final 

das linhas secundárias, no lugar do anzol, em samburás aleatórios, na porção central do 

espinheI. A captura por unidade de esforço (CPUE), definida como o número de indivíduos 

capturados por 100 anzóis, por dia de pesca, foi calculada para permitir uma estimativa 

da abundância relativa e do padrão de distribuição das espécies capturadas . 

• Área de estudo 
A área de estudo corresponde à região Nordeste da ZEE-brasileira (ZEE/NE), 

abrangendo da foz do Rio Pamaíba-PI a Salvador-BA, incluindo os bancos oceânicos, 

Arquipélago de Fernando de Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 1). 

00" 

REVIZEE - Costa NE 

10"S 

Figura 1 - A Zona Econômica Exclusiva do Nordeste. 

30"W 

Arquipélago 
São Pedro São Paulo 

Sub-Area 2 
Setor 2 

~ 
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• Principais resultados alcançados 
Nos 44 lances de pesca realizados pelo B.Pq Sinuelo, foram capturados 392 

exemplares pertencentes a 24 espécies (Tabela 3). O grupo dos peixes-de-bico (espadarte 

e agulhões) foi o mais abundante, participando com 39,0% do total , com o espadarte 

sendo a espécie mais capturada, representando 97,4% deste grupo e 38 ,0% do total, 

com uma CPUE de 0,95 ind./100 anzóis (Fig. 2). Os atuns, grupo que apresentou a 

segunda maior participação, com 22,7%, teve a albacorinha como a espécie dominante, 

representando 56,2% dos atuns capturados, com uma CPUE de 0,32 ind./100 anzóis. 

Os elasmobrânquios representaram 20,4% do total das capturas sendo o tubarão azul a 

espécie mais expressiva com 14,6% e uma CPUE de 0,36 ind./1 00 anzóis. 

A tecnologia do espinhei pelágico de monofilamento foi introduzida no Nordeste 

do Brasil no ano de 1996, a partir do arrendamento de embarcações norte-americanas, 

as quais utilizavam, também, atratores luminosos (Iight-stick) e lulas, como isca. A 

incorporação do light-stick pela frota atuneira nacional em operação na região, resultou 

em uma elevação substancial dos índices de captura do aparelho. 

A CPUE total com atração luminosa obtida pelo Sinuelo foi de 3,89, contra 2,24 

sem atração luminosa (Fig. 3) , confirmando, portanto, a eficiência dos atratores, 

particularmente para o espadarte, cuja CPUE nos anzóis com atratores luminosos foi 

mais de duas vezes maior que nos anzóis que não dispunham do mesmo. 
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Tabela 3 - Composição das capturas realizadas pelo B.Pq Sinuelo, operando com espinhei de 
monofilamento na ZEE nordestina. 

Grupo 

~Ulh"". 163 D,SI 39,0 
espadarte ~/phlas gladlua 149 0,96 97,4 38,0 

~gulh40.nagro ~8kalra nlgr/cans 1 0,01 0,7 0,3 

sgu/hão vela sffophorus s/blcans 3 0,02 2,0 0,8 

Tu"'''''', 80 0,81 20,4 
tubarão azul Prlonace glauca 57 0,36 71,3 14,6 

tubarão lombo preto Oarchsrhlnus lalcfformes 18 0,11 22,5 4,8 

tubarão martelo phyma I.wlnl 2 0,01 2,5 0,5 

tubarAo-cabeça-de-cesto ~archa,hlnus perezll 1 0,01 1,3 0,3 

ubsrão cavala suros oxyrlnchus 1 0,01 1,3 0,3 

tubarão sucuri Ç;arCharhfnus plumbeus 1 0,01 1,3 0,3 

Atuns 89 0.57 22,7 

Ibacora laje hunnus albacares 35 0,22 39,3 9,0 

Ibacora branca 'hunnus alalunga 4 0,03 4,5 1,0 

Ibacorinha 'hunnus al/anticus 50 0,32 56,2 12,8 

Outros Teleósteol 70 0,43 17,9 
dourado i;orlphaens hippurus 24 0,15 34,5 6,1 

peixe-espada pempytus serpens 11 0,07 15,7 2,9 

arabalana ~erlOla rivollana 5 0,03 7,1 1,3 

pelxe·prego ~UV8t1US pretiosus 20 0,13 28,6 5,1 

esranha ulJanus grlseus 2 0,01 2,9 0,5 

barracuda ~phyrBena barracuda 1 0,01 1,4 0,3 

cavala ~comberomorus cavalla 2 0,01 2,9 0,5 

cangulo ~.IIChlhys piceus 1 0,01 1,4 0,3 

garacimbora ~aranx lattus 1 0,01 1,4 0,3 

argo utjsnus purpureus 1 0,01 1.4 0,3 

xaréu paranx hlppos 1 0,01 1,4 0,3 

serlgado ~ycteroperca bonacl 1 0,01 1,4 0,3 

trotal 392 2,49 

3 
íi) 

2,5 :õ 
N 
C 
CU 2 

O 
O 
~ 

1,5 ...., 
u 
c = 
w 1 
:::J 
a. 0,5 
ü 
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espadarte tubarao azul albacora laje albacorinha Total 

Figura 2- CPUE das principais espécies capturadas com espinhei pelágico de monofilamento pelo B.Pq Sinuelo, na 
ZEE nordestina. 
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Figura 3 - CPUE das principais espécies capturadas pelo B.Pq. Sinuelo, com espinhei pelágico de monofilamento, 
nos anzóis com e sem atratores luminosos. 

A concentração da maior parte do esforço de pesca em apenas 2 meses do ano 

(setembro e outubro = 72,4%) e em uma única área de pesca não permitiu a análise da 

variação sazonal e espacial das capturas. 

As profundidades registradas pelos minilogs no primeiro anzol do samburá, 

teoricamente o mais superficial, apresentaram um valor médio igual a 45,9 ± 13,1 m com 

amplitude de 25,5 a 81 ,7 m. Já o anzol 3, teoricamente o mais profundo, apresentou uma 

profundidade média igual a 62,4 ± 20,54 m variando entre 21,4 e 112,2 m. Embora a 

diferença entre a profundidade média do anzol 1 e do anzol 3, igual a 16,3 m, tenha sido 

estatisticamente significante, (ANOVA; P < 0,01), tanto a variância como a amplitude 

apresentada pelos mesmos foram bastantes elevadas. 

Os presentes resultados indicam que, em comparação com o espinhei de 

multifilamento, no espinhei de monofilamento, os anzóis apresentam uma distribuição 

bem mais superficial, além de apresentarem uma menor amplitude de profundidade. 

Em relação às temperaturas da água do mar observadas nas profundidades de 

atuação dos anzóis 1 e 3, os valores médios foram, respectivamente, iguais a 25,8 ± 

0,6°C e 25,4 ± 0,7°C. No anzol 1, os valores variaram de 24,0 a 26,8°C, oscilando entre 

22,9 e 25,4°C, no anzol 3. Estes resultados indicam que o espinhei do B.Pq. 8inuelo 

operou predominantemente na camada de mistura e na parte superior da termoclina . 

• Relevância e aplicabilidade dos resultados 
Na medida em que os grandes peixes pelágicos constituem um dos principais 

recursos pesqueiros presentes na Zona Econômica Exclusiva, o conhecimento acerca 

da biologia das mesmas é essencial para garantir o pleno cumprimento dos objetivos 
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previstos pelo Programa REVIZEE. Além disto, estes peixes, por serem altamente 

migratórios, são pescados por vários países, em distintas partes do Oceano Atlântico, de 

forma que o ordenamento de suas pescarias só é possível a partir de uma Organização 

Regional de Ordenamento Pesqueiro, cabendo esta missão, no caso do atum atlântico, 

à Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico - ICCAT. 

Com o esgotamento dos recursos pesqueiros costeiros, a principal alternativa para 

o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional, excetuando-se a aqüicultura, reside na 

pesca oceânica, voltada para a captura de atuns e peixes afins (espadarte, agulhões e 

tubarões). Anualmente, são capturados no Oceano Atlântico, cerca de 500.000 t destas 

espécies, montando a um valor direto de revenda da ordem de 4 bilhões de dólares. 

Deste total, porém, o Brasil captura apenas cerca de 40.000 t, ou menos de 7%. 

Considerando-se o valor capturado, contudo, a participação brasileira é ainda muito menor, 

uma vez que a maior parcela da produção nacional é de bonito-listrado (quase 60%), 

uma das espécies de atum de menor preço, capturada com barcos de vara e isca-viva, 

na região Sudeste-Sul do Brasil. Infelizmente, porém, a maioria dos estoques dos grandes 

peixes pelágicos no Oceano Atlântico já vêm sendo explotados no limite de sua capacidade 

máxima sustentável. Assim sendo, a posição do governo brasileiro na ICCAT tem sido a 

de, que ao mesmo tempo em que defende com intransigência o respeito aos limites 

máximos de captura estabelecidos pelo Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística 

dessa Comissão, exigir, também, uma participação maior do país nas cotas de captura, 

participação esta condizente com a sua estatura geopolítica. Para que o Brasil possa 

legitimar a sua reivindicação por uma maior participação nas capturas, porém, deverá 

participar, também, de forma mais ativa e efetiva, na geração dos conhecimentos 

necessários à correta avaliação dos estoques capturados. Neste contexto, as informações 

oriundas dos trabalhos de prospecção desenvolvidos pelo B.Pq. Sinuelo contribuem para 

que o Brasil assegure, assim, uma ocupação mais efetiva da sua ZEE. Ainda neste 

contexto, as operações de pesca com espinhei de monofilamento realizadas pelo B.Pq. 

Sinuelo, complementam, de forma estratégica, os dados gerados pelo NPq. Riobaldo, 

que operou com espinhei de multifilamento, em função das capturas nos dois métodos 

apresentarem composições específicas bastante distintas. Além disso, em relação a 

algumas espécies de grande importância comercial, como o espadarte, por exemplo, as 

operações do B.Pq. Sinuelo permitiram a obtenção de amostras biológicas essenciais 

para o estudo reprodução, alimentação, idade e crescimento. 

Do ponto de vista tecnológico, o fato da pesca com espinhei de monofilamento ter 

sido viabilizada através de uma embarcação de pequeno porte (12 m), típica da frota 
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artesanal nordestina, como o B.Pq. Sinuelo, aponta para a possibilidade de assimilação 

desta tecnologia de pesca por parte do setor pesqueiro artesanal. A disseminação desta 

tecnologia de pesca junto ao setor pesqueiro artesanal, poderá contribuir, não apenas 

para a redução do esforço de pesca sobre as espécies costeiras, grande parte das quais 

já se encontra exaurida, mas para o aumento da sua produtividade, colaborando para 

mitigar as difíceis condições sócio-econômicas atualmente enfrentadas pelo setor. 

Embora do ponto de vista da rentabilidade econômica e da viabilidade tecnológica o 

emprego da tecnologia de pesca com espinhei de monofilamento por embarcações 

artesanais tenha se mostrado plenamente exeqüível , existem ainda dificuldades 

relacionadas ao processo de gestão da atividade em uma escala artesanal, devido à falta 

de domínio da cadeia produtiva, particularmente em relação à importação dos insumos. 

Do ponto de vista biológico, seria particularmente importante que fossem aprofundados 

estudos acerca da biologia do espadarte, principal espécie capturada por esta arte de 

pesca. Apesar de sua enorme importância comercial, a biologia do espadarte é ainda 

muito pouco conhecida, particularmente no Atlântico Sul. Segundo o Comitê Permanente 

de Pesquisa e Estatística (SCRS) da ICCAT, os níveis atuais de esforço e captura se 

encontram próximos da Produção Máxima Sustentável. O SCRS ressalva, porém, que 

as avaliações de estoque realizadas ainda apresentam um elevado grau de incerteza, 

em função de uma aguda carência de dados, particularmente em relação ao Atlântico 

Sul , com destaque para dados relativos a índices de abundância, biologia reprodutiva, 

idade e crescimento, e caracterização genética. Uma das questões mais prementes, por 

exemplo, é a incerteza acerca da separação da população de espadarte no Oceano 

Atlântico em dois estoques, um ao norte e outro ao sul, pela latitude de 5°N. Tal incerteza 

levou a Comissão, a aprovar uma resolução instando os países membros a desenvolver 

trabalhos de genética com vistas a melhor caracterizar a separação dos dois estoques 

supracitados. Um maior envolvimento do Brasil neste esforço, através do estudo da 

estrutura populacional do espadarte no Atlântico Sudoeste, por meio de análises genéticas, 

seria assim, altamente desejável. 
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• Resumo 
Cruzeiros de prospecção hidroacústica e estimativa de biomassa detectam 

organismos posicionados na coluna d'água, ao longo de perfis previamente definidos. 

Para a conversão de densidade acústica em biomassa é necessário que os organismos

alvo não reajam à presença do navio e que sejam efetivamente amostrados. Por outro 

lado este método aplica-se a sistemas onde peixes, lulas e crustáceos, agregam-se 

formando cardumes. O presente trabalho apresenta os resultados da Campanha de 

Hidroacústica REVIZEE - Nordeste executada de maio a junho de 2004 entre o Rio Doce 

(11 °30' S ) e o extremo noroeste do Grande Ecossistema Marinho do Leste do Brasil 

(03°43' S). Complementarmente, foram prospectados o Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo e os Bancos Oceânicos do Ceará. Devido à baixa representatividade dos 

organismos formadores de cardumes, raramente detectados ao longo dos perfis, os 

resultados são apresentados na forma de densidade acústica, exceto para a área do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo onde foram obtidas estimativas de biomassa para 

peixes da família Myctophidae. Mapas de relevo de fundo são apresentados como um 

sub-produto das prospecções hidroacústicas. No que se refere ao Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo, entende-se ser este o primeiro mapa 3D do maciço formador do 

Rochedo. A análise dos dados de ambientais permitiu verificar a forte estratificação entre 

a Água Equatorial de Superfície (AES) e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS). A 

expectativa de localização de focos de ressurgência nas proximidades de altos fundos 

não se concretizou. De certa forma a estabilidade da coluna d 'água, observada ao longo 

de dezenas a centenas de milhas, está "impressa" nos eco-registros, em geral quase 

homogêneos tanto morfologicamente quanto em termos de energia. Basicamente, por 

não haver alterações na estrutura da coluna d'água também não há modificações na 

estrutura e densidade dos eco-registros. Do ponto de vista da prospecção hidroacústica 

o aspecto mais marcante do trabalho foi a ausência de cardumes em praticamente toda 

a área varrida. A exceção ficou por conta de uma ocorrência no Banco Continental, onde 

foi observado um cardume com características de Decapferus fabl. As demais observações 

acústicas da área prospectada foram dominadas por "camadas", que são registros 

contínuos de agregações de organismos formadas por um elevado numero de espécies 

de pequeno porte. Um fator determinante no presente trabalho foi a movimentação vertical 

na coluna d'água, de grupos de organismos que obedecem os ciclos dia, noite, entardecer 

e amanhecer. Do ponto de vista das densidades acústicas e da disponibilidade de dados 

ambientais sugere-se que os valores mais altos de densidade acústica na Costeira Norte 

em relação a Sul devam-se a presença dos bancos oceânicos, sendo o Banco Aracati o 
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que apresentou as maiores densidades. Seguindo a mesma metodologia empregada 

nos demais levantamentos acústicos realizados no âmbito do Programa REVIZEE, os 

dados acústicos foram organizados em ecotipos e agrupados dentro de padrões que 

contém critérios quanto a sua morfologia, densidade acústica, posição geográfica e 

composição específica. Na prospecção da ZEE nordestina esses eco-tipos foram 

mapeados e avaliados entre setores. O ecotipo Nerítico é pouco diferenciado entre os dois 

setores costeiros. O ecotipo Camada Oceânica apresenta "falhas" na sua distribuição que, 

no entanto, estão associadas ao ritmo das migrações verticais uma vez que, nos períodos 

noturnos as camadas superiores, onde ocorre a Camada Oceânica, são ocupadas pelo 

ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae. No caso deste último ecotipo, a presença de 

espécies da Família Myctophidae é que determinou os valores mais elevados no setor 

Costeira Norte. O ecotipo Nuvem de Quebra, associado ao talude superior, não apresentou 

diferenças entre os setores. De forma geral observou-se que as maiores concentrações 

de organismos ocorrem nas camadas entre a superfície e aproximadamente os 200 m e 

abaixo dos 500 m. Analisando-se os resultados das sondagens , o estrato entre 

aproximadamente os 200 e 500 m aparece raramente ocupado por concentrações de 

organismos, quase como um "vazio". Esse estrato é, de fato, mais denso somente durante 

os períodos em que os organismos de profundidades maiores se deslocam à superfície. 

Os resultados do presente trabalho são indicativos da ausência de importantes 

concentrações de peixes e/ou lulas na área prospectada, no período do cruzeiro. Os dados 

acústicos identificaram padrões de registros que se mostraram principalmente associados 

a espécies mesopelágicas forrageiras, ao micronecton e ao megaplancton. 

• Abstract 
Hydro acoustic cruises for biomass assessment are carried out to detect organisms 

in the entire water cOlumn, particularly fish, mollusks and crustaceans which aggregate in 

schools or swarms. In order to convert acoustic density in biomass target organisms 

must be sampled. This paper presents the results of the Hydroacoustic REVIZEE Northeast 

cruise carried out in May and June of 2004 from the Rio Doce (11 °30' S ) to the extreme 

northwest of the East Brazil Large Marine Ecosystem (03°43' S). The Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo and the Bancos Oceânicos do Ceará were also assessed. Due to the 

absence of schools or swarms the results are shown as acoustic densities with the 

exception to the Arquipélago de São Pedro e São Paulo where Myctophidae fish biomass 

was estimated. Boltom relief maps are presented as a sub-product of the acoustic data 

acquisition. As far as literature review is concerned the map of the Arquipélago de São 
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Pedro e São Paulo is the lirst 3D 01 that area. Environmental data analyses conlirmed the 

strong water column stratilication between the Surface Equatorial Water and the South 

Atlantic Central Water. No upwell ing were identilied contrarily to what was expected initially. 

Somehow water column stability, as observed along tens or hundreds 01 miles, is "printed" 

in the echograms, generally homogeneous morphologically as well as in acoustic intensity. 

Basically because there are no changes in the water columns structure no changes are 

observed in the structure and density 01 the echo-records. Considering the acoustic 

assessment the most impacting result was the absence 01 schools in almost the whole 

area with the exception in the Bank 5 where a school 01 Oecapterus tabl was recorded. 

Elsewhere acoustic records were basically layers composed 01 a large number 01 small 

size species. A signilicant observation was the strong vertical movement 01 groups 01 

organisms which lollowed nictemeral migrations. Considering the acoustics densities, 

the highest values recorded in the north coastal area as compared to the south were due 

to the presence 01 the oceanic banks, and among these the Aracati Bank presented the 

highest density . According to the methodology used in the REVIZEE Program, acoustic 

data were described in terms 01 energetical , morphological, positional, timing and biological 

descriptors and classilied as echo-types, which were mapped and evaluated among 

sectors. The neritic echo-type did not show differences among sectors. The Oceanic 

Layer echo-type was observed with gaps due to vertical migration. During the night the 

nictemeral movements aggregated Myctophidae lish to the Oceanic layer increasing the 

acoustic densities to the highest values. The shell break echo-type did not show differences 

between the sectors as well. Generically the highest densities where recorded between 

the surface and the 200 m depth as well as below the 500 m. The water column strata 

betweem the 200 and 500 m was rarely occupied by organisms. In lact, this strata was 

more often dense only during the period 01 the vertical displacement 01 the deep launa. 

The results 01 this paper indicate the absence 01 important patches 01 lish and/or squid 

within the assessed area during the cruise period. Acoustic data patterns were associated 

mainly to loraging mesopelagic lish, mycronecton and megaplacnton . 

• Introdução 
Em 1988 o Brasil ratil icou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM), a qual entrou em vigor em 16/11 /1994. A partir de então, o país assumiu uma 

série de compromissos Irente à comunidade nacional e internacional, dentre os quais se 

destacam aqueles relacionados à exploração, aproveitamento, conservação e gestão 

dos recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE), dentro da ótica de uso sustentável 

do mar. A ZEE constitui um novo conceito de espaço marítimo introduzido pela CNUDM, 
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sendo definida como uma área que se estende desde o limite exterior do Mar Territorial, 

de 12 milhas de largura, até 200 milhas da costa (www.mma.gov.br/revizee). 

O Programa "Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva" - REVIZEE - surgiu a partir da CNUDM e teve como objetivo 

central realizar um inventário dos recursos vivos da ZEE brasileira, suas relações com 

as variáveis ambientais e interações ecológicas. Para atingir esses objetivos o programa 

partiu de uma subdivisão da costa em quatro grandes regiões, Norte, Nordeste, Leste e 

Sudeste-Sul, de acordo com suas características oceanográficas, biológicas e tipo de 

substrato dominante (MMA/SMA/DEGAM, 1997). 

A diversidade de espécies que compõe os ecossistemas marinhos, dos quais são 

extraídas aquelas de valor comercial , objeto da pesca, determina a necessidade de 

empregar diferentes técnicas amostrais que permitam a elaboração de um inventário 

dos recursos vivos (Madureira e Rossi-Wongtchowski, 2005). O Programa REVIZEE 

aplicou metodologias distintas a fim de acessar e avaliar organismos bentônicos, 

demersais e pelágicos, praticamente ao longo de toda a ZEE brasileira. Entre as técnicas, 

a hidroacústica tem sido empregada nesse Programa para mapeamentos de fundo 

(Ferreira et ai., 2005), para identificar fundos susceptíveis ao arrasto ou outras técnicas 

de captura sobre o substrato (Madureira et ai., 2004; Figueiredo e Tessler, 2004; Haimovici 

et ai., 2003) , para amostragens de plâncton (Madureira et ai. , 2004), para quantificar 

estoques pesqueiros (Madureira e Rossi-Wongtchowski , 2005) e para a identificação de 

espécies semi-demersais do talude (Madureira et ai., 2005). A hidroacústica é uma técnica 

de detecção remota que depende de amostras para a identificação dos alvos (Mitson, 

1983). Quando aplicada a estimativas de biomassa, são necessárias também informações 

sobre as distribuições de tamanho e peso dos alvos, assim como do índice de reflexão 

acústica individual ou target strength (Simmonds e MacLennan, 2005). 

Ao longo do desenvolvimento do Programa REVIZEE a hidroacústica foi empregada 

nas regiões Sul , Sudeste e Leste , os resultados podem ser acessados no site 

www.mma.gov.br/revizee e nas publicações mencionados acima. Os trabalhos foram 

desenvolvidos sobre a plataforma, talude e oceano profundo, utilizando equipamentos 

acústicos científicos e amostradores diferenciados, que permitiram identificar os principais 

componentes que originaram os registros acústicos. 

O presente trabalho apresenta os resultados da Campanha de Hidroacústica 

REVIZEE - Nordeste, doravante denominada Acústica REVIZEE-NE, executada nos 

meses de maio e junho de 2004, ao longo da costa nordestina, entre as latitudes 03°43' S 

e 11 °30' S, no Arquipélago de São Pedro e São Paulo e nos Bancos do Ceará. 
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Cruzeiros de hidroacústica detectam organismos posicionados na coluna d'água, 

ao longo de perfis previamente definidos (Simmonds et ai., 1992). Os resultados podem 

ser tratados de várias formas, entre as quais a geração de mapas de densidade acústica 

(Caldeira, 2001). No entanto, produtos com maior aplicação são aqueles que resultam 

em densidades biológicas, tais como mapas de densidade biológica e estimativas de 

biomassa, que podem ser interpretados trófica e/ou ecologicamente. Para que as 

informações oriundas de cruzeiros de hidroacústica permitam os cálculos necessários à 

conversão de densidade acústica em densidade biológica e posteriormente em biomassa, 

é necessário que os organismos-alvo não reajam à presença do navio e que sejam 

efetivamente amostrados com redes, uma vez que os equipamentos não identificam os 

responsáveis pelos ecos observados nas sondas, mas somente quantificam a energia 

que retoma dos organismos posicionados dentro do feixe acústico, dirigido verticalmente 

para baixo (Madureira e Rossi-Wongtschowski, 2005). Por outro lado, o método 

hidroacústico para determinação de biomassa aplica-se a sistemas onde os organismos, 

tais como peixes, lulas e crustáceos, agregam-se formando cardumes que geralmente 

dispersam-se à noite. 

Os resultados do presente trabalho são apresentados na forma de densidade acústica, 

devido à baixa representatividade dos organismos formadores de cardumes, raramente 

detectados ao longo dos perfis. Somente para a área do Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo é apresentado o resultado de biomassa para peixes da família Myctophidae . 

• Caracterização da Área de Estudo 

A região costeira deste trabalho enquadra-se no denominado Grande Ecossistema 

Marinho do Leste do Brasil- GEMLB - (East Brazil Large Marine Ecosystem) conforme 

considerado por Ekau e Knoppers (1999) . Essa região possui uma teia alimentar 

complexa, com baixa produtividade biológica, sendo considerada a mais oligotrófica da 

ZEE brasileira, com uma banda muito estreita, ao longo da costa, de valores levemente 

elevados de clorofila-a. 

Parte do GEMLB, mais especificamente a região entre a desembocadura do Rio 

Doce (divisa entre os estados da BA e SE) e o Cabo de São Tomé (RJ), incluindo a 

Cadeia Vitória Trindade, foi prospectada ao longo do Programa REVIZEE na denominada 

da Campanha Hidroacústica Bahia 1 (Madureira et ai., 2004). 

O presente estudo apresenta os resultados da prospecção entre o Rio Doce e o 

extremo noroeste do GEMLB, de forma setorizada para as regiões Costeira Norte (CN) e 

Costeira Sul (CS). Complementarmente, bancos submarinos e ilhas oceânicas, que 
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podem induzir ressurgências localizadas, parcialmente evidenciadas por Travassos et 

ai. (1999) na região Nordeste, foram também prospectados. Os resultados dessas 

prospecções são apresentados separadamente para o Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo (SPSP) e os Bancos Oceânicos do Ceará (BOC). 

A Corrente Sul Equatorial (CSE) atinge a costa NE do Brasil entre os 11 e 15° S, 

sendo que uma proporção maior dessa corrente flui para o norte na forma da Corrente 

Norte do Brasil (CNB). O restante do volume deslocado pela CSE flui em direção sul na 

forma da Corrente do Brasil (Peterson e Strama, 1991). Travassos et ai. (1999) 

identificaram uma termoclina estável entre 100 e 150 m que estratifica a Água Equatorial 

de Superfície (AES) da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 

De acordo com Lessa et ai. (2004) entre 1991 e 2001, a produção pesqueira anual 

para a região Nordeste (da Bahia ao Piauí) foi de 71 .000 t, representando 14% dos 

desembarques no Brasil. Dentre as espécies alvo do estudo, o dourado (Coryphaena 

hippurus) , a cavala (Scomberomorus cavaI/a), a serra (Scomberomorus brasiliensis). o 

peixe-voador (Hirundichthys a ffinis) , o dentão (Lutjanus jocu) , a guaiúba (Lutjanus 

chrysurus) , a cioba (Lutjanus analis). o ariocó (Lutjanus synagris) , o pargo-olho-devidro 

(Lutjanus vivanus) , a Seriola dumerili, o sirigado (Mycteroperca bonacl), a albacora-Iaje 

(Thunnus albacares) , a albacorinha (T. atlanticus), a albacora-bandolim (T. obesus), e as 

lagostas (Panulirus spp.), foram as espécies mais representativas. 

Deve ser salientado que os principais recursos pesqueiros capturados no Nordeste 

não se adequam a estimativas por método hidroacústico de eco-integração por serem 

espécies muito reativas à presença da embarcação, como é o caso do dourado 

(Coryphaena hippurus) , da cavala (Scomberomorus cavaI/a), da serra (Scomberomorus 

brasilliensis) , a albacora-Iaje (Thunnus albacares), a albacorinha (T. atlanticus) , a albacora

bandolim (T. obesus), o peixe-voador (Hirundichthys affinis), ou por seus habitats muito 

próximos ao fundo como é o caso do dentão (Lutjanus jocu) , da guaiúba (Lutjanus 

chrysurus) , da cioba (Lutjanus analis), do ariocó (Lutjanus synagris), do pargo-olho-de

vidro (Lutjanus vivanus) , da Seriola dumerili, do sirigado (Mycteroperca bonacl) e das 

lagostas. A metodologia hidroacústica empregada no presente estudo é largamente 

utilizada nas estimativas de estoques pelágicos e semi-demersais, em todos os oceanos, 

de espécies que se agregam formando cardumes ou concentrações expressivas 

espalhadas sobre áreas passíveis de prospecção (Simmonds e MacLennan, 2005). 

No item "Discussão", mais informações serão fornecidas e avaliadas frente aos 

resultados da Campanha Nordeste e também da Campanha Hidroacústica Bahia 1, uma 

vez que ambos operaram dentro do mesmo grande ecossistema marinho. 
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• Material e Métodos 
Dados Acústicos 

A prospecção hidroacústica para fins de mapeamento de ocorrência e estimativa 

de abundância foi realizada utilizando-se a metodologia de eco-integração, uma descrição 

detalhada deste método encontra-se em Simmonds e MacLennan (2005) e Madureira e 

Rossi-Wongtschowski (2005). 

Para atender as necessidades da eco-integração foi utilizada uma eco-sonda 

científica digital com eco-integrador modelo EK-500, marca SIMRAD, acoplada a um 

transdutor de casco tipo split-beam, operando à freqüência de 38 kHz. Os dados acústicos 

foram impressos sob a forma de ecogramas e digitalmente armazenados em arquivos 

individuais para cada perfil, para posterior processamento. As Tabelas 1 e 2 apresentam 

características e configurações da eco-sonda, assim como os parâmetros acústicos 

coletados e armazenados. 

Tabela 1 - Características e configurações da eco-sonda científica SIMRAD EK-500 utilizada para aquisição 
dos dados acústicos, durante os cruzeiros. 

Modelo do 'ransdutor 

Fr6qu~ncl8 

Duração de pulso 
Coeficiente de atenua So 

.. . 
38kHz 

1,0 mmsegundo 
10 dB km-' 

Tabela 2 - Parâmetros acústicos coletados pela eco-sonda científica SIMRAD EK-500, com respectivas 
unidades, sendo dB = decibel e m' .mn·' = metro quadrado por milha náutica quadrada. 

Svping IdB) 

NASC Im' . mrr'") 

TS Id.~B):.-_ 

Força de Retro-espalhamento médio por volume por pulso 

Coeficiente de Retro-espalhamento por Area Náutica 

:Target Strength ou índice de reflexão individual 

Os principais parâmetros utilizados para medir a abundância acústica foram a Força 

de Retro-espalhamento médio por volume por ping ou Sv ping e o Coefiçiente de Retro

espalhamento por Área Náutica (Nautical Area Scattering Coefficient) ou NASC. 

O intervalo acústico amostrai unitário ou ESDU (Elementar Sampling Distance Unit) 

foi de 1 mn (uma milha náutica) durante a aquisição de dados ao longo dos perfis, e de 

0,1 mn durante as amostragens dos alvos. Os ESDUs foram numerados em ordem 

crescente de 1 ao enésimo ESDU do cruzeiro. Cada ESDU é referido, para fins de 

processamento dos dados, como log, e sempre que houver referencia ao log X significa 

que está sendo feito referencia aos dados coletados dentro da milha X. 

A coluna d'água foi subdividida em 9 camadas de amostragem acústica, conforme 

a Tabela 3. Cada camada representa um estrato de profundidade. Considerando-se a 

subdivisão horizontal em logs (ESDU) e vertical em camadas pode-se referenciar um 

determinado registro como localizado no log X da camada Y. 
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Tabela 3 - Limites, em metros, das camadas de integração para o cruzeiro REVIZEE Nordeste. 

Profundidade camada (m) 

1 8-&0 
2 50-100 
S 100-160 
4 160-200 
6 200-250 
6 260 - 300 
7 300-380 
8 350-400 
9 400-600 

Antes do início do cruzeiro a eco-sonda foi calibrada de acordo com o Método da 

Esfera Padrão, descrito por Foote (1982) e modificado por Simmonds e MacLennan (2005) . 

A Tabela 4 apresenta os valores configurados para a eco-sonda, no cruzeiro. A calibração 

foi realizada no Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Tabela 4 - Valores configurados durante as calibrações, na Campanha REVIZEE-Nordeste. 

Configuração 

Imlar do Sv (aqulslçlo) - d8 -80 
Imlar do Sv (Impressora) - d8 -80 

1 
axa do omlsslo do pulso Automático 
sloe/dada de ecogrsma 1:1 

Velocidade do som - mIs V.~ávol 

Duração do pulso - mlllssegundo 1 
esoluç§o de aquisição - em 10 
argUta de banda Largo 
ooflclon/o do absorçlo - d8lkm 10 

'Angulo do sonsillvldado (Ionltran) 21 ,9/21,9 

ngulo do feixe slm~t"co . dB -20,8 

Ganho de $v (calibrado) • d8 28,5 

anho de TS (calibrado) • d8 27,22 

Valor mlnlmo de TS • d8 -85 

o desenho amostrai foi organizado de forma a prospectar áreas pouco profundas 

sobre as plataformas, assim como os taludes e regiões oceânicas adjacentes ao 

Arquipélago de São Pedro e São.Paulo (SPSP) , aos Bancos Oceânicos do Ceará (BOC) 

e à região costeira, a fim de identificar possíveis locais mais enriquecidos nesses três 

ambientes . A Figura 1 apresenta uma visão geral da área de trabalho, incluindo as 

navegações necessárias para a calibração em Fernando de Noronha e os deslocamentos 

entre setores. 
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Figura 1 - Trajetórias executadas durante o cruzeiro Revizee Nordeste com posicionamento dos perfis de 
prospecção das Costeiras Norte (CN) e Sul (CS) e as navegações entre setores, Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo (SPSP) e Bancos Oceânicos do Ceará (BOC) e Fernando de Noronha, local escolhido 
para calibração do sistema acústico. 

Os setores SPSP, BOe e a eN tiveram perfis espaçados de forma regular, 

perpendiculares ao maior gradiente de profundidade. O setor es foi realizado em "zig

zag" a fim de minimizar o efeito do vento predominante naquele setor. 

O detalhamento das varreduras nas diferentes áreas prospectadas é apresentado 

separadamente para o SPSP (Figura 2), BOe (Figura 3), CN (Figura 4) e es (Figura 5). 

Nessas figuras são apresentados também os locais de lançamentos de CrD e de 

amostragens com rede de meia água. 

29'20· W 29'16· W 

W*E o 
,/ 

o ,/ r s 
~ 

o 
0"56· N o °5S' N 

i':-- ~ o o 

o 

~ r'""" • o 

Ulillll o 

L.-

o 

/ y - Prospecção Acús,tiCé 
• Estações de CTO 
• Arrasto com rede pe "gica 

O~ O 0.4 0.8 1.2 Milhas 

O '52· N 

29' 20· W 29"16'W 

Figura 2 - Varredura nos entornos do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, com posicionamento dos 
perfis, locais de lançamento de CTOs e de lances de arrasto com rede de meia água. A posição do 
Rochedo está marcada em vermelho-escuro, onde há desvio na derrota do navio. 
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Banco Mundau 

Banco Continental 

- Prospecção Acústica 
- Navegação 

• Estações de CTD 
• Arrasto com rede pelágica 

Banco do Meio 

Banco Leste 
s 

s 

Banco do Aracati 

Milhas 

Figura 3 - Varredura Bancos Oceânicos do Ceará com posicionamento dos perfis, locais de lançamento 
de CIOs e de lances de arrasto com rede de meia água. 

s 

- Prospecção Acústica 
- Navegação 

• Estações de CTD 
• Arrasto com rede I i 

4" S s 

5" S 

Figura 4 - Varredura na Região Coste.ira Norte, com posicionamento dos perfis, locais de lançamento de 
CIOs e de lances de arrasto com rede de meia água. 
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Figura 5 - Varredura Costeira Sul, com posicionamento dos perfis, os locais de lançamento de CTDs e de 
lances de arrasto com rede de meia água. 

Processamento dos Dados Acústicos 

A metodologia utilizada no processamento dos dados é composta dos seguintes passos: 

a) Análise dos ecogramas para a identificação de padrões de eco-traços e classificação 

dos eco-registros em "ecotipos". As descrições dos principais ecotipos são 

apresentadas a seguir (definições de ecotipos foram apresentadas em Madureira e 

Rossi-Wongtschowski, 2005). 

b) Elaboração dos "mapas de ecotipos", a partir da classificação dos eco-registros e 

das informações de distribuição horizontal e vertical dos ecotipos, de acordo com 

suas ocorrências nos logs e camadas, devidamente organizadas em planilhas. 

c) Separação dos dados por horário do dia. 

CALCULO DE DENSIDADE NUMÉRICA E BIOMASSA 

Durante um cruzeiro de prospecção acústica o feixe de ultra-som amostra um volume 

de água que pode conter diversos organismos ou "alvos", de diferentes espécies. Para 

identificação dos alvos são realizadas amostragens com redes. As amostras são processadas 

para identificação das espécies e quantificação das ocorrências de cada espécie e das 

respectivas classes de tamanho. Além disso, a partir dos dados adquiridos, são criadas 

tabelas contendo os valores de densidade acústica para cada camada de integração para 

cada milha náutica prospectada, tabelas identificando a presença ou não de determinado 
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ecotipo em cada camada analisada para cada milha náutica prospectada e tabela contendo 

informações biométricas das espécies encontradas. Todas essas tabelas são usadas como 

entradas para uma rotina computacional, em linguagem LUA, que calcula a densidade (peso 

por milha náutica quadrada) de cada uma das espécies, para cada milha náutica prospectada 

(ESDU), através da transformação da densidade acústica em densidade numérica, e posterior 

conversão para peso. O programa é executado tantas vezes quantos forem os ecotipos. 

O cálculo de densidade acústica média (NASC médio) foi efetivado utilizando-se 

dados das camadas 1 e 2 da sonda, respectivamente para os estratos de 5 a 1 00 e 1 00 a 

200 m, para os períodos diumos e noturnos. Esse método partiu das observações de 

movimento migratório de organismos de camadas entre 400 a 500 m e mais profundas, 

para os estratos superiores. Também foram utilizados os dados dos lances de pesca de 

dia e à noite que constataram a presença de espécies de peixes e lulas entre 5 e 200 m à 

noite e ausentes de dia. Para a obtenção da densidade média do ecotipo Myctophidae, os 

dados noturnos de NASC, que continham a camada oceânica mais os Myctophidae, foram 

removidos dos dados diurnos que continham somente a camada oceânica. Dessa forma 

os valores de NASC obtidos são relativos à contribuição somente do ecotipo Myctophidae, 

tendo sido removida a contribuição dos valores de densidade acústica da Camada Oceânica. 

Para a conversão de densidade acústica NASC (m2/mn2
) para densidade numérica 

(N°/mn2) para a j'ésima classe de tamanho da i'ésima espécie na amostra "k", foi feita 

utilizando a relação proposta por Bodholt (1990) para registros de espécies múltiplas, de 

acordo com a fórmula: 

p = nik * (NASC / 4n * 11(nji * crbs (ij))) 

onde "p" é a densidade numérica, "n" é o número de indivíduos e "cr" é a seção 

acústica de retro-espalhamento obtida através de: 

crbs = 10 (TS/10) 

sendo, 

TS = m * log LI + b
20 

Os termos m e b
20 

da equação de TS são espécie-dependentes, calculados a 

partir de regressão linear entre comprimento do organismo e sua capacidade de retro

espalhar energia para uma dada frequência (Simmonds e MacLennan, 2005). 

A conversão de densidade numérica para densidade em peso é realizada de acordo 

com a fórmula: 

w = a * LI b , 
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sendo w = peso em gramas e Lt = comprimento total em centímetros. Os parâmetros 

a e b são espécie-dependentes. 

Para a avaliação da biomassa das espécies consideradas nesta análise foram 

definidos grupos funcionais, a partir de dados disponíveis na literatura, organizando-se 

as espécies de interesse em grupos tráficos. A Tabela 5 apresenta os diferentes grupos 

funcionais, indicando quais são as espécies que os compõem, além de listar os 

parâmetros utilizados para cada uma das espécies consideradas na análise. 

Tabela 5 - Espécies consideradas na análise, organizadas em grupos funcionais, e constantes utilizadas 
na relação comprimento·peso (a e b) e nos cálculos de TS, onde m e b

20 
são parâmetros espécie·dependentes. 

I -'l""~. - I 

Especles .. 
- - -

monocerus 2,13E·05 2,960 20 ·67,50 

sp. 2,14E·05 3 20 ·67,78 
demersais bentó/agos 

2,14E·05 3 20 ·67,78 

2,74E·05 2.890 20 ·84,90 

sp, 1,37E·05 2,949 20 ·67,50 

5. 14E·06 2,964 15,56 ·68,83 

5,88E·06 3.036 15.56 ·68.83 
mesopelágicos p/anctfvoros 

5,88E·06 3,036 15,56 ·68,83 

sp, 2,77E·04 2,052 15,56 ·68,83 

nimbaria 2.865 20 ·56.70 

4,25E·04 2,526 20 ·75,40 

4.25E·04 2.526 20 ·75,40 

anapsis 4,25E·04 2.526 20 ·75,40 

leptura 4,25E·04 2,526 20 '75,40 

4,25E·04 2,526 20 ·75,40 

relnhardti 5,00E·05 2.559 20 ·75,40 

barlramli 9,30E·06 3,212 20 ·75,40 

9,30E·06 3,212 20 ·75,40 

4.25E·04 2,526 20 ·75,40 

anliIJarum 9,00E·04 2,131 20 ·75.40 

4,25E'04 2,526 20 ·75,40 

7,49E·06 3.130 20 ·84,90 

brama 2,71E·07 3,609 20 ·67,50 

c8fibbea 2,7IE·07 3,609 20 '67,50 

pelágicos nectófagos 2,71E·07 3,609 20 ·67,50 

I,SIE·06 2,928 20 ·84,90 

2,20E·05 3,010 20 '67,50 

inlermedia 6.80E·06 3 20 ·67,50 
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ESTlMATIV AS DE DENSIDADE MÉDIA E COEFICIENTE DE V ARlAÇAO 

Para o setor Arquipélago de São Pedro e São Paulo calculou-se o valor médio de 

densidade em toneladas por milha náutica quadrada, uma estimativa de variância dessa 

média, assim como o coeficiente de variação para a área. Para tanto, foram utilizadas as 

seguintes relações, de acordo com Simmonds (1992) : 

e, 

onde, "bk" é a densidade média por milha náutica quadrada para o estrato "k", "ni" é 

o número de milhas cobertas na i'ésima transect, "bi" é a densidade média por milha 

náutica quadrada para a i'ésima transect e "tk" é o número de transects no estrato k. 

O particionamento das densidades acústicas foi executado a partir da classificação 

dos eco-registros em ecotipos. Esses ecotipos representam assembléias de organismos 

que ocupam os volumes de água acusticamente amostrados. Quando os organismos 

concentram-se em cardumes, com limites definidos, a energia acústica do cardume 

pode ser medida. Em geral, cardumes são mono-específicos, ou compostos de poucas 

espécies, nesse caso a alocação da energia para as respectivas espécies é função da 

proporção de cada uma, obtida com amostragem, e das respectivas classes de tamanho. 

Conhecendo-se a capacidade individual de reflexão acústica (ou target strength) pode-se 

estimar a contribuição de cada espécie e classe de tamanho e as respectivas densidades 

(Madureira e Rossi-Wongtschowski, 2005). 

Organização dos Dados Biológicos 

Estimativas de biomassa por método hidroacústico são dificultadas em regiões onde 

ocorre um grande número de espécies na coluna d'água, uma vez que há necessidade de 

identificar e quantificar a representatividade de cada espécie e classe de tamanho na área 

prospectada. Regiões tropicais são particularmente complexas devido à alta diversidade e baixa 

biomassa dos grupos (Simmonds e MacLennan, 2005). Outro aspecto a considerar é a falta de 

informações sobre os índices de Reflexão Acústica (TS) de espécies tropicais mesopelágicas 

tais como uma parcela significativa dos indivíduos capturados nos lances do REVIZEE-NE 
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(Vaske Jr. et ai., 2005). Em geral pode-se dizer que espécies sob exploração comercial , 

formadoras de cardumes ou altas concentrações, estão sendo ou já foram objeto de estudos 

para determinação de TS. A listagem completa das espécies capturadas nos lances de pesca 

do cruzeiro Revizee-Nordeste encontra-se disponível em Vaske Jr. et ai. (2005). 

Amostragens Biológicas 

Registros observados no monitor da sonda foram amostrados com arrastos de 

meia água, interrompendo-se os perfis. Decisões sobre a profundidade e direção das 

amostragens foram tomadas de acordo com as observações da sonda e das direções 

do vento e corrente. A coleta de dados acústicos foi mantida durante os lances de pesca 

e, após a operação de pesca, retornava-se ao ponto onde o perfil fora interrompido, 

continuando-se a prospecção acústica. As varreduras acústicas foram realizadas de 

maneira contínua e durante 24 horas por dia, sendo suspensas durante amostragens de 

alvos , tanto com rede de meia água, quanto com redes Bongo e estações de CTD. 

A rede de arrasto de meia água utilizada foi especialmente desenhada para o NOc. 

Atlântico Sul e direcionada para a captura de pequenos pelágicos, tais como sardinhas, 

anchoitas e lulas. 

A velocidade da embarcação durante as varreduras acústicas foi , em média, de 10 

nós, no entanto, houve considerável variação em áreas de forte corrente e dependendo da 

direção de deslocamento do barco (a favor ou contra corrente). Essa variação não implicou 

em prejuízos à coleta de dados, uma vez que os intervalos de 1 mn de deslocamento, que 

determinam as unidades amostrais, são calculadas pela velocidade absoluta do barco, lida 

no GPS e corrigidas para as distâncias percorridas ao longo do tempo. 

Durante as operações de pesca a velocidade variou entre 3 e 4 nós. O tempo de 

arrasto foi dependente do posicionamento dos alvos e das necessárias modificações na 

profundidade de operação da rede ao longo de um mesmo lance. De posse dessas 

informações, em cada operação, foi avaliada a profundidade da rede e do eco-registro e 

se o lance desenvolveu-se de forma correta. Em todos os arrastos onde a rede operou 

na profundidade pretendida, e nos quais a observação do registro foi adequada, o lance 

foi considerado representativo e anotado no diário de bordo. 

Os lances de pesca considerados representativos dos registros-alvo foram 

classificados, a partir da composição de suas capturas e das características do registro

alvo. Redes Bongo convencionais com malhas de 300 e 500 micra, foram utilizadas para 

amostragem de organismos planctônicos. 

A descrição do tratamento das amostras encontra-se em Vaske Jr. et ai. (2005 ). 
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Validação Dos Dados Acústicos - Pós-processamento 

Três fontes de erros foram trabalhadas, sendo a primeira relativa à "integração 

de fundo" que ocorria quando a sonda não reconhecia o fundo de forma apropriada e 

não o separava dos registros biológicos, especialmente em regiões com fundo muito 

irregular, como é o caso do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Os outros dois 

problemas são associados a "ruídos" de duas origens: 1) física, devido à formação 

de bolhas sob o transdutor da sonda e; 2) biológica, relativos à presença de plâncton. 

Para a remoção desses erros foram realizadas filtragens dos arquivos brutos 

provenientes da eco-sonda EK-500. 

Tanto a bordo quanto no laboratório em terra os dados acústicos foram pós

processados através do software Movies +, que permite a visualização dos ecogramas 

digitais com diferentes níveis de aceitação de intensidade de ecos, a partir da ferramenta 

Threshold levei. 

Em determinados trechos dos perfis ocorreu sobreposição de ecotipos dentro de 

mesmos logs e camadas, gerando a necessidade de partiCionar os valores de NASC 

associados a estes trechos, mantendo a proporção entre valor de NASC e ocorrência 

das espécies, análise essa feita nos ecogramas impressos e no software Movies +. 

Lances de pesca e dados de biomassa 

A localização dos lances de pesca considerados representativos do ponto de vista 

da hidroacústica foi apresentada nas figuras 2, 3, 4 e 5. 

No presente relatório são apresentados resultados proporcionais à densidade dos 

registros acústicos. Não são apresentados resultados de biomassa devido ao tamanho 

dos alvos capturados nas redes e à ausência de estruturas características de cardumes 

de peixes pelágicos. O mesmo procedimento foi realizado durante o processamento dos 

dados do Cruzeiro Bahia, realizado com o N.Oc. Thalassa, cujos resultados podem ser 

verificados em Madureira et ai. (2004) . 

Dados Ambientais 

Dados de temperatura, salinidade e densidade, em função da profundidade, foram 

obtidos através de um CTD FSI, modelo 2" micro CTD, calibrado. O CTD disponibilizado 

ao cruzeiro era limitado a profundidade de 600 m, fato que impediu a amostragem nos 

estratos mais profundos do que esse limite, o que ocorreu em praticamente todas as estações 

fora da plataforma e talude. No total foram realizadas 71 estações oceanográficas. As figuras 

2, 3, 4 e 5 ilustram as posições das estações de coleta de dados ambientais. 
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Considerando-se a estabilidade da termoclina na região Nordeste (Travassos et 

a/., 1999) e sua importância em águas oligotróficas estabeleceu-se o seguinte padrão 

para definir as profundidades que delimitam o alto gradiente térmico nos diferentes setores 

de trabalho: 1) início da termoclina (ou topo da termoclina), definida como a profundidade 

da primeira ocorrência da isoterma de 25°C; e 2) fim da termoclina (ou base da termoclina) 

definida como a profundidade da primeira ocorrência da isoterma de 14°C. 

Dados batimétricos e mapas de relevo 

Para a geração de perfis de profundidade e mapas de relevo foram armazenados 

dados bati métricos obtidos a partir dos pulsos de energia acústica transmitidos em 

intervalos regulares ao longo de toda a navegação, sobre os perfis de trabalho. A razão 

entre a repetição de pulsos foi função da profundidade escolhida na configuração do 

equipamento, função Escala (Range). Em locais mais rasos a razão de repetição de 

pulsos era maior do que em locais mais profundos. Desta forma, quando operando sobre 

a plataforma e, utilizando um intervalo amostrai de 0-500 m, o número de amostras 

acústicas do fundo foi maior do que sobre o talude, onde a sonda operava com um 

intervalo amostrai de 0-1.000 ou 0-1 .500 m. A EK 500 possui um algoritmo para detecção 

do fundo que permite identificar saltos descontínuos na profundidade e ainda diferenciar 

um fundo falso, originado, por exemplo, a partir de reflexões sobre cardumes muito densos. 

A velocidade de propagação do som foi armazenada na programação da sonda 

científica a partir da função "Sound Velocity Profile" (SIMRAD, 1991). Os dados de entrada 

foram obtidos de lances de CTD executados no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, 

nos Bancos Oceânicos do Ceará e nas regiões costeiras, para profundidades entre a 

superfície e os 600 m, limite de aquisição do CTD. Para profundidades maiores do que 

600 m foi mantida a velocidade do som a 600 m. 

Os dados batimétricos, assim como outros parâmetros da sonda EK 500 foram 

armazenados através de uma porta RS232, conectada a um computador, que recebia os 

dados transmitidos na forma de "telegramas", no formato ASCII (SIMRAD, 1991). Os 

"telegramas" relevantes ao trabalho foram: 1) VL ou vessel log, contendo hora, data, 

milha; 2) GL ou GPS log contendo hora, latitude e longitude e; 3) D1 ou Depth, contendo 

hora e profundidade. 

Dados de altimetria por satélite utilizados no presente trabalho foram publicados 

por Smith e Sandwell (1997) e estão disponíveis no site hllp://topex.ucsd.edu/. A descrição 

da metodologia de aquisição desses dados, assim como no tratamento dos mesmos, 

podem ser verificados em Ferreira et ai. (2005). 
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Para a elaboração de mapas de relevo, os dados batimétricos, tanto obtidos com a 

sonda como os de altimetria, foram filtrados para blocos de 30" x 30" (longitude x latitude) 

obtendo-se a mediana dos valores de profundidade e de localização. Estes foram então 

interpolados para uma malha amostrai de 30" de resolução por uma rotina de curvatura 

contínua "spline" com tensão (Smith e Wessel, 1990). Todas as operações relativas à 

filtragem e interpolação dos dados bati métricos foram executadas com os programas do 

pacote GMT - Generic Mapping Tools (Wessel e Smith, 1998). Posteriormente a batimetria 

foi visualizada tridimensional mente no programa NVIZ (Mitas et ai. , 1997) através da 

importação da matriz de dados interpolados para o SIG GRASS 6.0 (Geographic Resources 

Analysis and Support System) (GRASS Development Team, 2005) na forma de um mapa. 

No caso do Arquipélago de São Pedro e São Paulo os dados foram filtrados em blocos de 

3" x 3" (longitude x latitude) e não houve utilização de dados de altimetria . 

• Resultados 
Caracterização Ambiental 

~EAMlliNTOSDEFUNDO 

Mapas de batimetria das áreas de trabalho são apresentados nas Figuras 6 a 8, 

respectivamente para as regiões Costeiras Norte e Sul, Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo e Bancos Oceânicos do Ceará. 
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Figura 6 - Mapa geral da região nordeste do Brasil onde o relevo oceânico foi gerado a partir de dados obtidos in 
situ e dados de altimetria por satélite. 
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Figura 7 - Mapa do relevo do maciço que forma o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, gerado a partir de dados 
obtidos in situo 
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Figura 8 - Mapa do relevo dos Bancos Oceânicos do Ceará com visualização do continente ao fundo, gerado a 
partir de dados obtidos in sifu e dados de altimetria por satélite. 

HIDROGRAFIA 

Os dados de CTO são apresentados graficamente de duas formas, para os 

diferentes setores: 1) perfis verticais de temperatura com dados interpolados entre lances 

de CTOs; 2) com as profundidades do topo e da base da termoclina. As Figuras 9 a 11 

apresentam os resultados dos dados interpolados cujo objetivo foi observar elevações 

nas isotermas que permitissem identificar locais de potencial enriquecimento. 

Dis!êllcia (km) 

Figura 9 - Estações de CTO posicionadas ao longo do eixo maior do maciço formador do Arquipélago de São Pedro e 
São Paulo. 

Oislhcia (km) 

Figura 10 - Estações de CTO posicionadas nas proximidades das ilhas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 
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Figura 11 - Estações de CID posicionadas a teste das ithas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

A Figura 12 apresenta as profundidades de topo e base da termoclina, nos diferentes 

setores. Observa-se que na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo tanto o topo 

da termoclina quanto a base estão em profundidades menores do que as demais regiões. 

No que se refere aos Bancos do Ceará a situação é mais complexa com locais onde há 

grande variação nas profundidades, tanto de topo quanto de base, mas com maior amplitude 

nessa última. A reg ião costeira apresenta um comportamento semelhante aos bancos. 

Parte dessa região não foi devidamente amostrada, no denominado setor Costeira Sul 

devido à ausência de CTD a bordo na última etapa do cruzeiro. 
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Figura 12 - Profundidades de topo e base das termoclinas observadas nos lances de CID realizadas no 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, nos Bancos Oceânicos do Ceará e nas Costeiras Norte e Sul. 
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Classificação dos ecotipos 

N ERlTICO 

O ecotipo Nerítico caracteriza-se pela homogeneidade tanto vertical quanto horizontal, 

geralmente ocupando toda a coluna d'água. Os aspectos diurno (Figura 13) e noturno 

(Figura 14) são semelhantes, assinalando-se apenas a tendência de aumento na densidade 

acústica durante os períodos noturnos. Esse ecotipo foi detectado em praticamente toda a 

varredura realizada sobre a plataforma continental da região Nordeste, distribuindo-se do 

limite interno dos perfis até a quebra da plataforma, ao longo de 362 mn. 

A profundidade local máxima de ocorrência do ecotipo foi 105 m, valor este que 

corresponde à máxima extensão vertical registrada. 

Foi realizado um lance de pesca direcionado à amostragem deste tipo de registro 

tendo capturado principalmente cefalópodes da família Enoploteuthidae (N = 104), além 

de teleósteos de pequeno porte (N = 9). 

Om 

Figura 13- Ecotipo Nerítico diurno 

Om 

4B m 

Figura 14 - Ecotipo Nerítico noturno 
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BALlSTES 

Os registros do tipo Balistes foram observados em áreas restritas, sobre a 

plataforma continental extema, com a maioria das ocorrências durante a varredura 

Costeira Sul. Distribuíram-se ao longo de 16,2 milhas náuticas, em locais com profundidade 

variando entre 40 e 75 m, sendo a máxima extensão vertical registrada de 36,4 m, tendo 

sido observados apenas em períodos diumos (Figura 15). 

Devido ao pequeno número de detecções, da baixa densidade acústica e da 

proximidade dos registros com o fundo, não foram realizados lances de pesca dirigidos à 

captura dos mesmos. Desta forma, tais registros foram classificados de acordo com 

resultados obtidos em estudos de prospecção hidroacústica realizada na costa Central 

do Brasil, por Madureira et aI. (2004). 

Figura 15 - Ecotipo Balistes 

NUVEM DE QUEBRA 

Registros do tipo Nuvem de Quebra caracterizam-se por uma agregação de 

organismos, na região do talude superior, próximo à quebra da plataforma continental 

(Figura 16), provocando um súbito aumento na densidade acústica. Estes registros foram 

detectados ao longo das varreduras Costeira Norte, Costeira Sul e Bancos Oceânicos 

do Ceará, num total de 49,4 milhas náuticas, em diferentes períodos do dia. 

Dois lances de pesca dirigidos à amostragem deste registro capturaram uma 

composição de espécies pelágicas e mesopelágicas. O primeiro com acentuado 

predomínio de peixes da família Myctophidae, e o segundo com predomínio de Decapterus 

tabl, correspondendo, neste caso, ao tipo de registro e espécie dominante, conforme 

observado por Madureira et aI. (2004) na Costa Central do Brasil. 
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Figura 16 .. Ecotipo Nuvem de Quebra 

CAMADA O CEANICA 

Caracteriza-se por uma camada homogênea e horizontalmente contínua, que ocupa 

a porção superior da coluna d'água, estendendo-se da superfície até 245 m, valor que 

corresponde à máxima extensão vertical registrada (Figura 17). 

Registros do tipo Camada Oceânica foram detectados durante o período diurno, ao 

longo de toda a prospecção acústica realizada nas regiões de talude, oceânicas e nos 

bancos. A soma de milhas náuticas nas quais tal registro ocorreu é de 496,7 milhas. 

Os cinco lances de pesca dirigidos à amostragem deste tipo de registro indicaram 

uma elevada composição de diferentes espécies de pequenos peixes pelágicos e 

mesopelágicos, cefalópodes e crustáceos, além de tunicados, heterópodos, 

pterópodos e sifonóforos. 

' .. - l=-''-'----I~~~~~aoceãnica 

. ! 

1.600 m 

Figura 17 .. Ecotipo Camada Oceânica 
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M YCTOPHIDAE 

Caracterizam-se por formarem camadas de dispersão em meia água (em média 

entre 350 e 580 m) durante o período diurno (Figura 18), apresentando marcado 

comportamento de migração nictemeral, ascendendo para camadas superiores ao 

entardecer, quando se mistura às camadas oceânicas (Figura 19), e voltando à meia 

água no amanhecer. 

Os registros do tipo Myctophidae foram detectados ao longo de toda a área de 

estudo, nas regiões de talude e oceânicas, perfazendo um total de 267,1 milhas náuticas. 

Em profundidades maiores do que 500 m, com máximo aos 750 m foram 

observadas camadas muito similares às de Myctophidae (Figura 20). 

Em um lance de pesca dirigido à amostragem deste tipo de registro foi capturada 

uma composição de peixes mesopelágicos, crustáceos e pequenas lulas, com predomínio 

de peixes da família myctophidae. 

Om 

1.050 m 
Figura 18 - Eeotipo Myetophidae diurno 
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Figura 19 - Eeotipo Myetophidae migração nietemeral 
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Figura 20 - Registros similares a Myctophidae 

CAMADA O CEÂNICA COM M YCTOPHIDAE 

Caracteriza-se por uma camada uniforme e densa, que se estende da superfície 

até cerca de 350 m, sendo esta a máxima extensão vertical registrada (Figura 21). 

Corresponde ao principal tipo de registro observado nas regiões de talude e 

oceânicas, no período noturno, após a migração nictemeral ascendente das camadas de 

Myctophidae. As camadas de Myctophidae que migram compõem principalmente a base 

da camada oceânica tipicamente diurna, incrementando a extensão vertical e densidade 

desta camada. Registros deste tipo foram detectados ao longo de toda a área de estudo, 

perfazendo um total de 461,1 milhas náuticas. 

Lances de pesca direcionados aos setores mais próximos à superfície e base da 

camada confirmam a sobreposição, no período noturno, dos ecotipos Camada Oceânica 

e Myctophidae. 
1 m !hãO náL ,Iica 
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Figura 21 - Ecotipo camada Oceânica com Myctophidae 
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CARDUMES DE FUNDO NÃo IDENTIFICADOS 

Morfologicamente os registros de Cardumes de Fundo assemelham-se aos de 

Balistes, no entanto, analisando-se os descritores espaciais relacionados à profundidade 

local e do registro observa-se que estes ocorrem em locais mais profundos, para as 

quais não há confirmação de ocorrência de registros do tipo Balistes (Figura 22). 

Tais registros foram observados na região dos Bancos Oceânicos do Ceará, 

posicionados sobre o topo das feições, em profundidades que variaram entre 180 e 

300 m, ao longo de 15,3 milhas náuticas. 

Devido ao pequeno número de detecções, da baixa densidade acústica e da 

proximidade dos registros com o fundo, não foram realizados lances de pesca dirigidos à 

captura dos mesmos. 
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Figura 22 - Ecotipo Cardumes de fundo não-identificados 

Densidade Acústica 

Om 

..... ~ 

As densidades acústicas totais observadas ao longo dos perfis, expressas pelo 

parâmetro NASC, para a lâmina d'água entre 5 e 500 m serão apresentadas para os 

diferentes setores. Esses resultados representam o somatório da energia acústica 

integrada em toda a coluna d'água amostrada pela sonda. 

Nas prospecções na região Nordeste, e ao longo de SPSP e dos BOC, raramente 

foram observadas estruturas características de cardumes, as exceções são as 

denominadas nuvens de quebra de plataforma descritas no item CLASSIFICAÇÃO DOS 

ECOTIPOS. De forma rotineira foram detectadas "camadas" que são estruturas 

compostas por um elevado número de espécies de organismos do megaplancton, e de 

forma ocasional, de organismos pelágicos tais como peixes da Família Myctophidae além 

de outras espécies menos numerosas e cefalópodes (Vaske et ai., 2005). As camadas 

SÉRIE REVIZEE - SCORE NE 



são formadas por concentrações de baixa densidade numérica, que por conseqüência 

geram baixos valores de densidade acústica. Nesses casos, a conversão de energia 

acústica em densidade biológica é complexa e exige técnicas amostrais não disponíveis 

no cruzeiro em análise (Madureira et aI., 1998). No presente trabalho apresentam-se os 

resultados do particionamento da energia acústica para os ecotipos identificados. No 

total foram identificados seis ecotipos que, após serem classificados, foram analisados 

quanto a sua distribuição e abundância nos diferentes setores. 

Um fator determinante nessa análise é a movimentação vertical de grupos de 

organismos na coluna d'água, ao longo de ciclos de 24 horas. Esses movimentos estão 

associados à intensidade luminosa na coluna d'água e por conseqüência obedecem aos 

ciclos de dia/noite/entardecer/amanhecer. 

COSTEIRA NORTE 

A densidade acústica total observada ao longo dos perfis, expressa pelo parâmetro 

NASC, para a lâmina d'água entre 3 e 500 m para o setor CN é apresentada na Figura 23. 

Observam-se diferenças quanto aos níveis de NASC durante o dia e a noite, assim como 

em relação à proximidade da costa. As maiores densidades foram observadas à noite, 

nas porções mais oceânicas dos perfis. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
11000 m2/mn 2 

I Amanhecer 
I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

w 

Figura 23 - Densidade acúslica lolal (NASC lolal) para as 9 camadas de inlegração, enlre 3 e 500 m de 
profundidade. As cores represenlam diferenles períodos do dia 

A Figura 24 apresenta os resultados dos valores de NASC para o ecotipo Nerítico, 

para a região Costeira Norte, e a Figura 25 apresenta esses resultados separados por 

períodos do dia. 
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Valores de densidade acústica (NASC) para o Ecotipo Neritico, 
durante a Varredura Costeira Norte 
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Figura 24 - Distribuição e densidade acústica do ecotipo Nerítico para a CN. 

Distribuição de NASC (m'Z/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
Ecotipo Nerítico 

I 1000 m2/mn2 
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I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

Figura 25 - Dados de densidade acústica do ecotipo Nerltico separados por período do dia. 
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Observa-se nas figuras acima que o ecotipo nerítico foi detectado tanto de dia quanto 

à noite ao longo dos perfis, naquelas milhas percorridas sobre a plataforma. As maiores 

densidades foram observadas à noite, com valores significantemente mais altos nas 

proximidades do limite leste desse setor. 

A Figura 26 apresenta os valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica para 

a CN, e a Figura 27 apresenta os valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica 

com Myctophidae para o mesmo setor. 
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Figura 26 - Valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica na CN. 
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Valores de densidade acústica (NASC) para o Ecolipo Camada 
Oceânica com Myctophidea, durante a Varredura Costeira Norte 
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Figura 27 - Valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae na CN. 

Observa-se que as ocorrências dos ecotipos Camada Oceânica e Camada 

Oceânica com Myctophidae são complementares ao longo dos perfis, Isso se deve a 

dois fatores de diferentes origens: 1) aos movimentos verticais dos organismos, que 

migram em direção a superfícies à noite e retornam para maiores profundidades de dia e; 

2) ao deslocamento do navio de forma ininterrupta ao longo de ciclos de 24 horas, que 

determina que parte dos perfis seja coberta de dia e parte à noite, Por essa razão, trechos 
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onde somente observa-se o ecotipo camada oceânica foram percorridos durante o dia 

enquanto que, naqueles noturnos, o ecotipo camada oceânica com Myctophidae, 

característico do período escuro, foi dominante. Essas observações podem ser melhor 

avaliadas nas Figuras 28 e 29, que apresentam os resultados da separação dos dados 

de NASC, para os respectivos ecotipos, por dia, noite, entardecer e amanhecer. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
Ecotipo Camada Oceânica 

11000 m2/mn2 

, 
,, 

I Amanhecer 
I Dia 

. I Anoitecer 
I Noite 

Figura 28 - Camada oceânica na região costeira Norte, dados de NASC separados por período do dia. 

,. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
Ecotipo Camada Oceânica com Myclofideo 

11000 m2/mn2 

I Amanhecer 
I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

Figura 29 - Densidade acústica (NASC) para o ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae por período do dia, na 
região Costeira Norte. 

o ecotipo camada oceânica está presente em praticamente toda a região, com 

variações na densidade, fora dos limites da plataforma. O ecotipo Myctophidae, que ocupa 

estratos profundos durante o dia, migra verticalmente à noite para ocupar estratos mais 

próximos à superfície. Como conseqüência, a coluna d'água até os 500 m contém, durante 

o dia, grupos de organismos segregados em dois ecotipos que se sobrepõe à noite. 
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o ecotipo Myctophidae propriamente dito foi observado durante o dia, separado 

das camadas oceânicas, dentro dos 500 m de configuração do eco-integrador. Nessas 

ocasiões pôde ser quantificado em termos de densidade acústica, dentro da configuração 

do presente trabalho (Figura 30). Observa-se nessa figura que as maiores densidades 

foram registradas em dois perfis à leste de Fortaleza que podem ser verificados na Figura 

31, como tendo sido detectados durante o período diurno. 
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Figura 30 - Valores de NASC para o ecotipo Myctophidae na CN. 

Distribuição de NASC (m 2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
Ecolipo Camada Oceânica com Myctofideo 

11000 m2/mn2 
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I Anoitecer 
I Noite 
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Figura 31 - Densidade acústica (NASC) para o ecotipo Myctophidae por periodo do dia, na região Costeira Norte. 

A Figura 31 apresenta a densidade parcial do registro Myctophidae por período do 

dia. Ao longo das prospecções foi observado que parte das concentrações de Myctophidae 
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posicionavam-se no período diumo em profundidades maiores do que 500 m, limite de 

profundidade das camadas de eco-integração. Por esta razão parte dessas concentrações 

foram registradas mas não quantificados em densidade acústica. A configuração do 

equipamento para camadas entre 3 e 500 m seguiu o padrão dos cruzeiros do Programa 

REVIZEE para as regiões sul, sudeste e central (Madureira et ai., 2004; Madureira e 

Rossi-Wongtschowski , 2005) . 

O ecotipo Nuvem de Quebra esteve representado nesse setor em diversos 

pontos (Figura 32) , com as maiores densidades observadas nos setores mais à leste, 

nas proximidades das milhas onde foram observadas altas concentrações do ecotipo 

Nerítico (Figura 24) . 
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Figura 32 - Densidade acústica do ecotipo Nuvem de Quebra no setor CN. 

A distribuição e abundância deste ecotipo na CN, relativamente aos períodos do 

dia, pode ser observado no Figura 33, As maiores densidades foram observadas no 

período noturno, 
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Distribuição de NASC (m2/mn2 ) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Norte 
Ecotipo Nuvem de Quebra 

11000 m2/mn2 

I Amanhecer 
I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

Figura 33 - Densidade acústica do ecotipo Nuvem de Quebra, por períodos do dia, no setor CN. 

COSTEIRA SUL 

A densidade acústica total observada ao longo dos pertis, expressa pelo parâmetro 

NASC, para a lâmina d'água entre 3 e 500 m para a CS é apresentada na Figura 34. As 

maiores densidades foram observadas à noite, nas porções mais oceânicas dos pertis, 

particularmente na porção norte desse setor. 
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Figura 34 - Densidade acústica total (NASC total) para as 9 camadas de integração, entre 3 e 500 m de 
profundidade para a CS. As cores representam diferentes períodos do dia. 

A Figura 35 apresenta os resultados dos valores de NAS C para o ecotipo Nerítico 

para a região Costeira Sul, e a Figura 36 apresenta esses resultados separados por 

períodos do dia. 
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Figura 35 - Distribu ição e densidade acústica do ecotipo Neritico para a CS. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Sul 
Ecotipo Nerítico 

11000 m2/mn2 

---
I Amanhecer 
I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

Figura 36 - Dados de densidade acústica do ecotipo Nerítico separados por período do dia. 

ObseNa-se nas figuras acima que o ecotipo Nerítico foi detectado praticamente ao 

longo de toda a extensão dos perfis. As maiores densidades foram registradas no período 

noturno, sendo que o setor mais ao sul, próximo à divisa entre os estados de Alagoas e 

Sergipe, apresentou os maiores valores de NASC. 

A Figura 37 apresenta os valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica para 

a CS e a Figura 38 apresenta os valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica com 

Myctophidae para o mesmo setor. 
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Figura 37 - Valores de NASC para o ecotipo Camada Oceânica na CS. 
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Figura 38 - Valores de NAS C para o ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae na CS. 

Observa-se que as ocorrências dos ecotipos Camada Oceânica e Camada 

Oceânica com Myctophidae são complementares ao longo dos perfis , devido à 

temporal idade das detecções. 

As figuras 39 e 40 apresentam os valores de NASC para os ecotipos Camada 

Oceânica e Camada Oceânica com Myctophidae, no setor Costeira Sul, separados por 

período do dia. 
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Figura 39 - Camada Oceânica no setor CS, dados de NASC separados por período do dia. 
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Figura 40 - Camada Oceânica com Myctophidae no setor CS, dados de NASC separados por período do dia. 

Observam-se valores reduzidos de densidades para os dois ecotipos considerados. 

A Figura 41 apresenta os valores de NASC para o ecotipo Myctophidae para a CS, 

e a Figura 42 apresenta os mesmos valores, separados por período do dia. 
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Figura 41 - Valores de NASC para o ecotipo Myctophidae na CS. 

Distribuição de NASC (m 2/mn2 ) 
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Figura 42 - Myctophidae no setor CS, dados de NASC separados por período do día. 
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No que se refere à distribuição por período do dia a Figura 42 apresenta a densidade 

parcial do ecotipo Myctophidae. Da mesma forma que na CN parte das concentrações 

deste ecotipo posicionavam-se em profundidades maiores do que 500 m, no período 

diurno, limite de profundidade das camadas de eco-integração. 

O ecotipo Nuvem de Quebra esteve representado nesse setor em diversos pontos 

(Figura 43), com as maiores densidades observadas nos setores mais à leste, nas 

proximidades das milhas onde foram observadas altas concentrações do ecotipo Nerítico 

(Figura 35). 
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A distribuição e abundância do ecotipo Nuvem de Quebra na CS, relativamente aos 

períodos do dia, podem ser observadas na Figura 44. As maiores densidades deste ecotipo 

foram observadas no período noturno. 
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Figura 43 - Densidade acústica do ecotipo Nuvem de Quebra no setor Costeira Sul. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Costeira Sul 
Ecolipo Nuvem de Quebra 

11000 m'2/mn2 
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1 Amanhecer 
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I Noite 

Figura 44 - Densidade acústica do ecotipo Nuvem de Quebra, por períodos do dia, no setor Costeira Sul. 

COSTEIRAS N ORTE E SUL 

A fim de comparar os resultados obtidos nos dois setores denominados costeira norte 

e sul apresentam-se a seguir uma série de figuras que integram os dados, facilitando a 

identificação dos setores da costa onde as maiores densidades acústicas foram observadas. 

S ÉRIE R EVIlEE - S eaRE NE 



Inicialmente apresentam-se mapas de densidade total, separadas por períodos do 

dia, para os dois setores juntos (Figura 45). 

DistribuiçãO de NASC (m2/mn2) 
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Figura 45 - Distribuição de densidade acústica (NASC) total , por periodo do dia, para os setores CN e CS. 

A figura acima evidencia que as maiores densidades foram observadas na CN. 

Essa observação é menos significativa quando se trata do ecotipo Nerítico (Figura 46) 

cujas densidades não diferem significativamente entre os setores. 

Distribuição de NASC (m2/mn2) 

Cruzeiro REVrZEE NE 

I Amanhecer 
I Dia 

3& W I Anoitecer 
I Noite 

Figura 46 - Distribuição de densidade do ecotipo Neritico (NASC), por periodo do dia, para os setores CN e CS. 
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As diferenças entre os setores, no que se refere ao ecotipo Camada Oceânica 

também não são significativas (figura 47). No entanto, para o ecotipo Camada Oceânica 

com Myctophidae, a situação é diferente, com concentrações mais elevadas no setor 

norte em relação ao sul (figura 48). 
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Figura 47 - Distribuição de densidade do ecotipo Camada Oceânica (NASC), por período do dia, para os setores CN e CS. 
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Figura 48 - Distribuição de densidade acústica (NASC) do ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae, por período 
do dia, para os setores CN e CS. 
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Novamente não são observadas diferenças significativas entre os dois setores no 

que se refere ao ecotipo Nuvem de Quebra (Figura 49). 
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Figura 49 - Distribuição de densidade acústica (NASC) do ecotipo Nuvem de Quebra, por período do dia, para os 
setores CN e CS. 

As maiores densidades observadas no setor Costeira Norte referem-se a 

concentrações de Myctophidae, significantemente mais elevadas naquele setor 

relativamente à Costeira Sul. 

ARQUIPÉLAGO DE SAo PEDRO E SAo PAULO 

A Figura 50 apresenta os valores de densidade acústica total (NASC) para a área 

varrida nos entomos do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Considerando-se a 

integração de todas as 9 camadas que perfazem as profundidades de 5 a 500 m observa

se que os valores notumos de densidade acústica são significantemente mais altos do 

que os diurnos. 
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Figura 50 - Distribuição de densidade acústica (NASC) total, por período do dia, em SPSP. 

A análise dos dados de NASC total por camada, ou seja, valores totais observados 

nos estratos medidos (ver definições das camadas na Tabela 3), apresentaram valores 

mais elevados de densidade acústica nas camadas mais próximas à superfície (camadas 

1 e 2) e na mais profunda (camada 9) (Figuras 51 a 53). As camadas intermediárias 

apresentaram valores mais baixos com a exceção de um ponto na camada 3. 
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Figura 51 - Distribuição de densidade acústica (NASC) na camada 1 (entre 5 e 50 m), por perlodo do dia, em SPSP. 

SÉRIE REVIlEE - ScaRE NE 



, , 

29AOW 

Distribuição de NASC (m 2/mn2 ) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Arq . São Pedro e São Paulo 
Camada 2: 50 - 100 m 

1100 m2/mn 2 

29.35 W 

- ~ ~ - - ~ 

, , 
, 

29.30 W 

, 
- - --.'-, , I Amanhecer 

I Dia 
I Anoitecer 
I Noite 

29.25W 

Figura 52 - Distribuição de densidade acústica (NASC) na camada 2 (entre 50 e tOO m), por período do dia, em SPSP. 
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Figura 53- Distribuição de densidade acústica (NASC) na camada 9 (entre 400 e 500 m), por período do dia, em SPSP. 

o particionamento dos dados de NASC por ecotipo permite a análise mais detalhada 

dos organismos observados no entorno de São Pedro e São Paulo. A Figura 54 apresenta 

as observações do Ecotipo Camada Oceânica distribuídos de forma relativamente 

homogênea, sem a identificação de áreas significantemente mais densas, exceto leituras 

ao norte da ilha. Observa-se que há áreas onde não foram observados valores de NASC, 

o que, nesse caso, deve-se ao horário do dia. 
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Figura 54 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para o ecotipo Camada Oceânica, por periodo do dia, em SPSP. 

o ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae (Figura 55) exemplifica de forma 

clara a problemática da prospecção ao longo das 24 horas. Os setores prospectados à 

noite detectaram altos valores desse ecotipo, não observados nos setores trabalhados 

durante o dia. Essas ausências de eco-registros nas áreas prospectadas no período 

diurno devem-se ao deslocamento dos organismos para estratos profundos. 
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Figura 55 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para O ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae, por 
período do dia, em SPSP. 

O ecotipo Myctophidae foi observado durante o dia com valores de densidade 

acústica relativamente altos (Figura 56) . 
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Figura 56 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para o ecotipo Myctophidae, por periodo do dia, em SPSP. 

B ANCOS O CEÂNICOS DO CEARÁ 

O Banco Aracati foi o que apresentou maiores densidades acústicas relativamente 

aos outros bancos mais oceânicos (Figura 57) . 

Distribu ição de NASC (m2/mn 2) 

Cruzeiro REVIZEE NE 
Varredura Bancos 

11000 m2/mn2 

, Amanhecer 
, Dia 
, Anoitecer 
I Noite 

, , 

w 

Figura 57 - Distribuição de densidade acústica total (NASC), por período do dia, para os Bancos Oceânicos do Ceará. 

O ecotipo Camada Oceânica não apresentou valores elevados de densidade nos 

Bancos do Ceará (Figura 58). 
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Figura 58 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para o ecotipo Camada Oceânica, por período do dia, nos BOC. 

As concentrações mais significativas foram relativas ao ecotipo Camada Oceânica 

com Myctophidae (Figura 59). Essa constatação reforça as observações do movimento 

vertical dos Myctophidae para águas profundas durante o dia, uma vez que os valores de 

densidade acústica do ecotipo Myctophidae para os bancos são baixos (Figura 60) , em 

contraste ao ecotipo Camada Oceânica com Myctophidae. 
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Figura 59 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para o ecotipo Camada Oceânica com Mytophidae , por 
período do dia, nos BOC. 
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Figura 60 - Distribuição de densidade acústica (NASC) para o ecotipo Mytophidae, por periodo do dia, nos BOC, 

o ecotipo Nerítico, por definição, não ocorre na região dos bancos oceânicos. Os 

ecotipos Balistes e Nuvem de Quebra não ocorrem ou ocorrem de forma pontual, 

respectivamente, 

Estatística dos resultados 

A seguir são apresentados resultados referentes às densidades acústicas, na forma 

de NASC total, testados para os diferentes setores considerados no presente estudo, Os 

valores obtidos nos testes Teste-t são apresentados na Tabela 6, o nível de significância 

considerado foi de 1 % (p = 0,01). 

Diferença significativa foi observada entre o NASC total das regiões Costeira Norte 

e Costeira Sul (Teste-t, p = 0,00217), Quando analisados períodos de dia (p = 1,532 e-09) 

e noite (p = 0,17440) separadamente, o período do dia apresenta diferença significativa 

de NASC totai. Nos bancos oceânicos do Ceará e no arquipélago de São Pedro e São 

Paulo, porém, não foram encontradas diferenças significativas nas densidades acústicas 

(p = 0,3418) e mesmo quando analisados separadamente não são encontradas diferenças 

no dia (p = 0,11400) ou na noite (p = 0,38260). Quando comparadas região Costeira 

Norte e a região oceânica (Bancos do CE e SPSP) observa-se que existe diferença 

significativa entre as leituras médias de NASC das duas regiões (p = 0,00107), sendo 

que no período noturno essa diferença não é observada (p = 0,52880) e a maior diferença 

encontrada corresponde ao período diurno (p = 2, 163E-07). 
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Tabela 6 - Setores de estudo comparados, valores obtidos no Teste-t, desvio padrão, probabilidade e 
médias de NASC (m'>mn" ). CN = Costeira Norte; CS = Costeira Sul; BOC = Bancos Oceânicos do 
Ceará; SPSP = Arquipélago de São Pedro e São Paulo; BOC + SPSP = região oceânica, que compreende 
os Bancos Oceânicos do Ceará e os Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Nível de sign ificância de 
1% (p = 0,01). 

Desvio padrão 

439 0,00217 1921,58 1400,59 

0,952 311 0,34180 1488,13 1301,34 

-1,361 250 0,17440 1875.54 2161 .96 

6,372 179 1,532E-09 2035,42 441.53 

xSPSPno/le 0.875 147 0,38260 2071.80 1781.01 

xSPSPdla -1,590 143 0,11400 843.84 995.75 

x eoc+ SPSP 3,290 521 0.00107 1921.58 1426.12 

x eoc + SPSP nollo -0.630 270 0.52880 1875.54 2011,30 

x eoc + SPSP dia 5.351 223 2.163E·07 2035.42 886.79 

As regiões costeiras norte e sul apresentaram diferenças significativas no que se 

refere às densidades acústicas, sendo que o norte teve valores mais altos do que o sul. 

Essa observação está principalmente associada às leituras diurnas, onde os testes 

indicam diferenças significativas, o que não ocorre para o período noturno. 

Biomassa 

Nas Tabelas 7 e 8 são apresentados os resultados finais dos cálculos de densidade 

média (em tlmn2 ), com os respectivos coeficientes de variação e os resultados finais dos 

cálculos de biomassa, expressa em toneladas, para cada um dos diferentes grupos de 

organismos analisados, para o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. A área prospectada 

também consta nas tabelas. 

Tabela 7 - Resultados de densidade média e coeficiente de variação para cada um dos grupos analisados 

Grupo 

lDalman •• I. eonlólagoa 

[Mo.op,alágllcoa PlancUvoros 

Noclófagoe 

18.98 

0.2 

1103,6 

119.8 

292.7 

1,2 

1.2 

1.2 

1.2 

Tabela 8 - Resultados de Biomassa para cada um dos grupos analisados 

Grupo 

18,98 

[Me .• op"/IIgI'ooo P/anct/varas 

rPa/im/ .. ,. Nac/6fsgos 

TOTAL 

0.04 

248.23 

28.98 

85.83 

341,08 
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Os valores do coeficiente de variação são os mesmos para os diferentes grupos 

de organismos porque foi utilizado um valor médio de densidade acústica para a área 

toda e não um valor médio por perfil. 

Discussão 

A prospecção hidroacústica cobriu uma extensa área que incluiu toda a costa 

nordestina, os Bancos Oceânicos do Ceará e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Mapas de relevo de fundo, para os diferentes setores deste trabalho, são apresentados 

como um sub-produto das prospecções hidroacústicas. Esses mapas são contribuições 

aos estudos de relevo de fundo da costa nordestina e dos Bancos Oceânicos do Ceará 

(Figuras 6 a 8). Devido ao espaçamento entre perfis, os mapas não possuem um 

detalhamento rigoroso. No entanto, a utilização de dados de altimetria por satélite, 

associados à batimetria ao longo dos perfis, permitiu a visualização das principais feições 

de fundo. 

No que se refere ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Figura 7), entende-se 

ser este o primeiro mapa 3D do maciço formador do Rochedo. Deve ser observado que 

esse mapa foi gerado exclusivamente a partir de dados bati métricos obtidos ao longo 

desta prospecção, sem adição de dados altimétricos. As características do relevo foram 

evidenciadas a partir de uma malha amostrai de 0,2 mn entre perfis, ou seja, uma alta 

resol ução horizontal. 

As amostras coletadas com CTD para temperatura, sal in idade e velocidade do 

som, ficaram restritas a um máximo de 600 m de profundidade e ausentes no setor 

denominado Costeira Sul devido a falta do equipamento a bordo naquele setor. De forma 

geral, a análise dos dados permite verificar a forte estratificação entre a Água Equatorial 

de Superfície (AES) e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS). A expectativa de localização 

de focos de ressurgência nas proximidades de altos fundos não se concretizou. No entanto, 

observou-se que na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, tanto o topo quanto 

a base da termoclina estão em profundidades menores do que as demais regiões. Nos 

Bancos do Ceará, cujas características de elevação do fundo poderiam propiciar situação 

semelhante ao Arquipélago, as observações indicam uma estrutura mais complexa, com 

locais onde há variação nas profundidades, tanto de topo quanto de base da termoclina, 

mas com maior amplitude nessa última. O setor denominado Costeira Norte apresenta 

um comportamento semelhante aos Bancos do Ceará. 

De certa forma a estabilidade da coluna observada ao longo de dezenas a centenas 

de milhas está "impressa" nos eco-registros que se apresentam nestes setores, em 
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geral, quase homogêneos tanto morfologicamente quanto em termos de energia . 

Basicamente por não haver alterações na estrutura da coluna d 'água também não há 

modificações na estrutura e densidade dos eco-registros. 

Do ponto de vista da prospecção hidroacústica o aspecto mais marcante do trabalho foi 

a ausência de cardumes em praticamente toda a área varrida. A exceção ficou por conta de 

uma ocorrência no Banco Continental, onde foi observado um cardume com características 

de Decapterus tab/, identificado a partir de Madureira et alo (1999) . Esse cardume não foi 

amostrado devido a sua proximidade do fundo e do talude, operação que colocaria em risco 

todo o petrecho de pesca, incluindo o transdutor de rede, As demais observações acústicas da 

área prospectada foram dominadas por "camadas", que são registros contínuos de agregações 

de organismos sem uma estrutura definida, ou seja, sem formar unidades de cardumes. Essas 

camadas são formadas por um elevado numero de espécies de organismos de pequeno porte. 

Estimativas de biomassa por método hidroacústico são dificultadas em regiões 

onde ocorre um grande número de espécies na coluna d 'água, uma vez que há 

necessidade de identificar e quantificar a representatividade de cada espécie e classe de 

tamanho. Regiões tropicais são particularmente complexas devido a alta diversidade e 

baixa biomassa dos grupos (Simmonds e MacLennan, 2005) , As características 

oligotróficas da região do presente trabalho explicam a ausência de cardumes. 

Outro aspecto a considerar é a falta de informações sobre os índices de Reflexão 

Acústica (TS) de espécies tropicais mesopelágicas, tais como uma parcela significativa 

dos indivíduos capturados nos lances do REVIZEE-NE (Vaske Jr. et alo , 2005). 

Durante este trabalho foram realizados 12 lances de pesca, considerados pelo 

grupo de acústica como representativos dos eco-registros, o que é um número baixo 

dada a abrangência da área. No entanto, as concentrações observadas nas eco-sondas 

não justificavam mais lances de meia água mas sim amostragens com redes para 

plâncton. Naquelas circunstâncias onde as concentrações foram significativas os lances 

foram efetuados, Pode-se afirmar que a expectativa de um número maior de amostras 

sobre importantes concentrações de organismos não foi concretizada. 

No que se refere a resultados de estimativas de biomassa, a única área que se 

apresentou adequada a uma avaliação foi a do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, 

Naquele local, durante o período de estudo, foi estimado um total de 341 toneladas (t) 

entre espécies pelágicas e semi-pelágicas sendo 72,7% (248 t) de peixes mesopelágicos 

planctívoros, 19,3% (65,8 t) de peixes pelágicos nectófagos e 7,9% de lulas (26,9 t). 

Vaske Jr et alo (2005), analisando as capturas de meia água do presente trabalho, 

observam que entre os peixes capturados pela rede, apenas Brama spp. e Gempy/us 
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serpensfazem parte, constantemente, da alimentação de grandes predadores do Atlântico 

sudoeste equatorial. Os autores mencionam que o mesmo acontece com as lulas, aqui 

representadas pela família Enoploteuthidae, cuja ocorrência na dieta dos grandes 

predadores é de apenas 1 %. Os autores sugerem ainda que a ausência de espécies 

mais comuns na dieta dos predadores, particularmente lulas nos lances de pesca, esteja 

associada a escape da rede de meia água. A experiência de capturas de lulas, 

especialmente tlJex argentinus, em outros locais da costa brasileira (Madureira et ai, 2005), 

com as mesmas condições de trabalho utilizadas na região Nordeste, não suporta esta 

afirmação. Os autores ainda mencionam a possibilidade de que lulas mais comuns na 

dieta de grandes predadores estivessem ocupando estratos inferiores aos amostrados. 

Essa é uma possibilidade, uma vez que os lances mais profundos atingiram os 170 m. 

No que se refere especificamente ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo, foram 

realizados 4 lances de meia água na área, entre 30 e 75 m. Resta portanto investigar se 

os predadores de topo naquela região se alimentam preferencialmente em estratos 

superiores ou inferiores à termoclina, uma vez que os 4 lances foram acima desse forte 

gradiente termal. No entanto, deve ser observado que desses 4 lances, 2 são noturnos, 1 

no entardecer e 1 diurno. Considerando-se a movimentação vertical é razoável assumir 

que lulas maiores, se estivessem presentes, poderiam ter sido capturadas à noite. Deve 

ser mencionado ainda que os lances de pesca não foram aleatórios, e sim sempre dirigidos 

a áreas onde observam-se registros, o que pode indicar que as lulas mais freqüentemente 

observadas na dieta dos predadores, caso estivessem presentes na área, estariam em 

densidades insuficientes para sua identificação nas sondas. 

Nas demais áreas de trabalho, a combinação entre pequenas capturas de pequenos 

peixes pelágicos e lulas, que caracterizaram camadas e não cardumes inviabilizam 

avaliações de biomassa. Deve ficar claro que a limitação se deve à ausência de 

concentrações expressivas de peixes e não ao método acústico. No trabalho realizado 

ao longo da costa central, realizado com o N.Oc. Thalassa, Madureira et ai. (1998) e 

Madureira et ai. (2004) somente estimaram biomassa para uma pequena área da 

prospecção onde ocorreu Engraulis anchoita, justamente no setor mais ao sul, próximo a 

ressurgência de Cabo Frio. Nas outras regiões não foi viável estimar biomassa pela 

ausência de concentrações significativas de peixes pelágicos com exceção dos juvenis 

de baiacú (Oiodon holocantuhus). 

De acordo com Ekau e Knoppers (1999), os resultados das campanhas JOPS-II 

mostraram que as regiões central e nordeste são similares do ponto de vista dos habitats 

marinhos e devem ser consideradas como um único ecossistema. Os resultados do 
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presente trabalho, quando comparados às prospecções da região central , suportam essas 

observações . Deve-se considerar no entanto, que a ausência de concentrações 

significativas de baiacú na fase pelágica, nas prospecções no nordeste, diferencia essas 

duas regiões do ponto de vista da comunidade pelágica amostrada nesses trabalhos. 

Barros e Oliveira (1997) revisaram dados pretéritos sobre prospecções pesqueiras 

no nordeste e mencionam os levantamentos hidroacústicos com eco-integração 

executados com o barco Lamatra da FAO em 1974. Os resultados apresentam densidades 

altas, tais como, 30 a 40 Vkm2 para o Arquipélago de Fernando de Noronha e 30 a 70 Vkm2 

para o Banco Aracati. No que se refere a Fernando de Noronha, uma proporção 

considerável de peixes era composta por agregados pelágicos e semi-pelágicos, xaréus, 

pargos e bicudas, além de peixes "miúdos" e plâncton. Essa estimativa refere-se a uma 

"larga faixa ao redor da ilha, desde os 100 até os 1.000 m". 

Vários aspectos devem ser considerados no trabalho do Lamatra, entre os quais 

a enorme diferença entre os equipamentos acústicos daquela época (analógicos) e os 

atuais (digitais), mas isso, por si só, não explica as altas densidades mencionadas. 

Uma avaliação da metodologia empregada naquela prospecção indica um possível erro 

no que se refere à densidade acústica e densidade de peixes. O total do retorno da 

energia quantificada pela sonda, em uma dada área, deve ser particionada levando em 

conta as contribuições do plâncton e das demais espécies que compõe a coluna d 'água 

acusticamente amostrada. Uma conversão direta de densidade acústica em densidade 

de peixes sem o devido particionamento gera dados de densidades errôneas, muito 

superiores à realidade. Outro aspecto é a equação de TS utilizada, que foi única para 

todas as espécies. Este é um parâmetro espécie-dependente (Simmonds e MacLennan, 

2005) e, conseqüentemente, a generalização para uma única equação não é válida. 

Além disso, há menção a xaréus, pargos e bicudas que são espécies reativas para as 

quais o método acústico não é adequado. Por fim, as densidades mencionadas são 

não são compatíveis com os resultados do presente estudo. Considerando-se as 

maiores densidades observadas em São Pedro e São Paulo, estimadas no presente 

trabalho em 7,0 t/km2 , para peixes mesopelágicos e as do trabalho com o Lamatra com 

valores da ordem de 30 a 70 t/km2 , sugere-se que os resultados mais antigos 

apresentam um erro metodológico . 

Um fator determinante no presente trabalho foi a movimentação vertical na coluna 

d'água, de grupos de organismos, ao longo de cic los de 24 horas, que obedecem as 

horas de dia e noite, o entardecer e o amanhecer. Esses movimentos são associados à 

intensidade luminosa e às relações predador-presa que estabelecem ritmos que objetivam 
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minimizar as chances de ser predado assim como maximizar as chances de encontrar 

alimento (Clark e Levy, 1998). 

Considerando-se a importante movimentação vertical observada em todos os 

setores, os resultados do presente trabalho são apresentados evidenciando-se os 

movimentos e as detecções diurnas e noturnas, conforme as Figuras 23 a 60. Do 

ponto de vista metodológico, futuras prospecções deverão considerar a execução dos 

trabalhos somente no período noturno ou somente no diurno. De fato, o mais adequado 

é trabalhar somente no período diurno uma vez que os organismos apresentam-se 

estratificados e, conseqüentemente, o particionamento da energia acústica é facilitado . 

À noite, há uma sobreposição de organismos pois a movimentação da fauna de fundo 

para a superfície é muito significativa fazendo com que mais espécies ocupem o mesmo 

vol,ume de água. Por outro lado, o aspecto negativo de trabalhar durante o dia é que, 

conforme evidenciado nesse trabalho, concentrações de mictofídeos a mais de 750 m 

foram observadas neste período, fora da capacidade amostrai disponibilizada durante 

o cruzeiro . Nesse caso seriam necessários maiores comprimentos de cabo assim 

como transdutores de sondas rebocados (Kloser, 1996; Dalen et ai, 2003) para amostrar 

estes organismos naquelas profund idades. 

Do ponto de vista das densidades acústicas totais os setores Costeiras Norte e Sul 

apresentaram diferenças significativas, sendo que o Norte teve valores mais altos do que 

o Sul. Dentro da disponibilidade de dados ambientais do universo de amostras de CTD 

obtidas durante o cruzeiro, não foi possível investigar a razão dessas diferenças uma vez 

que os dados de CTD estão praticamente restritos à Costeira Norte e aos Bancos 

Oceânicos do Ceará. Sugere-se que a presença dos bancos na Costeira Norte possa 

ser a razão das maiores densidades observadas. 

No que se refere aos Bancos Oceânicos do Ceará, o Banco Aracati foi o que 

apresentou as maiores densidades relativamente aos outros bancos mais oceânicos. 

Conforme mencionado anteriormente, não foram observados focos de ressurgência 

associados a esses altos fundos. 

Seguindo a mesma metodologia empregada nos demais levantamentos acústicos 

realizados no âmbito do Programa REVIZEE na costa brasileira, os dados acústicos 

foram organizados em ecotipos e agrupados dentro de padrões que contém critérios 

quanto a sua morfologia, densidade acústica, posição geográfica e composição específica. 

Todos os registros foram organizados dessa forma. 

Na prospecção da ZEE nordestina esses ecotipos foram mapeados e avaliados 

entre setores. O ecotipo Nerítico é pouco diferenciado entre os dois setores costeiros. 
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o ecotipo Camada Oceânica apresenta "falhas" na sua distribuição que, no entanto, 

estão associadas ao ritmo das migrações verticais uma vez que, nos períodos noturnos 

as camadas superiores, onde ocorre a Camada Oceânica, são ocupadas pelo ecotipo 

Camada Oceânica com Myctophidae. No caso deste último ecotipo, a presença de 

espécies da Família Myctophidae é que determinou os valores mais elevados no setor 

Costeira Norte . O ecotipo Nuvem de Quebra , associada ao talude superior, não 

apresentou diferenças entre os setores. 

Quanto aos resultados de biomassa do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, 

com estimativas da ordem de 341 t de espécies forrageiras, é necessário comparar 

esses resultados com dados de captura para a área a fim de verificar a viabilidade de 

conversão desses valores em níveis tróficos superiores. Por outro lado há necessidade 

de verificar com mais informações a ausência, no presente trabalho, de espécies que 

compõe a dieta de grandes predadores, conforme discutido acima. 

De forma geral observou-se em todos os setores que as maiores concentrações 

de organismos ocorrem nas camadas entre a superfície e aproximadamente os 200 m, e 

abaixo dos 500 m. Analisando-se os resultados das sondagens, o estrato entre 

aproximadamente os 200 e 500 m aparece raramente ocupado por concentrações de 

organismos, quase como um "vazio". Esse estrato é, de fato, mais denso somente durante 

os períodos em que os organismos de profundidades maiores se deslocam à superfície. 

Conclusões 

Os resultados do presente trabalho são indicativos da ausência de importantes 

concentrações de peixes e/ou lulas na área prospectada, no período do cruzeiro. 

Os dados acústicos foram tratados e organizados de forma a identificar padrões 

de registros associados a grupos de espécies, os quais se mostraram principalmente 

associados a espécies mesopelágicas forrageiras, ao micronecton e ao megaplancton. 
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