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RESUMO 

A produção pesqueira da região Nordeste representou 14% dos desembarques no 

Brasil, entre 1991 e 2001. Tendências de declínio das capturas são evidenciadas para a 

maioria dos recursos explotados, como indicam as séries históricas entre 1950 e 2001 

(FAO, IBAMA, SUDEPE e IBGE). As embarcações à vela são responsáveis por 58,2% 

dos desembarques, em relação às motorizadas (40,8%). O estado da Bahia foi 

responsável pela maior parte dos desembarques (39,8%), seguido do Ceará (26,6%). As 

linhas de fundo e superfície contribuíram com 34,3% da produção, capturando espécies 

de grande valor econômico, enquanto a rede de emalhar capturou espécies de menor 

valor, responsabilizando-se por 27,1% da produção regional. O covo para peixe é mais 

utilizado em Pernambuco, enquanto o emalhe para peixe-voador atua apenas no Rio 

Grande do Norte. A frota de linha atua sobre profundidades entre 12 e 250 rn, com distâncias 

de, até, 30 mn da costa, em viagens de, até, 22 dias. O ernalhe (serreira) opera de 18 a 96 rn 

de profundidade, em viagens de 3 dias. O covo para peixe e a rede de emalhar de cerco 

são usados em pescarias de 1 dia e o emalhe para peixe-voador (Hirundichthys affinis) 

em viagens de 1 a 3 dias, em áreas de 350 a 550 m de profundidade. A frota motorizada 

do Ceará opera, para o sul, até a Bahia e, para o Norte, até o Amapá, sendo a de maior 

área de atuação entre as frotas da região. Dentre as espécies-alvo do SCORE-NE, o 

dourado (Coryphaena hippurus) , capturado por linha de mão, apresentou declínio nas 

capturas de 1996 até 2001, ano em que obteve o menor volume da série histórica, com 

um padrão inverso ao do restante do país. A serra (Scomberomorus brasiliensis) , que 

tem 81 % das capturas por emalhe, sofreu forte declínio desde 1999, atingindo os menores 

volumes em 2001, com capturas compostas por 44% de jovens. A cavala (S. cavaI/a), no 

entanto, deteve 90,8% das capturas por linha, compostas por 77% de adultos, e não 

demonstra sinais de declínio. O peixe-voador teve as maiores CPUEs na "safra", entre 

abril e julho, tanto para frota motorizada como à vela, mas apresenta declínio desde 

1999, atingindo, em 2001, o menor valor da série, (desde 1963), o que sugere que a 

captura no período reprodutivo contribui para o declínio. Da mesma forma, o dentão 

(Lutjanus jocu) , capturado por linha de fundo (95,3%), tem desembarques com volumes 

S ERIE REVIZEE - S CORE NE 



cada vez menores, desde 1991. A guaiúba (Ocyurus chysurus), também capturada por 

linha de fundo (95,5%), tem seus maiores valores de CPUEs na Bahia, seguidos por 

Alagoas e Pernambuco, e, contrariamente às espécies anteriores , tem volumes 

desembarcados em ascensão, desde 1950, com máxima em 2001 . A cioba (L. analis) , 

capturada por linha de fundo (95,7%), é a espécie de maior valor econômico entre os 

"vermelhos", com maiores desembarques na Bahia e tendência decrescente nas capturas 

durante a série histórica (menores volumes em 2001). O ariocó (L. synagris) , capturado 

por linha de fundo (69,5%), tem maiores CPUEs no Ceará e na Bahia, atingindo os maiores 

desembarques em 2001. Entre as espécies não avaliadas pelo Programa REVIZEE, o 

sirigado (Mycteroperca bonacl) representou 10% dos desembarques, com maiores 

CPUEs durante a correção reprodutiva. Entre os grandes pelágicos, a albacora-Iaje 

(Thunnus albacares) , a albacorinha (T. atlanticus) e a albacora-bandolim (T. obesus) 

totalizaram 8,25% dos desembarques. 

Palavras-chave: frota pesqueira artesanal; nordeste; pescarias industriais; pesca de 

linha; redes de emalhar; Programa REVIZEE. 

ABSTRACT 

Fishery production in northeastern Brazil represented 14% of national landings 

between 1991 and 2001. Declining tendencies in catches were evidenced for rnost of the 

exploited resources, as the historical séries between 1950 and 2001 indicates (FAO, 

IBAMA, SUDEPE, IBGE). Sailboats accounted for 58.2% of the landings, whereas 

motorized craft accounted for 40.8%. The state of Bahia was responsible for the largest 

part of the landings (39.8%), followed by Ceará (26.6%). Bottom lines and surface lines 

contributed 34.3% 01 the production , catching species 01 great economic value, whereas 

gillnets caught species of lesser value and were responsible lor 27.1 % 01 the regional 

production. Fish traps were used more in the state 01 Pernambuco, whereas gillnets lor 

Ilying fish were only used in Rio Grande do Norte. The line Ileet operated between 12 and 

250 meters, with distances 01 up to 30 nm from the coast on trips 01 up to 22 days. The 

gillnetting Ileet (serreira) operated between depths 01 18 and 96 m on 3-day trips. Fish 

pots, gillnetting and cerco were used in 1-day lisheries and gillnetting lor Ilying lish 

(Hirundichthys affinis) was used on trips lasting lrom 1 to 3 days in depths Irom 350 to 

550 m. The motorized Ileet in the state 01 Ceará operated to the south to Bahia and to the 

north to Amapá, which was the largest operation area among the Ileets in the region. 

Among the target species 01 SCORE-NE program, the dolphinlish (Coryphaena hippurus) , 
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caught by handlines, underwent a decline in catches lrom 1996 to 2001, when it obtained 

its lowest volume in the historical series, exhibiting an inverse pattern Irom the rest oi the 

country. The Spanish mackerel (Scomberomorus brasi/iensis) , caught by gillnets (81%), 

underwent a strong decline beginning in 1999, reaching the lowest volumes in 2001, with 

catches composed oi 44% juveniles. The king mackerel (S. cavaI/a) , caught by lines 

(90.8%), demonstrated no signs oi decline; catches were made up oi 77% adults. The 

Ilying lish had the highest CPUEs in the harvest between April and July lor both the motorized 

and sailboat Ileets, but began to decline in 1999, reaching in 2001 its lowest value since 

1963, which suggests that catches in the reproductive periods contributed to the decline. 

The dog snapper (Lutjanus jocu), caught by bottom lines (95.3%), was landed with 

increasingly lower volumes beginning in 1991. The yellowtail snapper (Ocyurus chysurus) , 

caught by bottom lines (95.5%), had its highest CPUEs in Bahia, lollowed by Alagoas and 

Pernambuco, and unlike the previous snappers, landed volumes increased starting in 

1950, with a maximum in 2001. The mutton snapper (L. analis), caught by bottom lines 

(95.7%), was the species with the greatest value among the red snappers, with largest 

landing volumes in Bahia and a decreasing tendency in catches throughout the historical 

series, with lowest volumes occurring in 2001. The lane snapper (L. synagris), caught by 

bottom lines (69.5%), had the highest CPUEs in Ceará and Bahia, achieving highest landing 

volumes in 2001. Among the species not assessed by the REVIZEE (Live Resources oi 

the Exclusive Economic Zone) Program, the black grouper (Mycteroperca bonac/) 

represented 10% oi the landings, with higher CPUE during the reproductive season. Among 

the large pelagic fish , the yellowfin tu na (Thunnus albacares) , blackfin tu na (T atlanticus) 

and bigeye tuna (T obesus) totaled 8.25% of the landings. 

Key words: artisanal fishery fleet; northeastern Brazil; industrial fisheries; line fishing; 

gillnets; REVIZEE Programo 
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A cadeia produtiva da pesca na região Nordeste do Brasil, em geral, caracteriza-se 

pela predominância da pesca artesanal sobre a industrial; disponibilidade de espécies 

de valor comercial elevado, em baixa densidade; descentralização dos desembarques; 

emprego de tecnologia pouco desenvolvida; falta de assistência técnica e carência de 

infra-estrutura em toda a cadeia, da produção à comercialização. Em geral, a região 

abriga biotas tropicais que apresentam estoques pesqueiros de baixa densidade, mas 

com uma alta diversidade de espécies (REVIZEE, 1995). 

A explotação pesqueira no Nordeste tem se desenvolvido de maneira caótica, 

contribuindo para o resultado demonstrado pelas séries históricas de desembarques, 

marcadas por declínios. Nesse contexto, os recursos pesqueiros de explotação tradicional 

naquela região, como o pargo-verdadeiro, o camarão e a lagosta, encontram-se em 

situação de explotação plena ou sobrepesca (Paiva, 1997). 

A perda de produtividade dos recursos explotados é, particularmente, agravada por 

ações antrópicas, que levam à degradação de ecossistemas costeiros, dos quais depende 

a continuidade da explotação da maioria das espécies, em parte ou na totalidade de seu 

ciclo de vida (Barros el aJ., 2001). Assim, em vista das escassas perspectivas de aumento 

de produção nos estados que compõem a ZEE-Nordeste, seja pelos medíocres resultados 

das prospecções recentes ou, ainda, inferidas pelos declínios dos estoques, o Programa 

de Avaliação do Potêncial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva 

(REVIZEE) visou prover os órgãos oficiais de instrumentos para promover a tomada das 

medidas de manejo requeridas. A adoção de tais medidas é essencial para garantir a 

sustentabilidade dos recursos marinhos e a qualidade socioeconômica para um 

contingente que depende dessa atividade, direta ou indiretamente. 

Para o manejo pesqueiro, é crucial a compreensão da dinâmica das frotas, objetivo 

que o Sub-Comitê Regional Nordeste (SCORE-NE) do REVIZEE procurou atingir, 

promovendo: a) a interpretação de informações estatístico-pesqueiras, por estado, a fim de 

analisar a evolução das capturas e do esforço de pesca ao longo da série temporal mais 
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longa possível, para cada recurso; e b) o estudo da dinâmica das frotas pesqueiras atuantes 

na ZEE-Nordeste, com ênfase àquelas que utilizam as diversas modalidades de linha, 

emalhe, covos e cerco, como principais petrechos. O estudo considerou as características 

multiespecíficas das frotas, principalmente da artesanal, que explora um elevado número 

de espécies, empregando diferentes petrechos ao longo do mesmo cruzeiro de pesca. 

O entendimento da dinâmica da frota pesqueira, atuante na região, considera as 

freqüentes mudanças, ocorridas em função dos deslocamentos efetuados pelas espécies; 

a substituição de espécies, devido aos declínios de produtividade daquelas anteriormente 

explotadas, e, finalmente, os acréscimos tecnológicos, que permitem a explotação de 

novas áreas de pesca. Assim, o estudo dessa dinâmica se propõe a permitir a 

compreensão dos fatores que regulam o esforço de pesca e as capturas, e da forma e 

dimensão do impacto da atividade sobre as populações e sobre o meio onde se inserem. 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE PESCA 

A ZEE-Nordeste do Brasil (2° a 13° SI 34° a 41 ° W) (Figura 1) se limita , 

convencionalmente, pela foz do rio Parnaíba (PI), a noroeste, e pela baía de Todos os 

Santos (BA), ao sul, entre o limite do mar territorial brasileiro, de 12 milhas náuticas (mn), 

até 200 mn da costa, perfazendo um total de cerca de 1 milhão de km2 . É demarcada por 

deltas e estuários, com plataforma continental estreita, do Ceará à Bahia (18 a 25 mn de 

largura) (Kempf et ai., 1970), e distância da costa à isóbata de 200 m variando entre 10 e 

35 mn, em frente ao Recife (PE) e Fortaleza (C E), respectivamente. 

Figura 1 - Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil. dividida nas ZEEs Norte. Nordeste, Central e Sul. 
Fonte: Programa REVIZEE. 
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De grande relevância pelas altas produtividades que apresentam ao largo da região, 

duas cadeias de bancos oceânicos submersos, amplamente explotadas pela pesca 

artesanal, estendem-se em frente aos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Uma 

delas é a Cadeia Norte do Brasil , em frente ao Ceará, que tem 550 mn de extensão e 

largura variando de 25 a 40 mn, aproximadamente, com profundidade média de 45 m. A 

outra é a Cadeia de Fernando de Noronha, situada em frente ao Rio Grande do Norte, 

com 360 mn de extensão e largura de 60 mn, que se dispõe transversalmente à cadeia 

Mesa-Atlântica. Desta, fazem parte o arquipélago de Fernando de Noronha e o atol das 

Rocas, este último constituído em reserva biológica que, desta forma, tem acesso proibido 

à frota pesqueira, no seu entorno (Kempf et ai., 1970). Ainda, essa área é complementada 

pelas 200 mn de raio ao redor do arquipélago de São Pedro e São Paulo, o que acrescenta 

mais 200.000 km2 à área total da ZEE-Nordeste, que chega a atingir 1.200.000 km2
. O 

arquipélago de São Pedro e São Paulo (0°58' N e 29°27' W), de formação rochosa, 

constitui-se no pico de uma montanha submersa, com base a 4.000 m de profundidade, 

e se situa a uma distância de 1.000 km do continente, aproximadamente. 

A Corrente Norte do Brasil (CNB) e a Corrente do Brasil (CB) (Figura 2) são as 

principais responsáveis pela circulação das massas d'água na ZEE-Nordeste, resultantes 

da bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE) (entre 5° e 10° S) , que flui no sentido 

leste-oeste, transportando águas quentes à velocidade média de 20 cm .s·' , 

aproximadamente (Peterson e Stramma, 1991). Estando diretamente associada aos 

ventos alísios de sudeste, a CSE apresenta uma variação sazonal bem definida, fluindo 

com maior força durante o inverno, em conseqüência do aumento da intensidade 

daqueles ventos. A CNB corre em sentido noroeste (60 cm.s·'), em direção às Guianas, 

enquanto a CB flui em direção sul (10 cm.s-' ), apresentando águas quentes (= 23° C), 

tem 70 km de largura e 500 m de profundidade, aproximadamente, com margem mais 

próxima à costa. A CB acompanha a isóbata de 200 m, aproximando-se um pouco 

mais do continente nos meses de verão, no hemisfério sul, devido à ação dos ventos, 

que empurram a camada mais superficial em direção à costa (Richardson e Walsh, 

1986; Peterson e Stramma, 1991). 
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Figura 2 - Área de estudo na ZEE-Nordeste, com destaque para as costas norte (setentrional) e leste 
(oriental). Fonte: modificado de Carvalho-Filho (1999). 

Pequenas variações sazonais são registradas na temperatura da superfície do mar 

(TSM) na ZEE-Nordeste. Durante o verão no hemisfério sul, as águas do oceano Atlântico 

sudoeste equatorial apresentam temperaturas elevadas (27" a 28,5° C) e envolvem, 

praticamente, toda a zona oceânica ao largo da região. Em agosto e setembro, inverno 

no hemisfério sul, aquela massa d'água se encontra deslocada para o norte, acima da 

costa da Guiana Francesa, fazendo com que águas relativamente mais frias (25° a 26° e), 

vindas de latitudes mais elevadas, aproximem-se da costa ao sul de 5° S. 

Na zona oceânica da área, uma termoclina bastante marcada se faz presente durante 

todo o ano, com topo se situando entre 50 e 100 m, mas com profundidade variando de 

acordo com a latitude e a estação do ano, sendo mais profunda no inverno e nas maiores 

latitudes (Hazin, 1994). Na área dos bancos oceânicos rasos, devido à turbulência provocada 

pelo relevo submarino, a termoclina se apresenta comumente erodida, sendo freqüente a 

ocorrência de ressurgências localizadas (Travassos et ai. , 1999). 

No geral, a presença permanente de uma termoclina bastante acentuada, em toda 

a região, contribui de forma significativa para o empobrecimento do ambiente 

oceanográfico. Na medida em que o gradiente térmico constitui também um gradiente 

de densidade (picnoclina), a termoclina dificulta a ocorrência de movimentos verticais de 

mistura de águas, conseqüentemente inibindo o transporte de nutrientes para a zona 
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eufótica (Hazin, 1994). Do ponto de vista biológico, portanto, a ZEE-Nordeste é uma 

região oligotrófica (pobre em nutrientes) , com baixa densidade de fitoplâncton 

(produtividade primária < 100 mgC.m-2.dia-1) e zooplâncton (standing crop < 200 mg.m-3). 

ÁREA DE PESCA E FROTA ARTESANAL 

No extremo ocidental da ZEE-Nordeste, o litoral do Piauí tem uma extensão de 66 

km e representa 0,98% do litoral brasileiro, abrangendo quatro municípios costeiros, 

com 11 comunidades que exploram a pesca extrativista. A produção pesqueira do Piauí é 

gerada, basicamente, por embarcações de pequeno porte com propulsão a remo, vela 

ou motor, que operam na captura de camarões e peixes diversos. 

Na divisa oriental daquele Estado, a região litorânea do Ceará se estende por 573 km, 

onde se localizam 20 municípios costeiros. Há extensas áreas de falésias e dunas e um 

grande número de lagoas costeiras, além de zonas de apicuns e manguezais nas 

desembocaduras dos rios. Nesse estado, a frota pesqueira artesanal compreende 4.922 

embarcações (IBAMA, 2001), compostas por canoas, jangadas e botes à vela, além de lanchas 

motorizadas que operam nas atividades lagosteiras. As lanchas motorizadas, nas quais se 

inserem os lagosteiros, realizam viagens de, até, 15 dias, com 3 a 6 tripulantes, e o pescado 

é conservado em porões isotérmicos (Vasconcelos-Jr. et ai., 1988). Ainda, esse é o estado 

que possui o maior número de embarcações com propulsão à vela ou remo, na região. 

O Rio Grande do Norte, por sua vez, possui um litoral com 399 km de extensão, 

que abrange 25 municípios costeiros, com 82 comunidades pesqueiras. Sua frota 

pesqueira artesanal é composta por 3.439 embarcações (IBAMA, 2001), das quais 42% 

são movidas à vela, 32% a remo, 24% a motor e, em sua maioria, não dispõem de 

equipamentos de auxílio à pesca e à navegação. A frota industrial do estado, toda sediada 

em Natal, é composta por embarcações construídas em madeira, com média de 25 m 

de comprimento, 150 TBA e autonomia para cerca de 20 dias no mar. Praticamente, 

todas essas embarcações possuem sistema de navegação por satélite e ecossonda a 

bordo; guincho hidráulico para lançamento e recolhimento de espinhei, além de 

empregarem gelo para conservação do pescado, em urnas ou porões térmicos, durante 

os cruzeiros de pesca, sendo o produto comercializado fresco. 

O vizinho estado da Paraíba tem 130 km de litoral, com 12 municípios costeiros e 28 

comunidades; apresenta a plataforma continental mais estreita dentre os demais estados 

do Nordeste, com 1.140 km2 , conferindo-lhe maior proximidade com áreas de ocorrência 

de espécies oceânicas. A Paraíba detém uma frota com 1.485 embarcações (IBAMA, 2001), 

sendo 74% movidas à vela e 26% com propulsão a motor. As embarcações à vela 
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desenvolvem pescarias em águas rasas, próximas à costa e estuários, utilizando, 

principalmente, redes de emalhar e linhas. A quase totalidade dos barcos a motor não 

utiliza qualquer instrumento de navegação, como GPS e ecossonda. Esse estado também 

detém uma frota industrial formada por embarcações motorizadas, construídas em ferro, 

aço ou alumínio, com 27 a 50 m de comprimento, entre 114 e 580 TBAe possuindo autonomia 

de, até, 90 dias de mar. Essas embarcações se encontram baseadas no porto de Cabedelo. 

Mais ao sul, a região litorânea do estado de Pemambuco se caracteriza por possuir 

recifes costeiros e manguezais, em seus 187 km de extensão, representando 2,5% do 

litoral brasileiro e abrangendo 14 municípios costeiros, com 33 comunidades pesqueiras. 

A frota pesqueira do estado é composta por embarcações entre 8 e 12 m de comprimento, 

com menos de 20 TBA e movidas à vela, remo elou motor, caracterizadas como "de 

pequeno porte". A conservação do pescado é feita com gelo e caixas isotérmicas, em 

viagens de curta duração « 15 dias). Geralmente, essas embarcações possuem poucos 

aparatos tecnológicos para navegação e localização dos cardumes (GPS e ecossonda), 

com exceção dos poucos barcos que adquiriram esses equipamentos com financiamento, 

em geral do Banco do Nordeste, no ano de 1998 (IBAMA, 2001). 

Para o litoral de Alagoas, são registrados 230 km de extensão, aproximadamente, 

onde se localizam 17 municípios costeiros, com 47 comunidades pesqueiras, podendo 

ser dividido em três áreas distintas: (1) norte, caracterizada pela presença de recifes; (2) 

sul, onde se destaca a presença da foz do rio São Francisco, e (3) lagunar, onde se 

destacam as lagoas Mundaú, Manguaba, Jequiá e Roteiro. Segundo o IBAMA (2001), 

naquele estado há 2.159 embarcações cadastradas, compostas, principalmente, por 

canoas, que representam 53% do total e operam nas regiões lagunar e estuarina. Os 

barcos motorizados, por sua vez, operam na região marítima, são classificados como 

embarcações de pequeno porte (4 a 12 m de comprimento) e realizam viagens que não 

ultrapassam 15 dias de duração. 

Por sua vez, a região litorânea de Sergipe apresenta uma extensão de 163 km, onde 

se localizam 5 municípios costeiros e 8 ribeirinhos, cuja atividade pesqueira é exercida em 

duas categorias distintas: estuarina e marítima. A pesca estuarina, nessa, estado é realizada 

em viagens de, no máximo, 2 dias de duração, por uma frota com 1.361 embarcações, 

constituída, principalmente, por canoas a remo e à vela e, em menor número, por 

embarcações motorizadas. A pesca marítima é exercida por 166 embarcações, que operam 

na captura de peixes demersais ao longo da plataforma e talude continentais, ou operam 

como arrasteiros na pesca do camarão, ao longo da costa, entre 8 e 15 m de comprimento. 

Aquelas embarcações são movidas por motores com potência entre 45 e 13 H.P .. 
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Por fim, no limite meridional da região, a costa norte da Bahia possui uma extensão 

de 488 km, onde se inserem 44 municípios e 227 pontos de desembarques, marítimos e 

estuarinos. Essa área é composta por várias regiões estuarinas com formação de 

manguezais arbóreos, que apresentam uma formação geológica originária da elevação 

de rochas vulcânicas, denominada Arquipélago de Abrolhos. Apesar da sua grande 

extensão litorânea, a pesca na Bahia é essencialmente artesanal, com embarcações de 

pequeno porte movidas à vela e motorizadas. 

ÁREA DE PESCAE FROTA INDUSTRIAL 

• Lagostas 
Na costa nordeste do Brasil , a explotação da lagosta teve início em 1955, com 

embarcações de pequeno porte (botes e jangadas) movidas à vela, baseadas no Ceará 

e em Pemambuco (Fonteles-Filho et ai., 1988; Dias-Neto et ai., 1997). Apenas em 1963, 

foi iniciada a construção de embarcações motorizadas, promovendo aumento das áreas 

de pesca e melhores rendimentos em áreas mais afastadas da costa. Desta forma, a 

atividade lagosteira se estendeu até o estado da Bahia, em 1979 (Oliveira, 1980), sendo 

praticada, atualmente, da costa do Pará até o Espírito Santo. 

Diversos métodos para a captura da lagosta, como o "covo", têm sido empregados 

na ZEE-Nordeste. Com o aumento do esforço de pesca, a produtividade lagosteira diminuiu 

na região, inviabilizando a rentabilidade das pequenas embarcações. A partir de 1970, 

surgiram as alternativas das redes de espera, denominadas de "serreiras", e do mergulho 

auxiliado por compressor (Lins-Oliveira e Rey, 1992; Lins-Oliveira et ai., 1993) que, devido 

à elevada eficiência, foram rapidamente difundidos. 

Com uma produção média anual de 4.800 t e uma receita média de US$ 48,2 

milhões, a lagosta representa, ainda hoje, um dos mais importantes recursos da região, 

transfomando o Brasil no sétimo produtor mundial deste recurso. Duas principais espécies 

perfazem 95% da produção de lagostas no nordeste: a lagosta-vermelha (Panulirus argus) , 

com 75%, e a lagosta-verde (P laevicauda) , com 20%. Os 5% restantes são representados 

pela lagosta-pintada (P echinatus) e por espécies da família Scyllaridae (Scy/larus spp.). 

A pesca da lagosta é realizada na zona costeira da região, em fundos de algas 

calcárias distribuídos sobre a plataforma continental , da costa ao início do talude continental, 

em profundidades variando de 20 a 70 m. No entanto, tem-se observado, nos últimos 

anos, a ocorrência de pesca lagosteira nas ilhas que se encontram na ZEE-Nordeste (atol 

das Rocas e arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo). 
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Quanto à participação dos estados na pesca lagosteira, no setor ocidental da 

região, o Ceará tem sido o principal produtor, com cerca de 80% da captura total do 

país, seguido do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. As maiores capturas ocorrem 

entre a foz do rio Parnaíba (PI) e o cabo de São Roque (RN). No setor oriental , o Rio 

Grande do Norte (ao sul do cabo de São Roque), a Paraíba e Pernambuco, 

conjuntamente , respondem por 20% da produção de lagosta brasileira . Esses 

resultados devem estar associados às diferenças na plataforma continental , entre os 

dois setores, no tocante à largura e ao declive. No setor ocidental , a plataforma é 

mais larga e de declive menos acentuado que no setor oriental. Assim , em frente a 

Camocim (CE) , a plataforma tem 90 km de largura e um declive inferior a 1 m.km·'; 

ao largo do Recife (PE), tem largura de 35 km e 1,5 m.km·' de declive; ao passo que, 

em frente a Salvador (BA) , extremo sul da ZEE-Nordeste, a plataforma continental é 

mais estreita (8 km de largura) e íngreme (declividade de 10 m.km·' ) (França, 1979; 

Palma, 1979). 

Em conseqüência das margens de lucro e da demanda do mercado internacional, 

que, atualmente, absorve 95% da produção total de lagostas no Brasil, a explotação 

desse crustáceo tem aumentado nos últimos anos, tornando-o objeto de pescarias 

intensivas por barcos artesanais, que o exploram de forma desordenada, capturando 

indivíduos jovens e adultos. A intensa captura de indivíduos abaixo do comprimento médio 

de primeira maturação sexual e a falta de uma fiscalização eficiente podem levar esta 

atividade ao colapso socioeconômico, em curto prazo. O SCORE-NE, além de coletar e 

analisar dados provenientes da frota artesanal, também analisou as operações pesqueiras 

da frota industrial na ZEE-Nordeste . 

• Atuns e afins 
Na costa do Brasil, os primeiros trabalhos de prospecção de atuns foram 

realizados pela FAO, em 1956 (Lee, 1957), e pelo navio oceanográfico japonês "Toko 

Maru" (Moraes, 1962). Naquele ano, em Recife (PE), teve início a pesca comercial de 

atuns e afins com barcos espinheleiros, a partir do arrendamento de embarcações 

japonesas. No entanto, apesar desse arrendamento ter sido suspenso em 1964, por 

razões comerciais e políticas, as operações daquela frota, que contou com 12 

embarcações, demonstraram a ocorrência de importantes concentrações de atuns 

ao largo da região Nordeste, refletindo-se na elevada produtividade alcançada (Lima 

e Wise, 1962). 

Entre 1960 e 1963, dois barcos pertencentes à Escola de Pesca de Tamandaré 

('Tamandaré 111", com 33,4 TBA; e "Albacora", com 16,5 TBA), em Pemambuco, realizaram 
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pescarias de atuns com espinhei , objetivando treinar mão-de-obra especializada (Paiva, 

1961; Paiva, 1962; Paiva e Muniz, 1964). Durante aquele período, também foram realizadas 

operações de pesca empresarial , com 3 embarcações nacionais com capacidade para 

9 t (Fonseca, 1962 e 1963). Ambas as atividades foram suspensas em 1963, devido à 

dificuldade de aquisição do material de pesca. 

Operações de pesca atuneira com barcos estrangeiros se reiniciaram em 1976, 

com três embarcações coreanas, mas bons resultados com espinhéis foram obtidos, 

apenas, em 1978, no Rio Grande do Norte, empregando-se um barco pargueiro adaptado 

(Barros e Azevedo, 1981). Esses resultados levaram ao investimento, naquele estado, 

na pesca de atuns e afins com espinhei, adaptando-se um barco de pequeno porte 

(Hazin, 1986), cujas atividades perduram até hoje. Também em função daqueles bons 

resultados, ingressou uma empresa norte-americana, em 1989; a frota chegou, em 1990, 

à dez embarcações, entre 16 e 26 m de comprimento, mas foi reduzida a três unidades, 

em 1991, com a paralisação das operações (IBAMA, 1991). A partir de 1996, a frota 

atuneira do Rio Grande do Norte voltou a crescer, alcançando 61 barcos (32 arrendados), 

em 2002, pertencentes a duas empresas de pesca. 

À exceção do arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde há, efetivamente, 

uma pesca dirigida à albacora-Iaje (Thunnus albacares), de outubro a março, a frota 

atuneira da região, baseada em Natal (RN) e Cabedelo (PB), opera, ao longo do ano , 

em toda a ZEE brasileira e águas oceânicas internacionais adjacentes , devido à 

característica de grandes migradores dessas espécies. Porém, na ZEE-Nordeste, a 

albacora-Iaje é mais capturada na zona oceânica ao norte de 5° S, enquanto as 

maiores capturas da albacora-branca (T. alalunga) ocorrem ao sul daquele paralelo. 

Essas diferenças estão associadas às características do ambiente oceanográfico, 

principalmente no tocante à temperatura da água, com sua forte estratificação térmica 

vertical (termoclina), e às correntes. 

Atualmente, todos os barcos atuneiros sediados em Natal visam a albacora-branca, 

a albacora-bandolim e o espadarte como principais espécies para a pesca com espinhei 

de monofilamento. Entre 1983 e 1997, antes da introdução do espinhei de monofilamento, 

os espinheleiros brasileiros sediados em Natal obtiveram CPUE média de 2,64 peixes.1 00 

anzóis", com captura total de 30% de atuns , 54% de tubarões, 12% de agulhões e 4% de 

outros peixes. Após a introdução desse tipo de espinhei, a CPUE média passou a se 

situar entre 4 e 4,5 peixes.100 anzóis", contra a média aproximada de 5,5 peixes.100 

anzóis" dos barcos arrendados (Hazin et aI. , 1998). Em Cabedelo, a explotação atuneira 

começou a se desenvolver a partir de 1995, quando 14 barcos atuneiros arrendados, 
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com tecnologia taiwanesa, passaram a operar visando a albacora-branca e a albacora

bandolim. Essa frota aumentou para 37 embarcações, em 2002, quando havia 98 

embarcações atuneiras operando a partir de portos do Nordeste: 61 em Natal (32 

arrendados e 29 nacionais) e 37 em Cabedelo (todos arrendados) . 

• pargo 
A pesca do pargo se iniciou nos estados de Pernambuco e Ceará, em meados da 

década de 60, como uma alternativa à pesca da lagosta, que começava a apresentar 

sinais de declínio, naquela época. Sua captura é normalmente realizada com espinhei 

vertical, também chamado de "linha pargueira". A principal espécie capturada é o pargo

verdadeiro, Lutjanus purpureus, que representa 80% das capturas, aproximadamente, 

embora outras espécies de lutjanídeos também sejam capturadas (Lutjanus vivanus, L. 

bucanella e o. chrysurus). 

Segundo Paiva (1997), desde o início da explotação do pargo até o ano de 1973, a 

pesca esteve concentrada nos bancos oceânicos e plataforma continental da costa do 

Nordeste, com produção média de 3.000 t. A partir de 1974, em função do esgotamento 

dos estoques do pargo e declínio da produtividade, começou uma gradual transferência do 

esforço de pesca para a costa norte, o que influenciou no declínio da produtividade no 

Nordeste, de 25 kg.anzol·'.dia·', em 1964, para 2,5 kg.anzol·'.dia·' , em 1981 , tornando a 

atividade comercialmente inviável. A partir de 1982, as pescarias passaram a se realizar, 

quase que exclusivamente, na plataforma continental do Pará e do Amapá, na ZEE-Norte . 

• Tubarões 
Entre 1995 e 1997, paralelamente à pesca de atuns com espinhei, ocorreu uma 

pesca direcionada aos tubarões, com redes de emalhar de deriva, a partir do porto 

de Natal , através de 4 embarcações oriundas do sudeste e do sul do Brasil. O curto 

período de atuação desta atividade se deveu aos baixos índices de captura observados, 

com uma participação muito baixa de tubarão-martelo (menos de 3% do total de 

exemplares capturados), principal alvo na costa sudeste-sul, que respondeu pela 

maior parcela das capturas. 

Na área costeira, prospecções pioneiras direcionadas aos tubarões foram 

realizadas pela SUDENE, entre 1971 e 1978 (SUDENE, 1983). De caráter experimental, 

essas pescarias ocorreram nas plataformas continentais dos estados do Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No entanto, foram gerados 

apenas dados de CPUE total, em número e em peso, não sendo coletado, praticamente, 

nenhum dado biológico. 
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Durante o período de pesca da baleia na Paraíba, houve o desenvolvimento paralelo 

de uma pesca industrial de tubarões, utilizando, como isca, a língua dos cetáceos 

capturados. Porém, essa atividade cessou pouco depois da suspensão, pelo Brasil, da 

pesca baleeira. 

OBJETIVO 

o presente trabalho teve por objetivo: 

1) Analisar a dinâmica da frota artesanal que opera ao longo do litoral do Nordeste, 

através tanto de uma abordagem histórica quanto de uma análise dos desembarques 

(Capítulos 3, 4 e 5); descrevendo: 

a) a composição da frota pesqueira nos diversos estados e suas áreas de atuação; 

b) as artes de pesca empregadas; 

c) a composição das capturas. 

2) Descrever, brevemente, a pesca industrial de maior relevância na região Nordeste 

(Capítulo 6). 
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Figura 3 - Localidades de amostragem: Arembepe (1); Maceió (2); São José da Coroa Grande (3); 
Tamandaré (4); Porto de Galinhas (5), Candeias (6); Recife e OI inda (7); Pau Amarelo (8); Itamaracá e 
Ponta de Pedras (9); Baía Formosa (10); Natal (11); Caiçara do Norte (12); Caponga (13); Fortaleza (14); 
Camocim (15); Cajueiro da Praia, Pedra do Sal e Praia dos Coqueiros (16) . 

• Pesca artesanal 
As amostragens do SCORE-NE do REVIZEE geraram informações sobre os 

desembarques e composição das capturas da frota artesanal, apresentadas no Capítulo 

4, que foram analisadas por estado, arte de pesca e categoria de embarcação. As artes 

analisadas foram linha de mão e rede de emalhar (BA, AL, PE, RN e CE); rede de cerco 

(PE e RN), e cova para peixe (PE). Os estados de Alagoas e Pemambuco foram analisados 

conjuntamente, por apresentarem características semelhantes nas pescarias, frotas e 

petrechos de pesca. 

As informações coletadas mediante entrevista com os mestres, no momento dos 

desembarques, foram: data do desembarque; nome da embarcação; tipo de embarcação; 

categoria da embarcação; data da saída e da chegada do barco; fase da lua; peso desembarcado 

(kg), total e por espécie; número de pescadores; nome dos pesqueiros visitados; profundidades 

de atuação; aparelho de pesca e suas características; isca e quantidade de gelo utilizado. 

Cada petrecho e categoria de embarcação foi analisado trimestralmente. 

Cinco espécies compõem o grupo alvo dos peixes demersais para a avaliação do 

SCORE-NE: guaiúba (Ocyuruschrysurus), ariocó (L. synagris) , cioba (L. analis), pargo-olho-
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de-vidro (L. vivanus) e dentão (L. jacu). Outras quatro compõem as espécies-alvo pelágicas: 

dourado (Caryphaena hippurus) , peixe-voador-de-quatro-asas (Hirundichthys affinis), cavala 

(Scamberamarus cavaI/a) e serra (S. brasiliensis). As espécies amostradas foram identificadas 

com base nos caracteres merísticos e morfométricos, segundo Figueiredo e Menezes (1978; 

1980; 1985); Fisher (1978a,b); Collete e Nauen (1983) e Nelson (1994). 

A composição das capturas, para cada arte de pesca, foi analisada quanto ao 

número de espécies e freqüência de ocorrência relativa de cada uma. Em relação ao 

peso, analisaram-se as espécies mais representativas nas capturas (70%), para cada 

arte de pesca e categoria de embarcação. A captura por unidade de esforço (CPUE) total 

foi estimada, para cada espécie, através da soma de toda a produção desembarcada no 

período analisado, dividida pela soma dos esforços de pesca empregados nas capturas 

(Fonteles-Filho, 1968). Os valores médios foram calculados a partir dos dados de CPUE 

logaritmizados e reconvertidos pela função exponencial (Haimovici et ai., 1996). Foram 

utilizados, como unidades, "kilograma" (captura) e "dia" (esforço)" (kg.dia·' ), para todas 

as artes. Por fim, para o cálculo da CPUE da linha de mão, agruparam-se as espécies 

capturadas por corri co, linha de superfície e linha de fundo, devido à dificuldade de serem 

separadas no momento do desembarque. 

Distribuições de freqüências de comprimentos zoológicos (C) foram estimadas 

para as espécies mais representativas de cada arte de pesca , por categoria de 

embarcação. Os dados foram analisados mensalmente, trimestralmente e anualmente, 

porestado, empregando-se a Análise de Variância (ANOVA: P = 0,05) ou o método de 

Kruskal-Wallis , sub-rotinas do programa STATlSTlCA 5.0 (Statsaft Inc. , 1997) . 

• Pesca industrial 
Lagostas 

A coleta de dados sobre a pesca da lagosta foi realizada diretamente nos pontos de 

desembarques, sob coordenação e responsabilidade do IBAMA, considerando-se o método 

de captura empregado e a frota de cada comunidade pesqueira (IBAMA, 2001) . Ao longo 

da costa nordeste, foram cadastrados 322 pontos de desembarques, dos quais apenas 

79 tiveram a produção pesqueira registrada. Naqueles onde não houve controle dos 

desembarques, a estimativa de produção se embasou na produtividade pesqueira da 

frota sediada nos portos controlados (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Pontos de desembarques e tipo de controle no Nordeste. Fonte : IBAMA (2001 ). 
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As informações sobre as exportações de lagostas foram obtidas mediante consultas 

ao Serviço de Inspeção Federal da Delegacia Federal de Agricultura do Ministério de 

Agricultura; à Secretaria de Indústria e Comércio de cada estado; ao sistema de 

informações "ALICE", do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, bem como 

diretamente às empresas exportadoras de pescado (IBAMA, 2001). 

Atuns e afins 

Em decorrência da necessidade do cumprimento de obrigações perante a Comissão 

Internacional para a ConseNação do Atum no Atlântico (ICCAT) e do ordenamento da 

pesca desses recursos, um programa de amostragem foi criado para obter informações 

sobre esforço de pesca e captura total, por espécie, de todas as embarcações de pesca 

de atuns e afins que operem sob sua jurisdição. Além disso, dados de comprimentos e 

informações biológicas das principais espécies capturadas foram coletados. 

A compilação e a análise dos dados foram realizadas com base no mapa de bordo 

de cada embarcação e no acompanhamento dos desembarques. Quanto ao primeiro, 

todas as embarcações atuneiras atuantes no Brasil, nacionais ou arrendadas, devem, 

compulsoriamente, preencher um mapa de bordo para cada dia de pesca, com 

informações detalhadas sobre a posição geográfica (latitude e longitude), esforço de 

pesca empregado (número de anzóis) e espécies capturadas (em número e peso) , entre 

outras. Todas as empresas de pesca são legalmente obrigadas a entregar os mapas de 

bordo aos representantes da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP)', em 

cada estado. Os mapas são repassados à sede do Subcomitê Científico do Comitê 

Consultivo Permanente de Gestão sobre Atuns e Afins (CPG-Atuns) , na UFRPE, e 

lançados, em formato magnético, para sistematização e análise . Quanto ao 

1 Até o ano passado, os Mapas de Bordo eram entregues na Delegacia Federal de Agricultura, em cada estado, sob a 
coordenação geral do Departamento de Pesca e Aqüicultura (DPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). 
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acompanhamento dos desembarques, dados de comprimento e peso dos exemplares 

capturados são gerados nos principais portos-base da frota atuneira nacional>, assim 

como são obtidas amostras biológicas de exemplares inteiros, preservados a bordo. 

Além dessas duas formas de obtenção de dados, existe o Programa de 

Observadores de Bordo, cujo principal objetivo é acompanhar as operações de pesca da 

frota atuneira brasileira, possibilitando a coleta de informações sobre tecnologia de pesca, 

beneficiamento, processamento e conservação do pescado a bordo, principalmente das 

embarcações arrendadas. São compiladas, também, informações diárias sobre as 

capturas, o esforço e a área de pesca, com citações sobre a ocorrência de capturas 

acidentais e descartes, particularmente de mamíferos , aves, tartarugas e tubarões. 

Quando possível, também se coletam dados ambientais e biológicos. Atualmente, a 

cobertura desses embarques é de 100% da frota arrendada, obrigatoriedade estabelecida 

pela ICCAT e pelo MAPA (Instrução Normativa nº 16, de 31 de julho de 2001). 

Ainda, outros dois tipos de informações são fornecidos pelas empresas: as 

exportações da albacora-bandolim (Thunnus obesus) e do espadarte e as capturas 

mensais do espadarte, albacora-branca, agulhão branco (Tetrapturus albidus) e agulhão 

negro (Makaira nigricans) , cujos formulários são entregues à SEAP, em cada estado, e 

repassados ao Subcomitê Científico. Essa declaração mensal das capturas é obrigatória 

para as espécies com quotas estabelecidas pela ICCAT, permitindo o controle da pescaria 

ao longo do ano e a adoção de medidas para garantir que o total capturado não ultrapasse 

a captura máxima permitida (TAC - Total Allowable Catch). 

Para a albacora-branca (Thunnus alalunga) , apesar de não haver quota estabelecida 

para sua captura, a declaração mensal das capturas se faz necessária, uma vez que a 

ICCAT realiza controle bimestral dos quatro países que pescam essa espécie no oceano 

Atlântico Sul (Brasil, Namíbia, África do Sul e China Taipei) , os quais, juntos, detém o 

direito a pescar cerca de 90% da captura máxima permitida para o estoque, definida 

anualmente pela SCRS da ICCAT. 

Há, ainda, o rastreamento por satélite das embarcações arrendadas, 

obrigatoriedade também estabelecida pela ICCAT e internalizada pelo Brasil. O 

rastreamento de todas as embarcações estrangeiras é realizado diariamente, analisando

se as posições (latitude/longitude), rumo, velocidade e, principalmente, o trajeto efetuado 

e o período de cada cruzeiro realizado. 

2 Natal e Cabedelo, no caso da região Nordeste. Além desses, ao longo da costa brasileira, são realizados desembarques 
nos portos de Rio Grande (RS), Ilaiaí (SC), Sanlos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA). 
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ANALISES MULTIVARlADAS DA PESCA ARTESANAL 

Devido às semelhanças nas características das pescarias artesanais de Alagoas 

e Pernambuco (REVIZEE, 2001), supracitadas, os dados obtidos naqueles estados foram 

considerados conjuntamente . Para efeito de apresentação, "criou-se" uma área 

denominada "ALPE", correspondente ao conjunto do litoral dos referidos estados. 

Os métodos de análises mutivariadas foram empregados sobre o número de 

indivíduos capturados nas pescarias artesanais de quatro áreas componentes da ZEE

Nordeste: ALPE, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, assim como os dados dos 

desembarques, obtidos por amostradores do SCORE-NE em 1998, 2000 e 2001. Os 

resultados dessas análises se apresentam no Capítulo 5. 

Inicialmente, empregou-se a Análise de Agrupamento baseada em sistema binário, com 

exclusão da dupla ausência, através do Programa STATISTICA for Windows (5.0), considerando

se as variáveis: (1) total desembarcado por embarcação: menor ou maior que 70 kg; (2) fase 

da lua: cheia, nova ou de quadratura; (3) período: dia (D), noite (N) ou ambos (D/N); (4) esforço 

de pesca: aparelhos por pescador; (5) petrechos de pesca: linha, rede ou "outro" (covo, curral 

e/ou mergulho); (6) pescador.dia" : menor ou maior que 4; (7) profundidade local: superior ou 

inferior a 40 m, para a Bahia, e a 80 m, para as demais áreas. 

AAnálise de Agrupamento foi escolhida devido à alta riqueza específica apresentada 

nas quatro áreas e para evitar a ocorrência de uma falsa semelhança entre as amostras, 

que dificilmente possuíram todas as espécies e geralmente apresentaram muitos pares 

de dados nulos. Para avaliar o grau de deformação gerado com a elaboração do 

dendrograma, foi empregado o "coeficiente de correlação cofenético" ou "coeficiente 'r' 

de Pearson", calculado entre os índices de similaridade da matriz original e aqueles 

reconstituídos com base no dendrograma. 

Com base nos valores calculados para o coeficiente "r" de Pearson, nas quatro 

áreas, foi escolhido o método por ligação completa, também denominado "do vizinho 

mais distante", pelo qual um elemento se fusiona a um grupo unicamente quando está 

ligado a todos os elementos deste grupo (Valentin, 2000). A análise foi realizada em modo

r, com o emprego da Distância de Braycurtis (City-block "Manhatan') , utilizada quando 

as amostras apresentam muitos dados nulos. Ao final da análise, obtiveram-se 

dendrogramas dilatados, representativos das associações entre as variáveis , 

apresentando grupos facilmente evidenciados e elementos intermediários isolados. 

Para as demais análises, realizadas através do Pacote Computacional PC-ORO 

for Windows (McCune e Mefford, 1999), o número de indivíduos por espécie (objetos), em 

cada amostra, foi agrupado com a Matriz Principal , enquanto as variáveis (descritores) 
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compuseram a Matriz Secundária. Ambas as matrizes foram padronizadas e introduzidas 

no PC-ORO, onde os dados foram centrados e reduzidos e embasaram o cálculo da 

escala dos eixos, a fim de otimizar a estruturação e a hierarquização dos dados, a partir 

da média ponderada. As coordenadas das amostras (Scores) foram calculadas a partir 

da combinação linear das variáveis consideradas (LC Scores) . 

O estudo das espécies, variáveis e amostras, como um todo, foi realizado , 

inicialmente, através da Análise dos Componentes Principais (ACP), utilizando as matrizes 

principais e secundárias elaboradas para cada área. No entanto, os dados de todas as 

áreas demandaram uma transformação normalizante, por utilizar o coeficiente "r" de 

Pearson como índice de semelhança. Através do PC-ORO, foram efetuados os cálculos 

dos eixos fatoriais , das coordenadas das amostras e das variáveis , dos autovalores (I) e 

autovetores (U), das coordenadas dos pontos-amostra e pontos-espécie e das 

contribuições das espécies e das amostras. 

Para a análise de correlação canônica (ACC), foram atribuídos valores numéricos (O, 2 

e 4) às variáveis não numéricas, associados à influência, maior ou menor, que cada variável 

apresentou sobre as pescarias. Das fases lunares, a lua cheia (Lua_C) recebeu valor "O" 

devido a sua "influência negativa" sobre as pescarias artesanais; minguante e crescente, 

denominadas "de quadratura" (Lua_Ot) , foram quantificadas com "2" por sua pequena 

influência "positiva" nas capturas, para diversas espécies; e a lua nova (Lua_N) recebeu 

valor "4", relacionado aos maiores desembarques totais, em peso, ocorridos sob essa fase 

lunar. Os petrechos de pesca foram agrupados em três categorias: (1) "rede" (R), 

compreendendo redes de emalhar (de superfície, meia-água e fundo) e de arrasto de praia 

tipo "mangote", à qual foi atribuído valor "O" pela pequena quantidade capturada por essa 

categoria; (2) "linha" (L), referente a linhas de mão e corrico, que foram associadas ao valor 

"4" por ser esta a categoria responsável pelos maiores desembarques; e "outro", composto 

por currais, covas, pucás e mergulho, que receberam valor "2". Para o período de captura 

"dia" (D) foi atribuído valor "O" pelas pequenas capturas registradas nesse período; "noite" 

recebeu valor "4" por ser esse o período com os maiores desembarques, enquanto "ambos", 

referentes às capturas realizadas durante dia e noite, continuamente, receberam valor "2". 

Os demais dados considerados foram numéricos: (a) esforço de pesca: aparelhos por 

pescador; (b) pescador.dia: menor ou maior que 4; (c) profundidade local: superior ou inferior 

a 40 m para a Bahia e a 80 m para as demais áreas, e (d) desembarques totais, em peso. 

Finalmente, foi utilizado o método Twinspan sobre as matrizes principal e secundária, 

também através do PC-ORO, obtendo-se uma tabela ordenada nos modos O (linhas), 

referente à associação entre as espécies, e R (colunas), correspondendo ao agrupamento 
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das amostras, a partir das variáveis das pescarias obtidas na ALPE, Bahia, Rio Grande 

do Norte e Ceará. A tabela originada para cada área foi representativa da observação 

conjunta dos dados das espécies, das variáveis e das amostras. Para a análise e 

interpretação dos resultados, dois dendrogramas foram elaborados para cada área, 

manualmente, apresentando as associações entre as espécies e entre as amostras. 
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Rosangela Lessa 
Bernardo Muniz de Araújo 

V OLUMES TOTAIS DESEMBARCADOS NA REGIÃO NORDESTE 

A pesca marílima e esluarina da região Nordesle produziu 136.843,5 I, enlre 1991 e 2001 

(IBAMA, 2003), enquanlo os estados analisados representaram 84.640 I (Tabela 2). A Bahia, 

cujos dados se referem aos volumes lotais desembarcados em todo o litoral, é responsável pela 

maior captura da região (média = 32.900 I; ± 6.830,28 t), o que represenlou 39,8% dos 

desembarques na ZEE-Nordeste. Em seguida, aparecem os estados do Ceará, com desembarque 

médio de 21.961 I (± 4.130 I), e Rio Grande do Norte, com média de 11 .046 t (± 1.847,07 I), 

correspondentes a 26,6% e 13,4% do volume lotai desembarcado, respectivamente (Figura 4). 

Na ZEE-Nordesle, os peixes foram responsáveis pelo desembarque médio de 38.859,11 

t.ano·' (70%), entre 1991 e 2001, seguidos por crustáceos e moluscos, que representaram 28% 

(15.664,18 t.ano·') e 2% (1 .084,30 t.ano·'), respectivamente (Figura 5). Diferenças significalivas 

ocorreram na produção por eSlado e na produção total da região, ao longo do período. 

Tabela 2 - Totais anuais de pescado (toneladas, t), por estado, desembarcados nos estados da ZEE· 
Nordeste (exceto o Piauí), entre 1991 e 2001. 
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Figura 4 - Percentual do volume de pescado 
desembarcado nos estados componentes da 
ZEE·Nordeste (exceto o Piau~, entre 1991 e 2001. 
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Figura 5 - Participação perce ntual de pei xes , 
moluscos e crustáceos nos desembarques da ZEE· 
Nordeste, entre 1991 e 2001 . 
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Foram identificadas 36 categorias de peixes, 5 de moluscos e 6 de crustáceos nos 

desembarques da ZEE-Nordeste, cada uma apresentada pelo nome vulgar na tabela 3. 

Destas, trinta espécies de peixes compuseram 70% dos desembarques, em peso (Tabela 

4), sendo as três mais representativas o pargo-verdadeiro Lutjanus purpureus, as cavalas 

Scomberomorus cavalla e Acanthocybium solandri e a sardinha (Clupeidae) . 

Tabela 3 - Categorias (nomes vulgares) de peixes (36), moluscos (5) e crustáceaos (6), desembarcadas 
na ZEE-Nordeste entre 1991 e 2001. 

PEIXES 

:u~;~ Nome científiCO Família 

Albacora Thunnus afafunga SCOMBRIDAE Pargo Luljanus pupureus LUTJANIDAE 

Thunnus a/bacares SCOMBRIDAE Pescada Larimus brevlceps SCUlENIDAE 

Thunnus al/anl/cus SCOMBRIDAE Macrodon anay/adon SCUlENIDAE 

Agulhinha Hemlramphus brasiliensis HEMIRAMPHIDAE Micropogonlas lurnieri SCUlENIDAE 

Hyporhamphus unlfasclatus HEMIRAMPHIDAE Peixe-voador Hirundichlhys afflnfs EXOCETIDAE 

S/rongylura marina BELONIDAE Pilombela Anchovielfa brevirostris ENGRAULlDAE 

Agulhão Istfophorus spp. ISTIPHORIDAE Anchovielfa cayennensis ENGRAULlDAE 

Arabaiana Elagatis bipinulata CARANGIDAE Anchoviefla fepidentostole ENGRAULlDAE 

Seriola dumerili CARANGIDAE Sapuruna Haemulon aural/netum HAEMULlDAE 

SerloJa la/and; CARANGIDAE Saramunete Pseudupeneus macufatu5 MULlDAE 

Seria/a nVoliana CARANGIDAE Sardinha Opisthonema oglinum CLUPEIDAE 

Ariocó Lutjanus synagris LUTJANIDAE Pelfona harrolA6ri CLUPEIDAE 

Bagre Cathrops spixii ARIIDAE Serra Scomberomorus brasillensis SCOMBRIDAE 

Bagre marinus ARIIDAE Sirigado Mycteroperca bonaci SERRANIDAE 

Arlus herzbergi ARIIDAE Tainha, Sauna Mugi/lisa MUGILlDAE 

Beijupirá Rachycenlron canadus RACHYCENTRIDAE Mugil curema MUGILlDAE 

Biquara Haemulon plumieri HAEMULlDAE Mugi! incilis MUGILlDAE 

Bonito Katsuoonus pelamis SCOMBRIDAE Mugil trichodon MUGILlDAE 

Euthynnus al/etteratus SCOMBRIDAE Vermelho Lutjanus spp. 

Budião Spsrlsoms spp. SCARIDAE 

Cação Carcharhinus spp. CARCHARHINIDAE 

Camurim Cenlropomus spp. CETROPOMIDAE 

Camurupim Tarpon allanlicus MEGALOPIDAE Aralu Goniopsís emenlals CRAOSIDAE 

Carapeba Diaplerus auralus GERREIDAE Camarão Farfanlepenaeus brasiliensis PENAEIDAE 

Eucinoslomus argenteus GERREIDAE Utopenaeus schimífti PENAEIDAE 

Eugerres brasilianus GERREIDAE Xlphopenaeus kroyerl PENAEIDAE 

Cavala Acanlhocybium solandri SCOMBRIDAE Caranguejo Cardisoma guanhumi 

Scomberomorus eavalla SCOMBRIDAE Guanhamum Ucides cordstus OCYPODIDAE 

Cioba Lutjanus anafls LUTJANIDAE Lagosta Panulirus spp. PALlNURIDAE 

Denlão Lutjanus jocu LUTJANIDAE Siri Callinectes spp. PORTUNIDAE 

Dourado Coryphaena hlppurus CORYPHAENIDAE 

Espada Trichiurus lepturus TRICHIURIDAE 

Guaiúba Ocyurus chrysurus LUTJANIDAE 

GuaraJuba Caranx crysos CARANGIDAE 

Manjuba Anchoa tilifera ENGRAULlDAE Tivela maelroides 

Anehoa spinifer ENGRAULlDAE Ostra Crassostrea rizophorae OSTREIDAE 

Cetengraulis eden/ulus ENGRAULlDAE Polvo Dc/opus spp. I 

Mero Epinephelus ilajara SERRANIDAE Sururu Mytella falcata MYTILlDAE 

Mororó Gobionelfus oceanicus GOBIIDAE Tagelus plebeius 
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Tabela 4 - Categorias de peixes mais representativas, em peso, nos desembarques da ZEE-Nordeste, 
entre 1991 e 2001 (dp = desvio padrão da média). 

5.847 2.107 

9.494 6.314 6.692 1.926 

3.724 1.364 843 56 

1.376 448 30.676 

4.756 843 3.954 1.795 

2.215 1.141 1.365 

1.944 2.688 1.626 

4.395 12.954 3.212 

1.907 1.098 12.907 4.272 

15.451 7.097 4. 178 841 

16.029 568 12.683 2.039 

2.305 1.622 

887 765 5. 746 

1.017 

(' Espécies-alvo do REVIZEE) 

DESEMBARQUES DAS ESPÉCIES-ALVO DO PROGRAMA REVIZEE 

• Ariocó (Lutjanus synagris) 
Desde 1978, a FAO registra dois picos nos desembarques de Lutjanus synagris 

para o Brasil. Na região Nordeste, uma tendência de aumento foi observada a partir de 

1988, de 158 a 1.073,8 t, em 2001 (Figura 6). Apesar disso, não houve diferenças 

significativas para as médias dos desembarques anuais de ariocó, entre 1991 e 2001. 

Com relação aos desembarques mensais da espécie, entre janeiro e abril ocorreram 

capturas significativamente mais altas (Figura 7). 
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Figura 6 - Série histórica dos desembarques do ariocó (Lutjanus synagris) no Brasil e no Nordeste, de 
1978 a 2001. 
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Figura 7 - Desembarques mensais do ariocó (L. synagris) na ZEE-Nordeste, entre 1991 e 2001 . 

• Cioba (Luljanus anaZis) 

No Nordeste, houve um claro aumento no volume desembarcado de cioba, entre 

1969 e 1977, quando foram registradas 2.330 t. A partir de 1978, houve uma estabilização 

do total desembarcado da espécie, com uma média anual de 646,6 t (± 127,92) até 1990. 

Entre 1991 e 2001, os desembarques de L. analis atingiram o máximo de 974 t em 1996, 

diminuindo até 434 t em 2001 (Figura 8). Entre os meses, foi possível observar que os 

desembarques são significativamente maiores de dezembro a março (Figura 9). 
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Figura 8 - Série histórica dos desembarques da cioba (Lutjanus analis) na ZEE-Nordeste, de 1969 a 
2001. 
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Figura 9 - Desembarques mensais da cioba (L. analis) na ZEE-Nordeste, entre 1991 e 2001. 
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• Dentão (Lutjanus jacu) 

De 1991 a 2001 , os desembarques de L. jacu apresentaram tendência crescente até 

1994 e começaram a declinar após 1995 (Figura 10), embora não tenham sido encontradas 

diferenças significativas entre os desembarques (t), ao longo do período. Entre novembro e 

fevereiro, a espécie tem capturas significativamente maiores (Figura 11). 
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Figura 10 - Série histórica dos desembarques do dentão (Luljanus jacu) na ZEE-Nordeste, entre 1991 e 2001. 
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Figura 11 - Desembarques mensais do dentão (L. jacu) na ZEE-Nordeste, de 1991 a 2001 . 

• Guaiúba (Ocyurus chrysurus) 

Para os desembarques históricos da guaiúba no Brasil (1950 a 2001), houve uma 

tendência de aumento nos registros do país, evidenciando-se dois períodos de picos. O 

primeiro entre 1973 a 1978, com redução de 67% no volume desembarcado a partir de 

1979, que tornou a crescer entre 1995 e 1997 e a decair nos anos irnediatamente 

subseqüentes (Figura 12). Na ZEE-Nordeste, uma tendência de aumento também foi 

identificada em dois períodos: a primeira entre 1982 e 1990, quando os desembarque 

passaram de 859 t para 1.700 t, e a segunda entre 1991 e 2001. Não foram identificadas 

diferenças significativas entre os totais desembarcados nesse período. Os maiores 

desembarques ocorreram entre novembro e março (Figura 13), sem, contudo, apresentar 

diferenças significativas ao longo do ano. 
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Figura 12 - Série histórica dos desembarques da guaiúba (Ocyurus chrysurus) no Brasil e no nordeste, 
de 1950 a 2001 . 
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Figura 13 - Desembarques mensais da guaiúba (O. chrysurus) na ZEE-Nordeste, entre 1991 a 2001 . 

• Cavala (Scomberomorus cavalla) 
Os desembarques da cavala, no Brasil, cresceram do final da década de 50 até o 

início dos anos 70, quando apresentaram uma média de 1.123,71 t (± 362,54 t). 

Posteriormente, houve um aumento até atingir 5.165 t, em 1974, seguido de uma queda 

considerável nos dois anos seguintes, quando atingiram 560 t, em 1976. A partir daí, 

oscilações foram observadas: máxima de 2.800 t, em 1985; queda para 1.000 t, em 

1992; novo aumento, entre 1998 e 1999, quando atingiram 3.000 t. A partir daí, um novo 

decréscimo é observado (Figura 14). 

Na ZEE-Nordeste, ao longo dos últimos vinte anos, os desembarques 

acompanharam as tendências descritas, registrando-se os maiores valores em 1986 

(2.754 t) e 1998 (2.364 t), sem existir, contudo, diferenças significativas entre os totais 

desembarcados, anualmente. Essa espécie apresentou, ainda, uma tendência de aumento 

nos desembarques entre dezembro e março (Figura 15). 
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Figura 14 - Série histórica dos desembarques da cavala (8comberomorus cavaI/a) no Brasil e no nordeste, 
entre 1957 e 2001 . 
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Figura 15 - Desembarques mensais da cavala (8. ca vaI/a) na ZEE-Nordeste, de 1991 a 2001 . 

• Dourado (Coryphaena hippurus) 

Para o Brasil , os desembarques do dourado cresceram entre os anos 1950 e o 

final da década de 1970. Em 1978, atingiram 4.811 t, porém alcançaram 557 t em 1980. 

A partir daquele ano, houve tendência de aumento em dois momentos: o primeiro de 

1980 a 1987, com média de 1.780 t (± 628,23 t) anuais; o segundo entre 1994 e 2001 , 

atingindo um desembarque médio anual de 3.382 t (± 972,37 t) . Já para o Nordeste, 

aumentos significativos da produção foram verificados nos anos de 1978, 1990 e 1995. 

Contrariamente às crescentes produções pesqueiras do Brasil, de 1994 a 2000 houve 

um declínio na produção do Nordeste a partir de 1996, atingindo os menores valores para 

toda a série histórica da região em 2001 (Figura 16). Quando comparados os totais 

desembarcados por mês no Nordeste, não foram observadas diferenças significativas, 

apesar dos desembarques terem sido maiores em janeiro, maio e setembro (Figura 17). 
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Figura 16 - Série histórica dos desembarques do dourado (Coryphaena hippurus) no Brasil e no Nordeste, entre 
1950 e 2001. 
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Figura 17 - Desembarques mensais do dourado (C. hippurus) na ZEE-Nordeste, de 1991 a 2001 . 

• Serra (Scomberomorus brasiliensis) 

Os desembarques nacionais para a serra vêm apresentando grande oscilação, 

com vários picos: em 1974, 1984 e 1989, entre 5.000 e 6.000 t, e outro em 1996 de 3.047 

t. A partir de 1996, passaram a apresentar tendência decrescente, atingindo o nível mais 

baixo em 2001, com 251 t (Figura 18). 

No Nordeste, os desembarques da serra apresentaram um pico acentuado em 

1975, com outros três picos menores em 1979, 1983 e 1999 (Figura 18). Analisando-se 

mensalmente, não foi possível identificar tendências significativas de aumento ou 

decréscimo nos desembarques da reg ião (Figura 19). 
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Figura 18 - Série histórica dos desembarques da serra (Scomberomorus brasi/iensis) no Brasil e no 
Nordeste, de 1970 a 2001 . 
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Figura 19 - Desembarques mensais da serra (8. brasiliensis) na ZEE-Nordeste, entre 1991 e 2001 . 

• Peixe-voador (Hirundichthys affinis) 
O peixe-voador-de-quatro-asas apresentou, em 1969, o maior pico de toda a série 

histórica dos desembarques nacionais, com 2.300 t. Ressalta-se que, salvo o período 

entre 1970 e 1990, os desembarques de H. affinis registrados para o Brasil coincidem 

com aqueles registrados para o Nordeste, mais especificamente para o Rio Grande do 

Norte. Após 1969, os desembarques dessa espécie passaram a decrescer no país, 

chegando a atingir 644 t, em 1979. 

Entre aquele ano e 1994, período em que os registros dos desembarques do Brasil 

já provieram daqueles dados . obtidos no Nordeste, exclusivamente, os volumes 

desembarcados apresentaram estabilidade, salvo o registro de dois picos pequenos (1982 

e 1984). Após 1994, os volumes desembarcados "ensaiaram" duas tendências de 

crescimento, mas voltaram a declinar a partir de 1999, chegando a apresentar o menor 

volume desembarcado dos últimos 45 anos, em 2001 (Figura 20). 

Apesar dos picos registrados na ZEE-Nordeste , as diferenças entre os 

desembarques anuais de H. aftinis não foram significativas. Ao longo do ano, identificou

se um pico de captura evidente no mês de maio (Figura 21). 
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Figura 20 - Série histórica dos desembarques do peixe-voador (Hirundichthys alfinis) no Brasil e no 
Nordeste, de 1970 a 2001. 
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Figura 21 - Desembarques mensais do peixe-voador (H. aflinis) na ZEE-Nordeste, entre t 991 a 2001. 

COMPOSIÇÃO DOS DESEMBARQUES POR ESTADO (1991 A 2001) 

No estado do Ceará, a lagosta (Panulirus spp.) foi responsável por 22,56% dos 

desembarques, seguida do pargo (Luljanus purpureus) , com 13,97%, e dos camarões 

(Penaeidae), com 6,63% do total desembarcado. No Rio Grande do Norte, a lagosta 

(Panulirus spp.) representou 11,6% dos desembarques, seguida pelas albacoras (Thunnus 

spp.). com 10,77%, e agulhões (Istiphoridae), que representaram 6,83%. Para esses 

estados, foram identificadas diferenças significativas nos totais desembarcados anualmente. 

Na Paraíba , o caranguejo (Cardisoma guanhum/) representou 26,22% dos 

desembarques, a tainha (Mugil spp.) correspondeu a 10,18%, seguida da lagosta 

(Panulirus spp.), com 8,61 %. Em Pernambuco, a manjuba (Engraulidae), com 10,16% 

dos desembarques, foi a espécie mais representativa, seguida da lagosta (Panulirus 

spp.), com 7,64%, e dos camarões (Penaeidae) com cerca de 6,41 %. 

Em Alagoas, os camarões (Penaeidae) representaram 25,93% do total, seguidos da 

tainha (Mugil spp.), com 12,6%, e da pescada (Sciaenidae), responsável por 7,9% dos 

desembarques. Em Sergipe, os camarões (Penaeidae) são responsáveis por 53,69% do 

total, seguidos do caranguejo (Cardisoma guanhum/) , com 10,83%, enquanto as espécies 

de peixes mais representativas foram a pilombeta, com 1,75%, a pescada (Sciaenidae), 

com 1,44%, e o bagre, com 1,17% do total desembarcado. As outras espécies de peixes, 

importantes nos desembarques dos estados do Nordeste, estão apresentadas na tabela 5. 
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Tabela 5 - Desembarques médios (t) das principais espécies de peixes nos desembarques dos estados 
do Nordeste, entre 1991 e 2001 , onde: dp = desvio padrão da média. 

1.169 440 
1.024 868 94 30 

136 45 92 42 

35 85 250 91 128 8 

Blquara 610 38 381 119 66 16 111 20 
Bonito 685 81 51 108 
Budlão 243 114 
Cação 488 168 
Camuruplm 865 350 
Cavala 1.345 331 288 90 90 20 
Cloba 218 83 56 24 138 20 
Denlão 222 97 
Dourado 238 133 86 19 
Guaiúba 871 206 311 97 62 8 
Guarajuba 241 27 143 38 
Manjuba 191 40 469 225 348 60 
Pilombeta 462 191 43 
Pargo 2.789 1.271 
Pescada 251 565 60 157 17 
Sapuruna 171 102 
Saramunete 97 9 277 178 
Sardinha 883 303 434 158 11 4 75 101 8 385 193 
S erra 854 252 348 163 128 25 105 13 
S/r/gado 548 162 246 72 128 39 

ainha 520 161 264 135 168 65 863 304 
ermelho 270 88 

Voador 718 223 
Xaréu 76 17 290 80 

• Composição da frota e de seus desembarques 
A canoa corresponde a 30% das embarcações no Nordeste, seguida do paquete e 

da lancha, com 19,37% e 18%, respectivamente (Tabela 6). Quanto à forma de propulsão, 

a mais utilizada é à vela, abrangendo cinco categorias: baiteira, bote, canoa, jangada e 

paquete, que respondem por 74,18% do total dos barcos. As embarcações motorizadas 

englobam duas categorias: bote e lancha, que foram responsáveis por 25,82% das 

embarcações da região (Tabela 7). 
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Tabela 6 - Quantificação da frota pesqueira da ZEE·Nordeste, por categoria de embarcação (1991 a 2001). 

o 176 456 49 1.232 1.048 1.395 

168 165 990 650 2.702 1.576 1.786 

163 143 1.01 1 649 2.714 1.562 1.806 

203 135 700 760 2.998 1.483 1.441 1.860 

209 139 976 929 3.091 1.520 1.691 1.913 

198 132 946 947 4.585 1.499 1.879 1.929 

192 395 920 1.332 3.958 1.636 1.504 2.123 

189 413 847 1.258 3.962 1.601 1.699 2. 163 

160 633 851 1.210 3.591 1.665 1.476 2.199 

157 655 770 1.219 3.497 1.592 1.476 2.308 

149 288 810 823 3.034 1.302 1.486 1.896 

1.099 465 263 305 

Tabela 7 - Quantificação da frota pesqueira nos estados componentes da ZEE-Nordeste (exceto o litoral 
norte da Bahia), por categoria de embarcação (1991 a 2001) . 

PI 134 

22 56 

132 - 189 410 · 547 29 - 49 340 - 455 914· 11 27 1374 · 1831 

164 480 40 403 1.039 1.526 

23 42 7 51 32 67 156 

157 - 209 193 · 466 603·948 953 · 1178 398 - 505 376·513 

182 404 803 1.066 465 452 

20 87 124 88 35 44 

221 - 466 327·362 409 · 786 149-173 107 · 107 

341 344 597 162 107 

134 14 203 11 

531 · 898 431 ·648 433 · 671 

776 561 521 

134 78 93 

105·137 10 - 11 923 - 11 45 4 12-459 329 - 435 

AL 119 11 1.071 441 383 

11 105 17 40 

Quando a composição dos desembarques é comparada entre embarcações à vela 

e a motor, constatam-se diferenças na composição e no volume dos desembarques do 

Ceará . Para a maioria das embarcações à vela, caíco foi o grupo de peixes mais 

importante, seguido da sardinha e da guaiúba. Nos desembarques da frota motorizada, 

as espécies dominantes foram lagosta, pargo e cavala. 

Para o Rio Grande do Norte, as embarcações à vela têm, como espécies, ou categoria, 

mais representativas, a tainha, o peixe-voador e o caíco. As espécies mais importantes nos 

desembarques das embarcações a motor são a albacora, a lagosta e o agulhão. Na Paraíba, 

as espécies de maiores volumes nos desembarques das embarcações à vela foram 

caranguejo, tainha e camarão. A lagosta, a serra e o saramunete foram as espécies mais 

representativas nos desembarques das embarcações motorizadas. Nos desembarques 
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das embarcações à vela de Pernambuco, as espécies mais importantes foram a manjuba, 

seguida do budião e da tainha. Nas movidas a motor, dominaram a lagosta, o saramunete 

e o camarão. Em Alagoas, a propulsão à vela correspondeu a 80% das embarcações 

registradas. As espécies mais importantes nos desembarques da frota à vela do estado 

foram tainha, manjuba e sardinha, enquanto, nas motorizadas, camarão, pescada e peixes 

vermelhos (não descriminados) foram as mais representativas (Tabela 8) . 

• Principais artes de pesca utilizadas na ZEE-Nordeste 
A arte de pesca responsável pelos maiores desembarques na ZEE-Nordeste é a 

linha de mão, que correspondeu a 34% do total desembarcado, com 141.441 t. Em 

seguida veio o emalhe, com desembarque total de 111 .822,23 t, representando cerca 

de 27%, e a rede de arrasto, que representou 10% dos desembarques e foi responsável 

por 44.068,36 t desembarcadas. Os totais de todas as espécies, por cada arte de 

pesca, estão apresentados na tabela 9. 

Tabela 8 - Desembarques médios anuais, em toneladas (t), das principais espécies capturadas pelas 
embarcações a motor e vela dos estados do Nordeste, entre 1991 e 2001. 

Motor 

PI CE RN PB PE AL 

60 22 31 

640 
967 24 

33 

11 

37 27 9 360 26 
Bagres 40 35 11 
Blquara 24 21 81 163 216 13 
Boca-torta 59 

66 13 21 
183 

439 

15 623 347 

228 136 1.779 231 93 149 

4 13 

957 175 150 313 102 260 

60 319 64 18 2 20 125 83 10 

19 37 111 

39 
Dourado 49 155 

Espada 7 
Guarajuba 27 104 

Guaiúba 27 30 545 136 

Lagosta 22 3.010 909 334 295 64 
anjuba 36 468 346 

Maçunlm 214 

Oslra 141 

Pargo 409 16 362 
Peixe-voador 511 

escada 6 37 
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Motor Vela 

PI I CE I RN I PB I PE I AL --------- PI CE RN PB PE AL 
-. , 

16 

96 10 

59 213 4 

8 688 148 30 41 291 

70 

104 6 164 118 11 77 31 360 10 9 

11 6 

58 60 240 

512 213 165 848 

134 

79 35 163 

19 24 

4 

Tabela 9 - Volume total dos desembarques (I) e percentual desembarcado, por arte de pesca, nos 
estados componentes da ZEE-Nordeste, exceto o Piauí (1991 a 2001). 

Linha 

Emalhe 

Artes 

Rede de arrasto 

Covo (lagosta) 

Arrasto de praia 

Espinhei 

Curral 

Coleta manual 

Covo (peixe) 

Cerco 

~ereré 

Outras 

101.709 

59.508 

14.240 

20.706 

1.444 

13.578 

70 

1.706 

95 

2.299 

24.263 

23.561 

1.817 

39 

8.529 

15.103 

77 

1.383 

536 

1.883 

4.846 

2.016 

-
1.654 8.365 

5.239 10.502 

188 1.544 

49 

386 6.109 

31 

1.1 85 

2.944 3.432 

5.161 

1.058 

21 O 

233 262 

4.745 

10.824 

15.281 

840 

290 

64 

1.547 

19 

4.345 

5 

4.971 

706 

2.188 

10.999 

778 

3.492 

505 

34.6 

27,3 

10,8 

5.1 

4,4 

3,8 

3.6 

3.1 

1.8 

1.8 

1,2 

2.5 

No Ceará, as principais artes de pesca são a linha de mão e o emalhe (Tabela 10). 

As espécies mais importantes para a linha de mão foram o pargo-verdadeiro Lutjanus 

purpureus; as cavalas Scomberomorus cavalla e Acanthocybium solandri, e a cioba L. 

analis (Figura 22a). As mais representativas para os emalhes foram a serra S. brasiliensis, 

o bonito (Scombridae) e as cavalas S. cavalla e A. solandri (Figura 22b). 

Tabela 10 - Volume total dos desembarques (t) e percentual desembarcado, por arte de pesca, no estado 
do Ceará (1991 a 2001). 

Artes 

Inha 9.424 10.655 10.501 11 .285 10.281 

Emalhe 5.625 5.607 5.386 5.013 5.940 

Covo (lagosta) 5.821 3.379 2.561 3.002 2.279 

Rede de arrasto 1.892 1.801 1.956 1.675 1.331 

Curral 1.742 1.096 1.597 1.836 2.207 

Mergulho 255 353 437 531 589 

Outros 1039 613 808 986 404 

8 8.767 

5 6.604 

1. 854 

1. 996 

1. 1.331 

205 

264 

.372 

.316 

292 

232 

125 

138 

691 _.~ 

. , ; 

8.925 9.326 

4.229 5.046 

372 399 

1.065 1.056 

523 577 

129 168 

360 190 

'" " 
6.6B8 7.485 46.5 

5.510 5 .234 27.2 

449 298 9 ,5 

764 472 6.5 

79 1.466 6.2 

182 180 1,5 

165 95 2,6 

No Rio Grande do Norte, as artes de pesca mais produtivas foram linha de mão, 

emalhe e espinhei (Tabela 11). Nas capturas com linha de mão, as espécies mais 

SÉRIE R EVIZEE - S CORE NE 



representativas foram as albacoras (Thunnus spp.), a cavala (S. cavalla e A. solandn) e 

o dourado (Coryphaena hippurus) (Figura 23a). O emalhe, segundo petrecho com 

desembarques mais representativos no estado, apresentou, como espécies mais 

capturadas, a sardinha (Clupeidae) , a agulhinha (Hemirhamphus sp.) e a serra (S. 

brasiliensis) (Figura 23b) . 

Na Paraíba, as principais artes de pesca foram o emalhe, a coleta manual e a linha 

(Tabela 12). As espécies de peixe mais importantes no emalhe foram as tainhas (Mugilspp.), 

a serra (S. brasiliensis) e a manjuba (Engraul idae) (Figura 24a) . As coletas manuais são 

compostas, em sua maioria, pelo caranguejo (Cardisoma guanhuml) e o maçun im 

(Veneridae). No caso da linha de mão, a cioba (L. analis) , as albacoras (Thunnus spp.), o 

ariocó (L. synagris) , o dourado (C. hippurus) e as cavalas (S. cavalla e A. solandn) foram 

as mais importantes (Figura 24b) . 

Tabela 11 - Volume total dos desembarques (t) e percentual desembarcado, por arte de pesca, no estado 
do Rio Grande do Norte (1993 a 2001) . 

Artes 

Linha 2.499 

Emalhe 1.920 

Espinhei 439 

Arrasto de praia 616 

Mergulho 916 

Jereré 477 

Cerco 180 

Rede de arrasto 255 

Tarrafa 122 

Colela manual 115 

Outras 15 

a 

b 

2.669 

2.679 

212 

290 

961 

688 

354 

1.002 

118 

107 

49 

29% 

2.834 

2.627 

402 

1.395 

1.1 71 

922 

137 

22 

104 

139 

22 

pargos 
46% 

Outros 
25% 

Bonito 
7% 

2.791 

3.645 

602 

999 

874 

734 

147 

94 

169 

95 

54 

. , ; u, 

3.191 2.969 3.160 2.091 

2.736 2.273 2.652 2.262 

1.010 1.383 2.606 3.816 

1.291 1.030 1.034 955 

733 659 899 876 

800 1.011 200 13 

93 178 160 515 

112 89 67 85 

133 218 304 210 

166 229 345 108 

37 28 43 114 

Cavala 
10% Cioba 

Serra 
l..--14% 

Sirigado 
3% 

Lagosta 
45% 

Guaiúba 
4% 

Biquara 
3% 

u 

2.059 26,4 

2.769 25.6 

4.633 16,4 

919 9.3 

794 8.6 

5,3 

118 2,0 

92 2.0 

375 1.9 

78 1.5 

554 1,0 

Figura 22 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas com linha (a) e emalhe (b) , 
desembarcadas no Ceará, entre 1991 e 2001. 
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Outros Albacora 
28% 29% 

Pargo 
4% 

a 
Sirigado 

Cavala 4% 
Guaiuba Denlão Dourado 12% 

5% 6% 7% 

Outros 
Sardinha 

29% 
24% 

Agulha 

Tainha 15% 

3% 

b 

3% 

Sirigado 
Pescadas CaçOes Polvo 

3% 
3% 4% 7% 

Figura 23 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas pela linha (a) e ema lhe (b), no 
Rio Grande do Norte, de 1993 a 2001 . 

Tabela 12 - Volume total dos desembarques (t) e percentual desembarcado, por arte de pesca, no estado 
da Paraíba (1996 a 2001). 

Artes 

Emalhe 

Coleta manual 

Linha 

ergulho 

Arraslo de praia 

Puça 
Rede de arrasto 

Oulr8,,9 ___ .... 

933 

471 

266 

99 

79 

47 

11 2 

7 

a 

b 

Outros 
27% 

Guarajuba 
4% 

Sirigado 
6% 

., ; 

1.209 

1.054 

375 

110 

28 

60 

23 

Lagosta 
56% 

Outros 
28% 

Guaiúba Arabalana 
7% B% 

. " " 
1.220 1.198 679 46,5 

1.1 29 16 1 129 26,1 

322 339 353 14,7 

150 77 168 5,4 

59 55 165 3,4 

26 98 49 1,9 

1 7 5 1.6 

7 O O O. 

6% 

Atbacora 
14% 

Cioba 
13% 

Cavala 
12% 

Dourado 
8% 

Figura 24 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas pelo emalhe (a) e linha (b) na 
Paralba, entre 1996 e 2001 . 
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As artes de pesca mais produtivas em Pernarnbuco, de 1993 a 2001, foram o emalhe, 

a linha de mão e o arrasto de praia (mangote) (Tabela 13). As espécies mais importantes 

nos desembarques do ernalhe foram as lagostas (Panulirus spp.), a guarajuba (Caranx 

crysos), as tainhas (Mugi/spp .) e a serra (S. brasiliensis) (Figura 25a). Nos desembarques 

da linha de mão, a albacora (Thunnus spp.) , a cioba (L. analis) e a cavala (S. cavalla e A. 

sa/andrf) foram as espécies mais representativas (Figura 25b). A manjuba (Engraulidae) foi 

o recurso pesqueiro de maior percentual de ocorrência, em peso, nos desembarques dos 

arrastos de praia (38%), seguida das espécies de budião (Sparisama spp.), com 18%; dos 

camarões (Peneidae), com 12%, e da boca-torta (Larimus breviceps), com 7%. 

Tabela 13 - Volume total dos desembarques (t) e percentual desembarcado, por arte de pesca, no estado 
de Pernambuco (1993 a 2001) . 

936 791 749 949 1.116 984 872 819 2 1,7 

644 883 943 15 17 990 1.076 1.1 22 41 9 15,9 

442 304 259 236 363 666 831 1.092 967 13,4 

Colela manual 141 145 175 193 373 779 726 686 216 8.9 

Rede de arrasto 122 163 177 251 168 139 138 177 209 4.0 

Curra l 127 237 237 228 170 186 3.1 

Cerco 235 148 11 5 74 141 125 138 83 2,7 

Mergulho 51 95 203 150 11 0 75 65 38 38 2,1 

Outras 2 1 94 32 33 66 35 26 14 23 0,9 

Outros Lagosta 
30% 40% 

Figura 25 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas pelo emalhe (a) e linha (b), em 
Pernambuco, entre 1993 e 2001. 
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Rede de arrasto, emalhe e linha de mão foram os petrechos mais representativos 

em Alagoas, entre 1996 e 2001 (Tabela 14). Naquele período, a maioria das capturas da 

rede de arrasto foram compostas por camarões (Penae idae) , com 68% dos 

desembarques. Dentre os peixes, a pescada (Sciaenidae) representou 8% e a manjuba 

(Engraulidae), 1% do total capturado. Nas capturas com emalhe, a principal espécie foi a 

manjuba (Engraulidae), seguida da pescada (Sciaenidae) e do bagre (Ariidae) (Figura 

26a). Para linha de mão, cinco espécies dominaram as capturas: os vermelhos (Lutjanus 

spp.) , o xaréu (C. hippos) , as cavalas (S. cavalla e A. solandn), o dourado (C. hippurus) 

e a arabaiana (Carangidae) (Figura 26b). 

Tabela 14 - Volume total dos desembarques (t) e percentual desembarcado, por arte de pesca, no estado 
de Alagoas (1996 a 2001). 

1.250 

555 

419 

130 

286 

10 

62 

167 

Cação 
8% 

Serra 
9% 

a 

674 

1.246 

244 

34' 

60 

8' 
204 

74 

Camurin 
7% 

Vermelho 

Outros 
29% __ --' 

b 

1.700 

921 

590 

332 

202 

353 

198 

117 

'3 

Morara 
7% 

2% 

1.855 

9<4 

930 

339 

216 

481 

309 

142 

Manjuba 
24% 

Sardinha 
3% 

Arabaiana 
2% 

792 

581 

496 

206 

339 

232 

B5 

18% 

Cavala 
4% 

2.657 25.2 

'60 11.1 
579 10.1 

414 4.6 

2'9 3.6 

261 3,5 

226 2,6 

126 2.0 

233 1.' 

Figura 26 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas pelo emalhe (a) e linha (b). em 
Alagoas, entre 1996 e 2001 . 
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Em Sergipe, a arte de pesca mais produtiva, entre 1996 e 2001 , foi a rede de arrasto, 

seguida da coleta manual e do emalhe (Tabe la 15). A rede de arrasto capturou, 

principalmente, camarões (Penaeidae), responsáveis por 80% dos desembarques naquele 

período. Os peixes mais importantes para esse petrecho foram a pescada (Sciaenidae), 

com 4% e a carapeba (Gerreidae), com 1% do total desembarcado. As captu ras da 

coleta manual foram representadas pelo caranguejo (C. guanhum/), com 63%, e pelo 

sururu (M. ta/cata) , com 29% do montante desembarcado. As principais espécies 

capturadas pelo emalhe foram a pilombeta (Anchovie/la spp.), a corvina (M. furnien) e a 

pescada (Cynoscion spp.) (Figura 27). 

Tabela 15 - Desembarques lotais, em tonelada, por arte de pesca empregada em Sergipe (1996 a 2001). 

Rede de arrasto 1.795 2.195 

Coleta manual 760 1.141 

Emalhe 311 247 

Arrasto de praia 66 226 

Linha 161 112 

Armad ilha fixa 14 51 

Outros 46 19 

2.497 

Pilombeta 
63% 

Outros 
24% 

441 

669 

19 

91 

8 

26 

Bagre 
6% 

'" 
2.333 

503 

575 

189 

125 

137 

20 

Carvina 
7% 

2001 

2.180 58,9 

627 18,7 

386 11 ,7 

279 4,2 

198 3,8 

144 1,9 

38 0 ,8 

Figura 27 - Percentual de ocorrência das principais espécies capturadas pelo emalhe, em Sergipe, entre 
1996 e 2001. 

DIscusSAo 

Na ZEE-Nordeste, atualmente, predominam embarcações com propulsão à ve la 

(74,1%), apresentando-se com menor percentual aquelas a motor (23,1%) e a remo 

(2,8%) (IBAMA, 1991 a 2001). Para o ano de 1991, havia registro de 4.476 embarcações 

operantes na região, sendo 72,6% à vela, 23,3% a motor e 4,1% a remo. No entanto, 

apesar do número de embarcações ter aumentado a partir daquele ano, em 257%, 

chegando a 11.517 embarcações, em 2001 , as proporções entre as categorias de 

embarcação à vela (70,9%), motor (23,4%) e remo (5,7%) se mantiveram. 
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Da mesma forma, os desembarques amostrados pelo SCORE-NE do REVIZEE, 

de 1998 a 2000, apresentaram uma predominância de embarcações à vela (62,4%), 

em relação aos barcos motorizados (37 ,6%). Mesmo considerando o aumento no 

número de embarcações motorizadas de pequeno porte, em anos recentes, resultado 

do maior acesso das Colônias de Pesca da região ao crédito bancário (Banco do 

Nordeste S/A) , o predomínio das embarcações à vela reflete o baixo custo de 

construção e manutenção, aliados às condições climáticas favoráveis, com ventos 

fortes ao longo do ano. No Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe, os barcos à vela corresponderam a mais de 60% do total (IBAMA, 1991 a 

2001), tendência que se reflete, principalmente, nas amostras do Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Alagoas. 

A pesca artesanal é a principal responsável pela captura de organismos marinhos 

na ZEE-Nordeste, onde é praticada com tecnologia tradicional e baixa autonomia de 

navegação (Araújo et ai., 1996). A frota artesanal contribui com cerca de 75% dos 

desembarques, em peso, na região, que se caracterizam por uma elevada riqueza de 

espécies e baixas biomassas específicas. Este caráter artesanal de explotação está em 

consonância com a baixa densidade dos estoques (Araújo, 2002) , sendo uma atividade 

condicionante, inclusive em função da escassez de recursos pesqueiros de maior 

densidade, disponíveis à explotação industrial (Barros et ai., 2001). 

Dentre as embarcações à vela, botes e jangadas participaram com os maiores 

desembarques, em peso, sendo os primeiros mais freqüentes no Rio Grande do Norte e 

as últimas no Ceará. Quando comparados às jangadas, os botes possuem maior 

autonomia no mar e melhores acomodações a bordo, proporcionando viagens mais longas 

e, conseqüentemente, maiores produções. 

Segundo o ESTATPESCA (IBAMA, 1991 a 2001), a participação das embarcações 

à vela, no Ceará, foi a maior dentre todos os estados (74,2%), o que é corroborado pelas 

amostragens do SCORE-NE, naquele estado, que estiveram compostas exclusivamente 

por embarcações à vela, resultado da exclusão da análise da pesca de lagostas, onde 

predominavam as motorizadas. No entanto, ainda que os barcos à vela predominem e 

tenham produção expressiva ao longo da ZEE-Nordeste, os motorizados foram 

responsáveis por 53,4% dos desembarques e 60,4% da produção, em peso, em toda a 

região. Entre essas, o bote contribuiu com a maior parte dos desembarques (37,8%), 

sendo a embarcação motorizada mais freqüente (33%) e mais produtiva (36,6%). O 

saveiro a motor, cujas operações se restringem à Bahia, onde é construído, representa 

22,6% da produção de toda a região. 
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Nos desembarques acompanhados pelo ESTATPESCA (IBAMA, 1991 a 2001), as 

embarcações à vela foram responsáveis pela maior parte da produção (58,2%), as 

motorizadas representaram 40,7% e aquelas a remo 1,1%. Estes resultados, quando 

comparados àqueles obtidos pelo Programa de Amostragem do SCORE-NE, 

apresentaram diferenças quanto à participação das categorias vela e motor, considerando

se, porém, que os desembarques acompanhados pelo SCORE-NE foram direcionados 

às embarcações atuantes nas áreas costeira e oceânica, enquanto as estatísticas geradas 

pelo IBAMA incluem, também, zonas estuarinas, onde opera um grande número de 

embarcações à vela, correspondentes a 25% do total, contra 19,7% do SCORE-NE. 

A frota do Ceará tem buscado a explotação de pesqueiros da costa Norte , operando 

até o Amapá e desembarcando em Fortaleza e Camocim (Paiva, 1997), com o emprego 

de lanchas e botes a motor de grande porte. O deslocamento da frota para a região 

Norte contribui para explicar a ausência, nas amostragens de desembarques, da frota 

motorizada do Ceará, uma vez que a atuação na costa da região Norte ultrapassa os 

limites do SCORE-NE. 

No norte da Bahia, os desembarques de Arembepe foram compostos apenas por 

barcos motorizados. Atualmente, não existem embarcações à vela nessa localidade, o que 

se atribui a incentivos governamentais e políticas estaduais de substituição da frota por 

barcos motorizados, alérn de financiamentos para aquisição de motores ou adaptações 

tecnológicas (Vasconcelos, 2000). A ausência de um prograrna de estatística pesqueira no 

litoral norte da Bahia, no período de estudo, inviabilizou a obtenção de informações mais 

completas, que levassem a uma melhor compreensão da dinâmica da frota naquele estado. 

Entretanto, segundo estimativas da Produção da Pesca Extrativa Marítima Brasileira (IBAMA, 

1991 -1998), o estado de maior produção na região Nordeste seria a Bahia (39,8%). 

O Ceará aparece como o segundo estado nordestino de maior produção pesqueira 

(26,6%), seguido do Rio Grande do Norte (13,4%) (IBAMA, 1991 a 2001). Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe representam, juntos, 20,3% do total desembarcado, 

observando-se um incremento de 19,4% do total capturado no ano de 2000, em relação 

a 1991 . Nas amostragens do SCORE-NE, a maior participação nos desembarques foi 

registrada para o norte da Bahia (33%), parte do litoral do estado selecionada para as 

amostragens; seguida do Ceará (31,5%); com Alagoas e Pernambuco, somados, 

representando 22,3%, e o Rio Grande do Norte 13,2% do total. Ainda que o Programa de 

Amostragem do SCORE-NE não tenha abrangido o mesmo número de pontos de 

desembarques monitorados pelo IBAMA, os resultados tiveram a mesma magnitude, 

confirmando Bahia e Ceará como os estados de maior potêncial pesqueiro da região. 
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Estudos sobre o potêncial pesqueiro da costa do Nordeste afirmam que de 200.000 

a 275.000 t poderiam ser explotadas anualmente, das quais 100.000 t corresponderiam 

ao potêncial dos recursos pelágicos e, entre 100.000 e 175.000 t, aos recursos demersais 

(REVIZEE, 1998). Pescarias experimentais, com a utilização de hidroacústica, indicaram 

uma biomassa de 480.000 t para a região (Paiva, 1997), o que pode ser considerada 

uma prospecção bastante otimista quando considerados os volumes exp lotados 

atualmente e os sinais de explotação plena, ou sobrepesca, que apresentam a maioria 

dos estoques costeiros. Apesar das projeções, Paiva (1997) indicou que a produção 

totaliza, apenas, 70.000 t anuais, idêntico ao estimado pelo Programa ESTATPESCA 

(IBAMA), de 71.000 t por ano. Mesmo se considerando as estimativas anteriormente 

citadas, a produção atual representa, somente, 14% do total desembarcado no país, 

com índices de captura em franco declínio, como os observados para as lagostas 

(Panulirus argus e P. laevicauda) e o pargo (Lutjanus purpureus) (MMA, 1997), que alertam 

para a situação dos recursos pesqueiros tradicionalmente explotados no Nordeste. 

Em relação ao desenvolvimento da explotação pesqueira, condições ambientais, 

como a presença permanente de uma forte termoclina, que dificulta movimentos verticais 

de águas mais profundas e, assim, inibe o transporte de nutrientes para a zona eufótica, 

contribuem para a oligotrofia do ambiente (Peterson e Stramma, 1991) e limitam as 

expectativas de desenvolvimento. Assim, quaisquer medidas que visem o aumento do 

esforço de pesca para o incremento da produção devem considerar essa característica 

regional, bem como o estado de explotação dos estoques, próximo ou além do limite 

máximo sustentável (REVIZEE, 2000). 

Em relação às artes de pesca, dados do IBAMA indicam a predominância da linha de 

mão (34,3%), que tem seu emprego associado à possibilidade de captura de espécies de 

grande porte e elevado valor comerciai. Esse petrecho possui uma série de modalidades, 

dependendo do local de atuação (superfície ou fundo), direcionando-se à espécies de 

hábitos distintos: demersais, pelágicos ou de superfície. Devido à sua ampla utilização na 

região, essa arte foi priorizada pelo SCORE-NE, representando a maior parte da amostra 

(84,6%). A rede de emalhar, por sua vez, foi a segunda arte de pesca mais representativa 

nas amostragens do SCORE-NE (20,6%) e, também, nos registros do IBAMA (27,1 %). Um 

fator que contribui para a menor utilização do emalhe é o menor valor comercial das espécies 

capturadas, quando comparadas àquelas capturadas com linha. 

Outros aparelhos de pesca também são utilizados na ZEE-Nordeste, em menor 

proporção. No presente estudo, o covo para peixe e a rede de cerco apresentaram baixas 

freqüências de utilização e pequena produção, sendo utilizados, principalmente, no estado 
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de Pernambuco. A produção dos covos, atualmente, representa 1,4% e o cerco 1 % das 

capturas na região. A rede de emalhe para peixe-voador, utilizada no Rio Grande do Norte, 

constitui-se num importante petrecho durante a safra do H. affinis. Nas estatísticas do 

IBAMA, aparecem outras artes de pesca que possuem caráter eminentemente de 

subsistência (arrasto de praia; coleta manual; covo para lagosta), mas que apresentam 

alta produtividade devido à forte demanda pelos recursos a que se destinam, sendo 

também comercializados localmente em bares, restaurantes e supermercados. 

As profundidades de atuação da frota artesanal na ZEE-Nordeste não ultrapassam, 

em sua maioria, 250 m, explorando espécies demersais como Lutjanus analis (cioba) , L. 

jocu (dentão), L. synagris (ariocó), L. vivanus (pargo-olho-de-vidro) e o. chrysurus 

(guaiúba), além daquelas de hábitos pelágicos, como Coryphaena hippurus (dourado), 

Hirundichthys affinis (peixe-voador), Scomberomorus brasiliensis (serra) e S. cavalla 

(cavala) , espécies escolhidas como alvo pelo SCORE-NE do Programa REVIZEE. O 

peso dessas espécies, somado, representaram 40,6% dos desembarques na região. 

Quando a elas se somam as produções relativas a Seriola dumerili (arabaiana), 

Mycteroperca bonaci (s irigado) e Caranx latus (Guaracimbora) , esse percentual atinge 

65,25%. Essas últimas espécies não foram eleitas para fins de estudos da dinâmica 

popu lacional, mas representam importantes recursos de explotação na plataforma 

continental do Nordeste. 

As espécies pelágicas oceânicas Thunnus albacares (albacora-Iaje), T atlanticus, 

T obesus e Acanthocybium solandri (cavala-empinge) representaram 8,25% dos 

desembarques, em peso, percentual esse que pode ser considerado expressivo, devido 

ao alto valor comercial dessas espécies, distribuídas em áreas oceânicas e de quebra da 

plataforma continental (Barros et ai., 1996). O acesso às espécies oceânicas tem sido 

indicado como saída para manter rendimentos satisfatórios, ainda que essa prática não 

alivie o esforço sobre os recursos costeiros. 

No tocante aos desembarques das espécies-alvo do Programa REVIZEE, de uma 

maneira geral, nota-se que houve aumento nas capturas até o final da década de 70, 

mas os volumes desembarcados sofreram importantes reduções entre 1977 e 1978. 

Este fato pode estar relacionado à introdução de políticas de incentivos, implantadas no 

final da década de 60 através do Decreto-Lei nQ 221, que proporcionaram o aumento da 

frota, levando algumas espécies a uma situação de intensa explotação, situação que só 

foi superada nas décadas seguintes, quando o esforço se estabilizou. 

Por fim, no que se refere a qualidade dos dados pesqueiros divulgados no país, de 

um modo geral, observam-se conf litos de informações entre as diversas fontes 
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consultadas, além de subestimações e repetições de volumes totais desembarcados, 

ao longo de diversos anos, que conferem uma limitada confiabilidade aos dados oficiais 

disponíveis, com conseqüências para a credibilidade das avaliações dos estoques 

baseadas nesses dados. Apesar desses problemas, considera-se que as tendências no 

comportamento dos desembarques refletem padrões gerais para diversas espécies e 

concordam com os dados obtidos pelas amostragens do SCORE-NE. 

Extrapolações de capturas feitas para o Nordeste, maiores do que para o país 

como um todo, também foram observadas, como resultado de diferentes metodologias 

para a geração de dados dos diversos órgãos envolvidos com a Estatística Pesqueira 

(Exemplo: Scomberomorus brasiliensis; Hirundichthys affinis). Segundo Ferreira et ai. 

(2003), os principais problemas que a estatística pesqueira nacional tem sofrido, e com 

ela os pesquisadores da pesca, são: (a) descontinuidade da coleta de dados confiáveis; 

(b) falta de padronização e correspondência entre os estados, quanto aos volumes das 

categorias de pescado e espécies equivalentes; (c) falta de padronização na metodologia 

de cálculo entre os estados; (d) tratamento dos dados de forma multi-específica para as 

categorias de pescado. Além disso, a publicação de dados repetidos nos anos de 1990 a 

1995 e as diferenças na metodologia aplicada pela BAHIAPESCA e pelo ESTATPESCA 

interromperam a seqüência histórica, além de impossibilitarem comparações entre estados 

ou regiões. Outro problema é o fato de que os dados são relativos apenas à produção, o 

que limita as observações das tendências da pesca que devem ter incorporado variações 

significativas do esforço de pesca, no período analisado (Rezende e Ferreira, 2000 in 

Ferreira et ai. , 2003) . 
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RESULTADOS: PROGRAMA DE AMOSTRAGEM 
DO SCORE-NE, FROTA ARTESANAL 

Rosangela Lessa 
Marcelo Francisco de Nóbrega 

A frota pesqueira atuante na ZEE-Nordeste, sediada em quatro regiões definidas 

(norte da Bahia, Alagoas/Pemambuco, Rio Grande do Norte e Ceará), operou em diversos 

pesqueiros identificados pelos pescadores. Em toda a região, foram listadas 324 áreas 

de pesca (pesqueiros), desde a latitude de 13° S e longitudes de 37°20' a 38° 15' W 

(Bahia) até 2°10' a 4°10' S de latitude e 41 °50' W de longitude (Piauí), com profundidades 

de 7,5 a 1.000 m e distância da costa de 1 a 35 mn (Figura 28) . 
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Figura 28 - Pesqueiros (+) identificados nas amostragens, onde operam as frotas motorizadas e à vela 
que empregam linhas de mão (fundo e superfície), redes (de emalhar, de cerco e para peixe-voador) e 
covas para peixe . 

• Litoral norte da Bahia 

Os pesqueiros identificados em frente ao litoral norte da Bahia foram divididos em 

cinco áreas: 1 - pedra (34 a 42 m de profundidade); 2 - baixios (47 a 51 m de profundidade); 

3 - meia-peça (mais de 59 m de profundidade); 4 - parede (1 02 a 199 m de profundidade); 

5 - fundo da parede (170 a 250 m de profundidade). Essas denominações são 

correntemente usadas pelos mestres e pescadores das embarcações amostradas. As 

67 áreas localizadas de Jauá (sul de Arembepe) às proximidades da divisa com Sergipe 
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(Figura 29) se distribuem de 11 °49' a 13° S e 37°20' a 38°15' W. Os 21 pesqueiros na 

região de Arembepe mantêm distância da costa entre 1,5 e 78 mn. Quando a frota se 

desloca para pesqueiros mais distantes, o faz em direção ao norte do estado, 

principalmente no verão (outubro a março), com barcos maiores de 9 m em viagens 

acima de três noites. 
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o 
E 1. 

j 

LONGITlTUDE 

Figura 29 - Distribuição das áreas explotadas pela frota pesqueira no litoral norte da Bahia (Arembepe), 
entre abril de 1998 a março de 2000 . 

• Alagoas e Pernambuco 

Para a frota de Maceió (AL) , foram reg istrados 72 pesqueiros. A área de atuação da 

frota é de 8%5' a 10°40' S e 34°50' a 36°10' W. A distância dos pesqueiros à costa variou 

de 2 a 30 mn, com profundidades locais de 22 a 236 m. A frota se desloca, para o sul, até 

a foz do rio São Francisco, na divisa com Sergipe, e, para o norte , até Pemambuco. Em 

Pernambuco, há registro de 11 7 pesqueiros explotados pela frota , com profundidades 

oscilando de 15 a 242 m, distantes de 1 a 30 mn da costa. A área se estende entre 7º30' 

e 9º10' S e de 34º26' a 34º58' W (Figura 30). Ao norte, as embarcações alcançam a 

Paraíba, enquanto, ao sul, deslocam-se até as proximidades de Porto de Pedras (AL). 

Além das áreas de explotação supracitadas, a frota motorizada sediada em Pernambuco, 

principalmente de botes, desloca-se para o sul até o sul de Alagoas, e ao norte, até as 

proximidades do cabo Calcanhar (RN) (Figura 31). 
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Figura 30 - Localização das áreas uti lizadas pela frota artesanal de Pernambuco, de 1998 a 2000. 
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Figura 31 - Deslocamento da frota (linha tracejada) sediada em Pernambuco, de 1998 a 2000 . 

• Rio Grande do Norte 

Na costa oriental do Rio Grande do Norte, foram registradas 23 áreas freqüentadas 

pela frota de Baía Formosa, com distâncias de 2 a 32 mn da costa e profundidades entre 

22 e 542 m. Ao Sul, essa frota se desloca até a divisa com a Paraíba (município de Baía 

da Traição). 

Na costa setentrional, dez pesqueiros são explorados pela frota de Caiçara do 

Norte, limitados pela cidade de Macau, em distâncias da costa de 3 a 36 mn e 

profundidades de 22 a 1.000 m. As operações ocorrem totalmente fora da plataforma 

continental, no início do domínio oceânico, numa região chamada de "água do voador" 

(Figura 32), onde há pescarias durante a "safra" do peixe-voador-de-quatro-asas, 

Hirundichthys affinis, de abril a julho. As frotas de Natal e Baía Formosa operam até o sul 
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da Paraíba, enquanto aquela de Caiçara do Norte pode se deslocar ao longo da costa do 

Ceará (Figura 32). 
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Figura 32 - Localização da área denominada "água do voador", freqüentada pela frota do Rio Grande do 
Norte, e deslocamento da frota (linha tracejada) de Caiçara do Norte (A) e Baía Formosa (B) . 

• Ceará 

As áreas de pesca registradas no Ceará se localizam entre 2°10' e 4°10' S, e de 

37°20' a 41 °50' W, e são em número de 35. Três são as áreas utilizadas pelas embarcações 

à vela de Caponga: 1 - área próxima à costa, com média de 20 m de profundidade, 

explorada por pequenas embarcações, principalmente, em pescarias de um dia; 2 -

área intermediária, com profundidades variando entre 30 e 60 m, onde se realizam 

pescarias com 2 a 3 dias de duração; 3 - áreas distantes da costa, com profundidades 

de 40 a 189 m, utilizada por embarcações maiores, em períodos mais longos (3 a 5 dias). 

Na região de Fortaleza, foram identificadas duas grandes áreas de pesca, utilizadas pela 

frota à vela: 1 - plataforma continental em frente a Fortaleza, com profundidades de 20 

a 35 m; 2 - talude continental, onde a profundidade varia de 35 a 210m. 

A frota amostrada em Camocim se desloca, para leste, até as proximidades da 

Ponta de Jericoacoara, e, a oeste, até a foz do rio Parnaíba. A profundidade de atuação 

das embarcações variou de 10 a 210m. Em ambas as localidades, as embarcações 

motorizadas se deslocam até a região Norte (Pará) e outras operam até a costa da Bahia 

(Figura 33). As embarcações que realizam desembarques em Fortaleza e Camocim, 

mas operam na região Norte, não foram registradas pelos amostradores do REVIZEE, 

pois extrapolariam o limite do SCORE-NE. 
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Figura 33 - Deslocamento (linha tracejada) da frota motorizada de Fortaleza e Camocim. 

Das capturas com linhas de mão, redes de emalhar e de cerco, empregadas no 

litoral norte da Bahia exclusivamente pela frota motorizada (abril de 1998 a março de 

2000), a amostra total coletada foi composta por 30.468 exemplares de peixes, em 694 

desembarques correspondentes a 68,49 t. Em Alagoas e Pernambuco, no mesmo período, 

os desembarques de linhas, redes e covos das frotas a motor e à vela, perfizeram 46,1 t de 

peixes em 744 desembarques, totalizando 22.922 indivíduos amostrados. Nas capturas 

com os mesmos petrechos e frotas, no Rio Grande do Norte, foram amostrados 10.572 

exemplares de peixes em 761 desembarques (janeiro de 1998 a março de 2000), 

registrando-se um volume de 27,35 t. No Ceará, onde foi acompanhada apenas a frota à 

vela, 802 desembarques totalizaram 65,4 t e 31.900 espécimes de peixes, capturados 

com linhas e redes (fevereiro de 1999 a março de 2000). 

FROTA DE LINHA DE MAo 

A linha de mão constituiu 91 % dos desembarques no litoral norte da Bahia e 94% (64,4 t) 

do volume da amostra total, com os botes representando 24,3% do número de desembarques 

e 30% do volume desembarcado e os saveiros 75,7% e 70% dos desembarques e peso total 

descarregado, respectivamente. Ali, a produção dos botes, em peso, foi maior no primeiro e 

quarto trimestres (Figura 34a) e a dos saveiros no terceiro e quarto (Figura 34b). 
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Figura 34 - Produção (kg) desembarcada pela frota de botes (a) e saveiros (b) que empregou linha de 
mão no litoral norte da Bahia (abri l de 1998 a março de 2000). 

Em Alagoas e Pernambuco, os botes motorizados representaram 90,8% das 

embarcações, 96,3% do número de desembarques e 97,1% do peso capturado com 

linha de mão. Em 1999, a produção registrada foi maior do que no ano anterior, com 

diferença significativa no peso ao longo do ano (Figura 35). 
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Figura 35 - Produção (kg) desembarcada pela frota de botes que empregou linha de mão em Alagoas e 
Pernambuco (abril de 1998 a março de 2000). 

Os maiores desembarques dos botes motorizados no Rio Grande do Norte, onde a 

linha de mão correspondeu a 85 ,3% dos desembarques e 71,6% do volume 

desembarcado, ocorreram no terceiro e quarto trimestres (Figura 36a) , enquanto para a 

frota à vela foram registrados no segundo e quarto (Figura 36b). Diferença significativa 

no peso desembarcado foi observada ao longo do ano, para ambas as frotas. 
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Figura 36 - Produção (kg) desembarcada pelas frotas de botes a motor (a) e à vela (b), que empregaram 
linha de mão no Rio Grande do Norte üaneiro de 1999 a março de 2000). 

No Ceará, a linha foi responsável por 64,6% dos desembarques e 83,2% do peso 

da amostra, com jangadas (Figura 37a) perfazendo os maiores desembarques no 

segundo e quarto trimestres de 1999 e primeiro trimestre de 2000; canoas (Figura 37b) 

no segundo trimestre (1999); paquetes (Figura 37c) no terceiro trimestre e botes no 

segundo e quarto trimestres de cada ano. Houve diferença significativa no peso 

desembarcado, entre os trimestres. 
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Figura 37 - Produção (kg) desembarcada pela frota de jangadas (a), canoas (b) e paquetes (c) à vela, que 
empregaram linha de mão no Ceará, entre fevereiro de 1999 e março de 2000. 
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As tabelas 16 e 17 apresentam os dados registrados para frotas que empregaram 

linhas de mão nas quatro grandes áreas da ZEE-Nordeste (Bahia - BA; Alagoasl 

Pernambuco - ALPE; Rio Grande do Norte - RN; Ceará - CE), entre fevereiro de 1999 e 

março de 2000, 

Tabela 16 - Número de desembarques (D) e de embarcações (E) amostradas das frotas que empregam 
linha de mão no litoral norte da Bahia (BA), Alagoas e Pernambuco (ALPE), Rio Grande do Norte (RN) (abril 
de 1998 a março de 2000) e Ceará (C E) (fevereiro de 1999 a março de 2000), 

CE 
D E 

2 56 24 20 11 

3 99 34 36 20 120 68 
4 77 34 35 23 107 74 

999 71 35 52 29 60 41 35 30 

2 86 32 89 50 71 34 134 96 

3 71 29 67 31 90 36 124 85 

4 102 42 87 45 33 25 117 82 

43 52 26 42 31 108 85 

273 438 235 649 392 518 378 

Tabela 17 - Embarcações, número e freqüência relativa dos desembarques e produção, registrados para as 
frotas que empregam linha de mão nos estados do litoral norte da Bahia (BA), Alagoas e Pernambuco (ALPE), 
Rio Grande do Norte (RN) (abril de 1998 a março de 2000) e Ceará (C E) (fevereiro de 1999 a março de 2000), 

BA 

ALPE angada, bole e paquete 

Total 

RN 

Bote 

Bote 

aquele 

Total 

CE aquele 

ole 

atai 

• Período de operação 

, " Embarcações (n) 

17 

33 

50 

109 

11 

120 

85 

114 

5 

204 

153 

62 

35 

22 

272 

. . 
154 

480 

634 

423 

15 

438 

220 

420 

9 

649 

360 

78 

52 

28 

518 

.. . " 

24,3 19 

75,7 45 

100,0 64 

96,3 38.200 

3,7 1.121 

100,0 39.321 

33,9 10.287 

64,7 9.145 

1,4 163 

100,0 19.595 

69,0 29.504 

15,0 5.054 

10,0 3.480 

5,0 16.368 

100,0 54.406 

Operações com linhas, realizadas em período integral pelos botes no litoral norte 

da Bahia, corresponderam a 52,1%, enquanto as atuações exclusivamente diurnas ou 

noturnas totalizaram 21 ,9% e 26%, respectivamente, Os saveiros atuaram, em sua maioria, 

em período integral (46,6%), ficando as pescarias exclusivarnente noturnas com 27% e 

diurnas com 26,4% dos desembarques. 
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A frota de Alagoas e Pernambuco também atuou quase exclusivamente no período 

integral (86,2%), quando em comparação às operações diurnas (10,2%) e noturnas (3,6%). 

Em contrapartida, no Rio Grande do Norte, observou-se que botes motorizados 

operaram mais comumente no período diurno (79,3%), com menor atuação nos períodos 

integral (13,3%) e noturno (7,5%). Porém, o regime integral voltou a predominar para as 

embarcações à vela (48,8%), seguido pelo diurno (35,8%) e noturno (15,4%). 

No Ceará, as jangadas também operaram, em sua maioria, no período integral 

(78,5%). Diferentemente, as canoas, naquele estado, atuaram tanto no regime integral 

quanto no diurno, igualmente com 48,3% . 

• Profundidade de atuação 

Os botes no litoral norte da Bahia exploraram áreas sobre profundidades de 7,5 a 

245 m, com maiores médias de profundidades no primeiro semestre de 1999 (Figura 

38a). Os saveiros operaram entre 15 e 248,5 m, explorando profundidades maiores no 

segundo trimestre de cada ano (Figura 38b). 
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Figura 38 - Profundidades mínima, média e máxima de atuação das frotas de botes (a) e saveiros (b) a 
motor. que empregaram linha de mão no lilotal norte da Bahia (Arembepe) (abril de 1998 a março de 2000). 

Em Alagoas e Pernambuco, os botes motorizados operaram entre 18 e 247 m de 

profundidade, correspondente ao talude continental, com diferença significativa entre os 

trimestres (Figura 39). Essa diferença significativa também se verificou para as jangadas 

à vela, que atuaram sobre profundidades de 16,5 a 97,5 m. 
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Figura 39 - Profundidades mínimas, médias e máximas de atuação da frota de botes a motor, que util iza 
a linha de mão em Alagoas e Pernambuco (abri l de 1998 a março de 2000). 

As profundidades de atuação das embarcações a motor (Figura 40a) e à vela 

(Figura 40b), no Rio Grande do Norte, foram de 7,5 a 1.000 m. Naquele estado, as 

profundidades foram significativamente maiores no segundo trimestre. 
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Figura 40 - Profundidades mínimas, médias e máximas de atuação das frotas de botes a motor (a) e à 
vela (b) que empregam linha de mão no Rio Grande do Norte (janeiro de 1999 a março de 2000). 

Nas pescarias artesanais do Ceará, as frotas de jangadas e canoas operaram com 

linha de mão sobre profundidades de 6 a 210m (Tabela 18). No entanto, foi notável a 

ausência de um padrão nas profundidades de atuação das jangadas, em relação aos 

trimestres (Figura 41a), e o fato das canoas terem profundidades médias e máximas mais 

altas no quarto trimestre, porém sem diferença significativa ao longo do ano (Figura 41 b). 
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Tabela 18 - Tipo de embarcação à vela, dias de pesca, prolundidades de atuação e número de pescadores, 
para a frota de jangadas, canoas, paquetes e botes à vela que empregaram linha de mão, de fevereiro de 
1999 a março de 2000, no estado do Ceará. 
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Figura 41 - Profundidades mínimas, médias e máximas de atuação das frotas de canoas (a) e jangadas 
(b) à vela, que empregaram linha de mão no Ceará (fevereiro de 1999 a março de 2000) . 

• Tempo de pesca 

A duração média das pescarias no litoral norte da Bahia, tanto dos botes quanto 

dos saveiros, foi de 2 dias, com significativas variações ao longo do ano e viagens mais 

longas no primeiro trimestre para os botes (Figura 42a) e no segundo para os saveiros, 

embora sem diferenças significativas na totalidade do período considerado (Figura 42b). 

O tempo de pesca dos botes motorizados de Alagoas e Pernambuco variou entre 

metade de um dia e 17 dias, com média de quatro dias. As jangadas à vela, naquela 

área, tiveram viagens de meio a 1 dia, caracterizando-se como pescarias de "ida e vinda". 

No Rio Grande do Norte, as viagens das embarcações a motor tiveram maiores 

médias e amplitudes no primeiro e quarto trimestres, com diferenças significativas ao 

longo do ano (Figura 43a), o que também se observou para aquelas à vela (Figura 43b). 
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As pescarias de linha do Ceará tiveram duração entre 0,5 e 22 dias, com médias 

ligeiramente mais altas no quarto e primeiro trimestres para as jangadas, sem diferença 

significativa. As canoas realizaram viagens mais longas nos dois primeiros trimestres do ano 

(0,5 a 9 dias) e mais curtas no terceiro (0,5 a 1 dia), apresentando diferença significativa na 

duração da pesca ao longo dos trimestres. Para os paquetes, as pescarias de maior duração 

ocorreram nos primeiro e segundo trimestres (Figura 44a), enquanto os botes realizaram 

viagens mais longas no segundo e no terceiro, registrando-se diferenças significativas no 

tempo de pesca dessas duas categorias ao longo do período analisado (Figura 44b). 
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Figura 42 - Tempo efetivo de atuação mínimo, médio e máximo, em dias de pesca, das frotas de botes (a) 
e saveiros (b) a motor que empregaram linha de mão no litotal norte da Bahia (Arembepe) (abril de 1998 
e março de 2000). 

Figura 43 - Tempo efelivo de aluação mínimo, médio e máximo, em dias de pesca, das frotas de botes a motor 
(a) e à vela (b) que empregaram linha de mão no Rio Grande do Norte Uaneiro de 1998 a março de 2000). 

SERIE R EVIZEE - S eoRE N E 



5 
a 

4 

3 

• u • • 2 n 
• u 
• • o 

O 
1°_99 2°_99 3°-98 4°-99 1°.00 

24 b 

20 

~ 1. 
• • n 

12 • u 
• • 6 o 

4 

O 
2"_99 3"·98 4°.99 1°_00 

Trimestres 

Figura 44 - Tempo efetivo de atuação mini mo, médio e máximo, em dias de pesca, das frotas de paquetes 
(a) e botes (b) à vela que empregaram linhas de mão no Ceará (fevereiro de 1999 a março de 2000) . 

• Fases da lua 

A produção dos botes no litoral norte da Bahia, em peso, foi maior na lua nova, com 

diferença significativa no volume desembarcado entre as fases lunares. Para os saveiros, 

os maiores desembarques ocorreram nas fases quarto minguante e nova, porém sem 

diferença significativa. 

Os desembarques de Alagoas e Pernambuco apresentaram diferença significa na 

lua cheia, onde ocorreram os maiores desembarques. 

No Rio Grande do Norte, os desembarques da frota motorizada foram maiores sob a 

fase minguante, e à vela sob a lua nova. No entanto, apenas as embarcações à vela atuantes 

naquela área tiveram desembarques significativamente distintos, em relação às fases lunares. 

Para as jangadas do Ceará, o peso dos desembarques foi estatisticamente distinto entre 

as fases da lua, com os maiores valores se apresentando sob as fases de quarto minguante e 

nova. O peso desembarcado pelas canoas apresentou variações ao longo do ano em relação 

à lua, sendo significativamente maiores sob a fase minguante. Os desembarques mais 

expressivos dos paquetes, naquele estado, foram obtidos na lua minguante, com diferença 

significativa da produção em relação às fases. Para os botes, a lua nova influenciou os maiores 

desembarques, também com diferenças significativas em relação às fases da lua. 

Os dados dos desembarques nas quatro grandes áreas da ZEE-Nordeste, por 

fases da lua, estão apresentados na tabela 19. 
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Tabela 19 - Peso (kg) dos desembarques das frotas que empregam linha de mão no litotal norte da Bahia 
(Arembepe), Alagoas e Pernambuco (ALPE), Rio Grande do Norte (RN) e Ceará (CE), em relação às fases 
da lua, entre abri l de 1998 e março de 2000. Os valores percentuais correspondem ao total desembarcado. 

Fases da lua 
Estados Categoria! Cheia Minguante Nova Crescente Total 

Propu/são (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) (kg) 

BA 
Bole (molor) 2.306 11 ,7 4.454 22,7 8 .812 44,8 4.080 20,8 19.652 

Saveiro (motor) 9.701 21.5 13.294 29,5 13 .505 30,0 8.545 19,0 45.045 

ALPE Bole (motor) 1.167 33,4 713 20,4 731 20,9 883 25,3 3.494 

RN Bole (molor) 2.048 14,2 4.828 33,5 3 

~Ole (molor) 1.171 21,4 916 16,7 1 

.953 27,4 3.576 24,8 14.405 

.549 28,3 1.838 33,6 5.474 

~angada (ve/a) 6.902 23,4 8.578 29,1 7 .961 27,0 6.014 20,4 29.455 

CE 
Fanoa (vela) 988 19,5 2.066 40,9 1 

Paquele (vela) 781 22,5 1.425 41 ,0 

.146 22 ,7 853 16,9 5 .053 

460 13,2 813 23,4 3.479 

~ole (vela) 2.186 13,4 1.946 11 9 11 .626 710 611 3 ,7 16.369 

• Tripulação 

De dois a seis é o número de tripulantes nas operações com linhas realizadas pela 

frota do litoral norte da Bahia. Em Alagoas e Pernambuco, esse número ficou entre 1 e 5, 

porém sem diferença significativa ao longo do ano. A frota de botes motorizados do Rio 

Grande do Norte operou com tripulação de 1 a 5 pescadores, enquanto as embarcações 

à vela foram tripuladas por 2 a 8 homens. No Ceará, as embarcações desenvolveram as 

pescarias com tripulação composta por 1 a 8 pescadores . 

• Composição das capturas 
A composição dos desembarques de linha de mão, no litoral norte da Bahia, 

apresentou 92 espécies de 26 famílias de peixes, sendo 78 espécies de 21 famílias de 

peixes ósseos e 14 espécies de 5 famílias de cartilaginosos. O maior número de espécies 

foi registrado para Carangidae (16), Serranidae (12), Lutjanidae (10) e Scombridae (10), 

entre os teleósteos, e Carcharhinidae (7), entre os cartilaginosos (Anexo 11). 

Os maiores volumes desembarcados naquela área pertenceram a Carangidae 

(Caranx latus, Seriola dumerili e Elagatis bipinnulatus) , com 32,4%; Lutjanidae (Ocyurus 

chrysurus, Lutjanus analis, L. jocu, L. vivanus e L. synagris), com 24,2%, e Scombridae 

(Scomberomorus cavaI/a, Thunnus albacares, T. atlanticus e T. obesus) , com 21,5%, 

que, junto com Coryphaenidae (Coryphaena hippurus) , representaram 87,6% dos 

desembarques (Tabela 20). Entretanto, em número de indivíduos capturados, Lutjanidae 

(n = 13.401) foi a família de maior ocorrência nos desembarques (Tabela 21). 
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Tabela 20 - Percentual do peso médio (%) das espécies desembarcadas pela frota de linha de mão no 
litoral norte da Bahia (BA), Alagoas e Pernambuco (ALPE), Rio Grande do Norte (RN) e Ceará (CE) (abril 
de 1998 a março de 2000). 

Peso médio (%) 
BA ALPE RN CE 

6,5 6,0 

2,4 2,4 

3,0 

2,3 

9,1 1,6 2,0 

fulva 1,3 0,9 

hlppurus 4,9 16,9 11 ,7 7,4 

blplnnulaluB 2,4 

nlgrlfus 3,2 

p/um/eft 2,1 

snall. 6,5 4,3 10,0 5,7 

. Jacu 6,0 5,0 4,5 12,7 

· synagrls 0,4 0,2 3,4 

· vlvanus 1,1 0,3 1,4 0,9 

chrysurus 9,6 2,0 5,4 

5,1 10,4 6,9 22 ,6 

2,1 

11,4 4,5 2,2 14,9 

20,9 20,3 15,2 

albacsres 2,2 7,4 9,2 

3,8 3,1 1,7 

4,0 2,2 

4,0 3,6 4,3 

Tabela 21 - Freqüência de ocorrência (F. O.), peso médio e comprimento zoológico das espécies mais 
representativas, em peso, nas amostragens dos desembarques de linha de mão no litoral norte da Bahia 
(Arembepe) (abril de 1998 a março de 2000). 

Espécies 

2.797 2,1 0 25,5 49,1 65,8 

hlppurus 486 6,45 10,5 93,0 144,0 

blplnnulalus 751 2,05 28,0 56,5 85,5 

chrysurus 7.583 0,81 18,7 36,0 73,0 

analla 2.235 1,88 19,5 45,8 96,0 

·Ioeu 1.418 2,72 23,0 51,5 98,1 

. 8yn89,18 737 0,33 3,2 26,6 49,5 

· vlvanus 1.428 0,51 16,4 29,8 60,0 

218 15,04 42,0 87,2 132,5 

CBvalla 1.845 3,98 12,5 77,5 128,3 

dumerlll 1.1 22 11,98 34,3 98,0 145,0 

.lb,csTes 88 16,46 51,0 100,3 136,0 

obe.us 41 8 6,22 49,0 69,4 109,0 
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Em Alagoas e Pernambuco, os 7.192 indivíduos amostrados corresponderam a 77 

espécies de 20 famílias de peixes ósseos e 3 espécies de 1 família de cartilaginosos. 

Carangidae (14), Lutjanidae (12), Scombridae (12) e Serranidae (9) foram as famílias 

com maior número de espécies (Anexo 11). 

Os desembarques mais elevados naqueles estados, em peso, eram compostos 

por Carangidae (S. dumerili, com 26%), Scombridae (S. cavaI/a, T. albacares, T. atlanticus, 

T. obesus e A. solandri, com 23,7%), Coryphaenidae (C. hippurus, com 16,9%) e 

Lutjanidae (O. chrysurus, L. jocu, L. analis, L. vivanus e L. synagris, com 12%) que, 

somando-se a Mycteroperca bonaci (Serranidae), corresponderam a 89% do total dos 

desembarques (Tabela 20). Lutjanidae, com 2.653 espécimes, foi a família mais freqüente, 

em número de indivíduos (Tabela 22). 

Tabela 22 - Freqüência de ocorrência (F. O.), peso médio e comprimenlo zoológico das espécies mais 
represenlativas, em peso, nas amostragens dos desembarques de linha de mão de Alagoas e Pernambuco 
(abril de 1998 a março de 2000). 

Comprimento zoológico (em) 

Mínimo Medio Maxlmo 

14,1 11 8,0 165,0 

277 21,4 55,7 93,0 

hlppulus 893 7,25 7,6 97,8 180,5 

chrysurus 886 0,88 24,0 36,8 68,0 

Bnalls 808 2,03 29,4 46 ,0 90,0 

518 3,67 15,5 57,6 100,0 

277 0,28 15,5 23,9 60,0 

164 0,79 21 ,0 34,6 54,0 

bonacl 257 15,36 9,2 87,8 140,0 

cavall. 327 5,27 13,0 83,3 136,0 

589 13,20 35,5 102,9 156,0 

albBCllres 144 19,49 47,0 106,4 143,0 

atlsnl/cus 196 5,96 36,0 68,8 91,0 

As amostras coletadas nos desembarques da frota motorizada de linha de mão no 

Rio Grande do Norte incluíram 1.923 exemplares de peixes, identificando-se 35 espécies 

de 8 famílias de peixes ósseos, exclusivamente, sendo, a maioria, referentes a Carangidae 

(8), Lutjanidae (7), Scombridae (7) e Serranidae (7). Da frota à vela, os 1.964 indivíduos 

obtidos nos desembarques corresponderam a 41 espécies de 16 famílias, sendo apenas 

3 espécies de 2 famílias de peixes cartilaginosos, O maior número de espécies para 

essa frota pertenceu a Scombridae (9), Lutjanidae (8) e Carangidae (6) (Anexo 11) , 

Nos desembarques da frota a motor daquele estado, 14 espécies totalizaram 77,5% 

do peso total, com Carangidae (S. dumerili, C, crysos, C, hippos e C, latus) (22%), 

Scombridae (T. albacares, T. atlanticus, A. solandri e S. cavaI/a) (17,6%), Lutjanidae (L. 

analis, L. jocu e L. vivanus) (15,9%), Coryphaenidae (C, hippurus) (11,7%) e Serranidae 
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(C. fulva e M. bonacl) (10,2%) se apresentando como as mais representativas, em peso 

(Tabela 20). Em número de indivíduos amostrados, a família Lutjanidae foi a mais 

representativa tanto para a frota a motor (n = 735) quanto para as embarcações à vela 

(n = 877), no estado (Tabela 23). 

Tabela 23 - Freqüência de ocorrência (F. O.), peso médio e comprimento zoológico das espécies mais 
representativas, em peso, nas amostragens dos desembarques da frota motorizada de linha de mão no Rio 
Grande do Norte (janeiro de 1998 a março de 2000) . 

Espécies 

(uIva 

hlppurus 

analls 

bonacl 

cavalla 

Thunnus albacares 

T. al/anUeus 

so/andr; 

hlppurus 

Isthlophorus a/bicans 

Ocyurus chrysurus 

Lutjanus Bnalls 

L. Jocu 

L. synagris 

L. vlvanus 

Mycteroperca bonacl 

Scomberomorus cal/alia 

S. regalis 

Serlola dumerlll 

Thunnus albacares 

T. al/snl/cus 

53 

307 

118 

26 

26 

31 

12 

22 

190 

F.O. 
(n) 

Peso médio (kg) 
Comprimento zoológico (em) 

Mínimo Médio Máximo 

5,55 

8,50 

18,45 

0,47 

2,54 24,0 

2,75 21,0 

0,43 16,5 

702 20,0 

9,42 51,0 

7,20 74,0 

4.94 53,0 

11 ,89 78 ,0 

15,94 90,0 103,4 

3,01 42,0 58,4 

Para a frota à vela de linha de mão atuante no Ceará, 117 espécies de 44 famíl ias 

compuseram os 16.670 indivíduos amostrados, sendo 103 espécies de 40 famílias de 

peixes ósseos e 14 espécies de 4 famílias de cartilaginosos. O maior número de espécies 

ocorreu para Carangidae (16) , Serran idae (11), Lutjanidae (9), Scombridae (8) e 

Carcharhinidae (8) (Anexo 11). 

Mycteroperca bonacifoi a espécie mais representativa, em peso, nos desembarques 

daquela frota, no Ceará. Das espécies-alvo do Programa REVIZEE, os maiores 

desembarques corresponderam a S. cavalla e C. hippurus, dentre as pelágicas, e a o. 
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chrysurus, L. jacu, L. analis e L. synagris, dentre as demersais (Tabela 20), que tiveram 

o. chrysurus e L. synagris como as mais freqüentes , em número de indivíduos. Por sua 

vez, entre as pelágicas, S. cavaI/a e S. brasiliensis foram as mais freqüentes em número 

de indivíduos (Tabela 24). 

Tabela 24 - Freqüência de ocorrência (F. O.), peso médio e comprimento zoológico das espécies mais 
representativas, em peso, nas amostragens dos desembarques da frota à vela de linha de mão no Ceará 
(fevereiro de 1999 a março de 2000). 

CPUE por trimestre (kg . dIa-I) 

2" - 98 3' 4° 1'" - 99 2" 3' 4° 1" - 00 
Espécies CPUEmédia 

n =56 n = 99 n = 77 n = 71 n =86 n = 71 n = 102 n= 72 (kg . diã') 

Carsnx I. ,u, 33.6 24.0 36.9 48.8 46.4 9.4 20,1 30,6 42,1 

Coryphaena hlppuru. 21,7 18,7 29,8 13,7 25,7 12,7 30,1 25,3 13,9 

E/8gBtI. blplnnulata 16,4 18,1 35.4 22,9 6,0 14,8 12,0 4,7 27,1 

Ocyuru. chrysuru. 22,4 15.8 30.9 16.3 10.3 37,4 46,0 43.6 13.0 

Lulj.nu. anall. 23,0 24,5 23,5 14,7 14,5 22,6 20.8 25,8 23,8 

L. Jocu 18.0 15.2 15,4 12.8 11.8 24.8 25.7 23,0 21,0 

L. syns9rls 11 ,3 13,8 12,8 . 5,7 11 ,8 11 ,3 7,9 6,7 

L. vlvanu. 9.2 5.7 11 .0 11 ,2 11,9 4,1 13,6 4,9 7.7 

Mycteroperca bonacl 30,6 38.2 28,2 28.7 21.9 25.7 32,7 32.8 35,0 

ScomberomoruB cavalf. 47,9 83,8 44,3 52,0 171.6 28,4 8,2 17,7 56.4 
Serlola dumerllJ 65.4 127,0 37.4 34,0 106.0 131 .0 85.7 50,0 44,3 

Thunnu •• Ibscsre, 22,0 31 ,4 13,6 5.3 24,7 67,6 19,6 

T. atlanllcu. 16.2 29.7 50,3 16,2 3.7 8,7 25,6 6,0 

1. obesuB 12,6 5,8 12,0 46,0 20,3 4,5 11,1 51.0 1 ~,2.. 

• Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 

As famílias de peixes das quais se obteve as maiores capturas por unidade de 

esforço (CPUE), no litoral norte da Bahia, foram Carangidae (C. latus, S. dumerili e E. 

bipinnulata) , Scombridae (S. cavaI/a, T. albacares, T. atlanticus e T. abesus) , Lutjanidae 

(O. chrysurus, L. analis, L. vivanus, L. jacu e L. synagris), Coryphaenidae (C. hippurus) e 

Serranidae (M. bonact) (Tabela 25). 

Em Alagoas e Pernambuco, as maiores CPUEs corresponderam a Scombridae (S. 

cavaI/a, A. solandri, T. atlanticus, T. albacares e T. obesus) (114,6 kg.dia·l ) , Carangidae 

(Caranx Barthalamaei e S. dumerilt) (63 kg.dia·') e Lutjanidae (O. chrysurus, L. analis, L. 

jacu, L. synagris e L. vivanus) (38,7 kg.dia" ) (Tabela 26). 

As maiores CPUEs média e total da frota a motor no Rio Grande do Norte ocorreram 

sobre a família Carangidae (Caranx crysas, Caranx hippas, C. latus e S. dumerilt). Em 

contrapartida, a frota à vela teve sobre Scombridae (T. albacares, T. atlanticus e A. salandrt) 

suas maiores CPUEs média e total, enquanto C. hippurus (Coryphaenidae), com 39,3% 

dos desembarques dessa frota, em peso, foi a espécie-alvo de maior participação nos 

desembarques (Tabela 27) . 
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Dentre as espécies desembarcadas no Ceará, a CPUE sobre M. banaci e 

Epinephelus nigritus foram as mais altas, dentre as espécies demersais, enquanto L. 

jacu, L. vivanus e L. analis foram as espécies-alvo demersais mais representativas, em 

peso. Em relação às pelágicas, S. cavalla e C. hippurus foram as mais expressivas 

naqueles desembarques (Tabela 28). 

Tabela 25 - Captura por unidade de esforço (CPUE) média e total , por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de linha de mão no litoral norte da Bahia (Arembepe) 
(abri l de 1998 a março de 2000). 

CPUE por t"mestre (kg . dia-') 
r-~ ~ ~ 1° _~ ? ~ ~ r-oo 

Espécies CPUE média 
(kg . dur') n = 56 n = 99 n = 77 n = 7t n = 86 n = 71 n = 102 n = 72 

Caranx 'alus 33,6 24,0 36,9 48,8 

CoryphBsna hlppurus 21,7 18,7 29,8 13,7 

'F,sgatlS blpfnnulata 16,4 18,1 35,4 22,9 

Ocyurus chrysurus 22,4 15,8 30,9 16,3 

Lutjanus analls 23,0 24,5 23,5 14,7 

L. Jacu 18,0 15,2 15,4 12,8 

L. 8yn6g,18 11,3 13,8 12,8 

L. v/vanus 9,2 5,7 11 ,0 11 ,2 

Mycteroperca bonacl 30,6 38,2 28 ,2 28,7 

ScomberomoruB cavalla 47,9 83,8 44,3 52,0 

5erlo/. dumerlll 65,4 127,0 37,4 34,0 

Thunnu, albacares 22,0 31,4 13,6 

T. atlantlcus 16,2 29,7 50,3 

T. obesus 12,6 5,8 12,0 46,0 

46,4 

25,7 

6 ,0 

10,3 

14,5 

11,8 

5,7 

11 ,9 

2 1,9 

171 ,6 

106,0 

5,3 

16,2 

20,3 

3 

2 

2 

9 ,4 

2,7 

4,8 

7,4 

2,6 

4,8 

1,8 

4,1 

2 

2 

13 

5,7 

8,4 

1,0 

3,7 

4,5 

20,1 30,6 42,1 

30,1 25,3 13,9 

12,0 4,7 27 ,1 

46,0 43,6 13,0 

20 ,8 25,8 23,8 

25 ,7 23,0 21,0 

11 ,3 7,9 6,7 

13,6 4 ,9 7 ,7 

32,7 32,8 35,0 

8 ,2 17,7 56,4 

85 ,7 50,0 44,3 

24,7 67,6 19,6 

8,7 25,6 6,0 

11 ,1 51,0 13,2 

Tabela 26 - Captura por unidade de esforço (CPUE) média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de linha de mão em Alagoas e Pernambuco (abril de 
1998 a março de 2000) . 

CPUE por tnmestre (kg . dur') 

2" - 98 3" 4° 1" -99 2" 3" 4° 1" _ 00 
Especles CPUEmédia 

n =20 n =36 n=35 n =52 n=89 n=67 n =87 n =52 (kg . dia-I) 

'Acanthocyblum sol.ndrl 30,5 50 ,0 38,7 16,7 10,4 30,5 32,3 22,5 

Caranx barth%mas/ 9,7 3,4 7,5 12,5 11 ,2 48,6 8,4 7,3 27,2 

Coryphasna hlppurus 18,3 5,4 18 ,2 18,4 16,4 27 ,5 28,4 83,5 14,4 

Ocyurus chrysurus 8 ,2 4 ,7 3,1 8,2 10 ,9 8,4 10,5 3,5 

Lut}anus analls 13,1 5,3 6,2 15,0 13,0 21,6 13,2 14,2 6,5 

L. jacu 11 ,2 8 ,6 9,2 6,2 13,6 21,3 14 ,8 22,3 8,5 

L. syna9rls 2,8 2,1 3,7 6,0 1,9 

L. v/vanus 3,4 - 3 ,4 1,1 2 ,0 5,5 4,9 

Mycteroperca bonacl 17,9 8 ,1 23,9 22,5 23,5 10,3 14,2 74 ,0 5,3 

Scomberomorus cava1/a 21 ,4 24,0 31,6 8,0 19,0 26,2 17,8 10,3 33,3 

Serlola dumerll/ 53,3 23,3 37,1 162,0 105,0 53,3 43,3 68,7 

Thunnus a/bacares 24,7 16,6 27,0 21,1 5,6 24,7 43,3 27,4 

T. atlant/cus 16,0 - 31,0 30,7 9,7 6,7 7,2 30,7 16,0 

T. obesus 22 O - - - 1§,0 47 6 22,0 
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Tabela 27 - Captura por unidade de esforço (CPUE) média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques das frotas motorizada e à vela de linha de mão no Rio Grande 
do Norte Uaneiro de 1998 a março de 2000). 

CPUE por trimestre (kg. dia- I) 

1"-98 ? :J'> 4" 1"-99 2" 3" 4° 1" -00 

Espécies CPUE 
média n = 5 n = 22 n = 49 n = 39 n = 35 n = 18 n = 16 n = 13 n = 23 

(kg . di;r') 

Acanthocyblum solandr 6,2 7,6 10,6 8,4 

CBrsnx crysos 6,7 2,3 

C, hlppos 10,2 16,0 

C. latus 3,2 

Cephe/opholls lulva 2,9 0,25 34,1 

Coryphaena hlppurus 11,1 19,5 5,9 

Lu'}anu. analla 4,0 1,6 5,3 5,1 

L, Jocu 3,0 4,8 2,9 

L. vlvanus 3,7 3,0 5,3 

MyctBropsrca bonacl 8,9 

Scomberomorus cavalla 6,0 7,5 

Serial' dumerlll 11 ,6 9,2 8,9 

ThunnuB albacares 11 ,3 11 ,0 20,0 

T. al/sntleu. 4,5 4,9 
'I! , ~ .: ,' ... ~-:, 

:4canthocyblum solandrl 6,8 4,0 6,4 10,2 

CarBnx hlppos 8,9 13,5 8,6 

Coryphaena hlppurus 15,4 14,1 28,6 11 ,8 

ISIhlophorus a/blcan. 16,4 13,7 17,3 

Ocyuru. chry.urus 3,1 4,8 2,1 4,1 

L. analls 4,1 9,1 

L, Jocu 2,5 2,5 0,8 

L. synsgrl. 3,0 5,3 2,6 

L. vlvanus 3,1 13,3 2,8 2,1 

Mycteropsrca bonacl 8,0 

Scomberomorus cavalla 5,5 5,3 9,8 

S. regalls 7,0 4,0 

Serlola dumerJl/ 15,0 13,5 

Thunnus albacares 16,9 - 36,3 

[r. al/snl/cus 7,6 - 6,8 

• 
2,8 5,0 

7,3 2,3 

19,3 1,4 26,5 

2,3 3,5 

5 ,8 7,7 26,2 

5,1 3,6 6,7 

4,2 1,3 7,2 

1,6 4,8 5,8 

5,1 5,7 

5,3 

9,2 6,7 13 .5 

20,1 5,0 8 ,2 

6,7 2,5 .. 
10,8 3,7 10,5 

12,4 5,7 10 .8 

20,9 13,0 21 ,3 

18,6 

0,6 -
2,5 5,6 7,6 

3,5 2,9 1,4 

0,5 3,0 2,6 

1,8 2,2 

10,1 5,8 

3,2 2,6 8 ,0 

-
10,6 27,5 

18,2 9,1 

60 6,2 

7,5 

2,5 

10,1 

3,1 

1,1 

12,5 

5,5 

22,0 

15,0 

• 
8,5 

5,5 

7,5 

-
-
3,3 

4,3 

4,1 

3,8 

7,8 

6,9 

12,5 

13,5 

5,7 

.. 
22,0 

8,5 

3,8 

19,8 

32,9 

9,4 

7,3 

• 

4,6 

22,8 

17,6 

• 

15,4 

12,8 

1,9 

15,1 

3,7 

2,9 

7,6 

6,6 

10,6 

3,0 

4,8 

12,5 

1,5 

5,2 

6,3 

12,3 

7,3 

Tabela 28 - Captura por unidade de esforço (CPUE) média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de linha de mão no Ceará (abri l de 1998 a março 
de 2000) , 

CPUE por trimestre (kg . dla- ') 

1" -99 2' 3" 4" 1" -00 

Espécies CPUE média 
(kg . dllr') n=35 n=134 n=124 n=117 n=108 

Caranx bartholomael 16,5 3,4 5,5 14,3 49,6 9,6 

C. crysoa 4,6 5,5 8,3 3,2 1,3 

C, hlppos 10,4 5,7 11,3 16,0 18,8 

C. /alus 14,0 19,7 20,1 7,0 

Cephalopholls fulva 1,7 2,0 1,3 1,9 1,4 1,8 

Coryphaena hlppurus 13.0 4,9 16,9 20,0 17.6 10,5 

Eplnephe/us nlgrllus 44,7 53,7 69,6 23,9 

Haemulon melanurum 1,3 0,9 1,0 1,4 1,5 1,6 

H. plum/erl 3,0 2,7 2,5 1,9 3,1 6,5 

Holocentrus aacena/onls 1,5 1,6 1,0 1,5 1.4 1,8 

Lutjanus analls 8,0 3,0 10,8 5,2 18,1 12,6 

O. chrysurus 6,2 4,7 5,6 3,0 8,7 13,6 

L. QC 6,0 9,7 9, 11 ,0 50,7 18,8 
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CPUE por trimestre (kg . dia- I) 

10 -99 2" :J'> 40 10-00 

Espécies CPUE media 
(kg . dlír') n=35 n=134 n=124 n=117 n=108 

L. purpureus 9.7 8.7 5.6 12 12.6 

L. synBgrls 5.5 3.2 5.1 7.5 5.1 8.2 

L. vlvanus 7.9 7.9 1.9 5.6 46.6 
Mycteroperca bonBcl 37.6 23.2 39.9 22.4 111.7 32.3 

Scomberomorus brllslllens/s 6.3 9.3 4.9 3.5 10.0 

S. cavalls 21,4 23,8 20.6 14.1 17.2 38,1 

• Espécies-alvo 
Scomberomo/'lls cavalla 

A cavala ocorreu em 134 desembarques de linha de mão (21,1 % do total) no litoral 

norte da Bahia, onde foram amostrados 1.845 exemplares que corresponderam a 11,4% 

do peso total desembarcado, sendo a segunda espécie mais representativa em CPUE 

média e total (47,9 e 54,9 kg .dia" , respectivamente) nos desembarques. A CPUE mais 

alta foi calculada para o primeiro trimestre de 1999, diminuindo a partir daquele ano 

(Figura 45a) . Os comprimentos dos espécimes variaram de 12,5 a 128,3 cm C, (média 

de 77,5 cm), com menores exemplares mais freqüentes em março, abril, setembro e 

outubro; maiores em março, abril, agosto, setembro e outubro, e diferença significativa 

no comprimento, ao longo dos meses. 

Em Alagoas e Pernambuco, S. cavalla ocorreu em 74 desembarques da frota de 

linha (16,9% do total), durante todo o ano, com 327 indivíduos correspondentes a 4,5% 

do peso desembarcado. As maiores abundâncias para a espécie, naquela área, ocorreram 

no primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano, com CPUEs média e total de 21,4 e 

20,5 kg.dia", respectivamente (Figura 45b). Os menores exemplares foram amostrados 

no primeiro trimestre e os maiores no segundo, sendo estes os trimestres de maior 

número de indivíduos desembarcados. 

S. cavalla foi pouco representativa nos desembarques de linha de mão no Rio 

Grande do Norte, para as frotas a motor e à vela, onde perfez 2,2% do peso total 

desembarcado, aparecendo como uma das espécies menos capturadas pela frota 

daquele estado. 

Ao longo do ano, a cavala esteve presente em 140 desembarques de linha (27% 

do total) no Ceará, onde 899 indivíduos representaram 14,9%, do peso total. O tamanho 

dos exemplares desembarcados no estado variou de 8,5 a 131 cm C" com média de 

74,2 cm C" havendo diferença significativa ao longo dos meses. O primeiro trimestre 

apresentou a maior CPUE para a espécie, com média e total de 21,4 e 23,2 kg.dia" , 

respectivamente, no período analisado (Figura 45c). 
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Figura 45 - Captura por unidade de esforço (C PU E) e produção (kg), por trimestre, para Scomberomorus 
cavalfa capturada com linha de mão pela frota a motor do litoral norte da Bahia (a), Alagoas e Pernambuco 
(b) e pela frota à vela do Ceará (c) . 

Coryphaena hippurus 

No litoral norte da Bahia, 486 exemplares de dourado ocorreram em 23,8% dos 

desembarques, em todos os trimestres, representando 4,9% do peso descarregado pela frota. O 

comprimento dos espécimes variou de 10,5 a 144 cm C" com média de 93 cm C,; os menores 

indivíduos ocorreram de junho a agosto e os maiores em maio, julho e setembro, e observando-se 

diferença significativa do tamanho ao longo do ano. As maiores CPUEs foram estimadas no 

terceiro e no quarto trimestres (Figura 46a), tendo média de 21,7 kg.dia·' e total de 20,8 kg.dia·' . 

Nos desembarques de Alagoas e Pernambuco, C. hippurus esteve presente em 

33,3% destes, amostrando-se 893 indivíduos correspondentes a 16,9% do peso total 

desembarcado. Naquela área, indivíduos pequenos ocorreram em janeiro, fevereiro, julho 

e setembro, e maiores em outubro e novembro, com diferenças significativas no tamanho, 

ao longo do ano. A CPUE da frota sobre o dourado foi maior no quarto trimestre de 1999 

(Figura 46b), com média e total de 18,3 e 31,6 kg.dia·' , respectivamente. 

Para a frota motorizada no Rio Grande do Norte, 150 espécimes de dourado foram 

registrados em 55 desembarques (26,1% do total), perfazendo 11,7% do peso total 

descarregado. Os indivíduos tiveram entre 23,5 e 136 cm C" apresentando diferença 

significativa entre os meses. As maiores CPUEs daquela frota, ocorreram no segundo trimestre 

de cada ano, com média de 11,1 e total de 11,7 kg.dia-' (Figura 46c). Para a frota à vela no 

estado, C. hippurus esteve ausente no quarto trimestre de 1999 e primeiro de 2000, 

amostrando-se 437 indivíduos em 163 desembarques, que equivaleram a 38,8% do peso 

desembarcado. As maiores CPUEs dessa frota ocorreram no segundo e quarto trimestres 

(Figura 46d), registrando-se média e total de 15,4 e 18,7 kg.dia·', no período estudado. 
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No Ceará, C. hippurus esteve presente em 95 desembarques da frota de linha 

(18,5%), para todos os trimestres, amostrando-se 350 exemplares correspondentes a 

7,4% do peso total desembarca~o . Os tamanhos mínimo, médio e máximo: 18,5, 82,3 e 

174 cm C" respectivamente, apresentaram diferença significativa entre os meses. O 

segundo, terceiro e quarto trimestres apresentaram as maiores CPUEs sobre o dourado 

(Figura 46e), com média e total de 13 e 16,8 kg.dia-', respectivamente. 
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Figura 46 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Coryphaena 
hippurus capturada com linha de mão pela frota motorizada no litoral norte da Bahia (a) e de Alagoas e 
Pernambuco (b); pelas frotas a motor (c) e à vela (d) do Rio Grande do Norte, e pela frota à vela do Ceará (e) . 

Ocyurus chrysurus 

No litoral norte da Bahia, o. chrysurusfoi a terceira espécie mais freqüente nas capturas 

de linha de mão, durante todo o ano, sendo amostrados 7.853 exemplares correspondentes a 

9,6% do volume de 209 desembarques (32,9% do total). Os tamanhos dos indivíduos variaram 

entre 18,7 a 73 cm C, (média de 36 cm C,), com menores espécimes em maio, setembro e 

outubro, e maiores em abril, agosto, setembro e outubro. Houve diferença significativa nos 

comprimentos, entre os meses. Naquela área, a maior CPUE para a guaiúba ocorreu no terceiro 

trimestre e a menor no primeiro (Figura 47a) enquanto a CPUE média foi de 22,4 kg.dia-'. 
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Na frota de linha de Alagoas e Pernambuco, a guaiúba se apresentou em 21,2% 

dos desembarques, com 886 indivíduos (2% do total, em peso), estando ausente no 

quarto trimestre de 1998. Os maiores exemplares surgiram em julho e os menores em 

abril e seternbro. As maiores CPUEs ocorreram no segundo e quarto trimestres de 1999, 

com média e total de 8,2 kg.dia·' (Figura 47b). 

No Ceará, o. chrysurus ocorreu em 152 desembarques da frota de linha (29,3% do 

total), em todos os trimestres, registrando-se 2.692 exemplares correspondentes a 5,4% 

do peso desembarcado. O tamanho dos indivíduos variou de 12,5 a 61,5 cm Cz (média 

de 28,5 cm C,), sendo significativamente distintos ao longo do ano. O primeiro e quarto 

trimestres apresentaram as maiores CPUEs (Figura 47c), com valores médio e total de 

6,2 e 7,8 kg.dia·' , respectivamente. 
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Figura 47 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Ocyurus chrysurus 
capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas do litoral norte da Bahia (a) e de Alagoas e 
Pernambuco (b) e pela frota à vela do Ceará (c) . 

Lutjalllls analis 

A cioba foi freqüente na frota de linha no litoral norte da Bahia, com 2.235 indivíduos 

amostrados em 194 desembarques (30,6%), que representaram 6,5% do peso total 

desembarcado. O tamanho dos exemplares variou entre 19,5 e 96 cm C
" 

com média de 

45,8 cm C
" 

Os menores indivíduos tiveram maior ocorrência em março, maio, setembro 

e outubro, e os exemplares maiores em março e abril e de setembro a dezembro, 

evidenciando-se diferença significativa entre os meses. As mais altas CPUEs da frota de 

linha do litoral norte da Bahia, sobre a L. analis, foram estimadas no segundo e terceiro 

trimestres, com altos valores observados, também, no quarto trimestre de 1999 e primeiro 
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de 2000. Idêntico padrão não se verificou em 1998 (Figura 48a). As CPUEs média e total , 

para todo o período, foram de 23 e 21 ,7 kg.dia·', respectivamente. 

Em Alagoas e Pernambuco, a cioba ocorreu em todo o período estudado, 

totalizando 808 espécimes que representaram 4,3% do peso total, em 129 

desembarques (29,4% do total). Os maiores indivíduos ocorreram em junho, setembro 

e outubro e os menores espécimes em todo o ano, com diferença significativa no 

comprimento, entre os meses. Naquela área, a CPUE para L. analis foi mais alta no 

quarto trimestre de 1998 e do segundo ao quarto trimestre de 1999, com média de 

13,1 e total de 12,6 kg.dia-1 (Figura 48b). 

Exemplares de L. analis ocorreram durante todo o ano nas pescarias da frota 

motorizada no Rio Grande do Norte, em 89 desembarques (42,2% do total) , onde foram 

amostrados 407 espécimes ou 10% do peso total desembarcado. Os tamanhos dos 

indivíduos variaram de 30 a 84 cm Cz e apresentaram diferença significativa ao longo do 

ano. Não houve padrão nítido de variação na CPUE da frota sobre a cioba no estado, que 

teve média e total de 4 e 4,2 kg.dia·', respectivamente (Figura 48c). Da frota à vela que 

emprega linha naquele estado, L. analis ocorreu em 53 desembarques (12,6%), com 272 

indivíduos amostrados que totalizaram 6,3% do peso total desembarcado. A espécie 

esteve ausente nos desembarques do segundo trimestre de 1998. O tamanho dos 

indivíduos amostrados nos desembarques dessa frota variou de 24 a 79,5 cm Cz ' havendo 

diferença significativa nos tamanhos ao longo do ano. Ainda, a ausência de padrão nas 

CPUEs, ao longo do ano, também foi observada para a frota à vela no Rio Grande do 

Norte, que teve média de 4,1 e total de 5,4 kg.dia·' com os maiores valores no terceiro 

trimestre de 1998 e primeiro e segundo de 1999. A tendência de 1998, entretanto, não se 

repetiu em 1999 (Figura 48d). 

Nos desembarques de linha do Ceará, L. analis ocorreu durante todo o ano, 

sendo amostrados 396 indivíduos ou 5,7% do peso total de 106 desembarques (20,4%). 

Os tamanhos variaram entre 14,5 e 99 cm Cz (média de 53,2 cm C) e diferença 

significativa nos comprimentos foi observada ao longo do ano. As maiores CPUEs da 

cioba, no estado , foram observadas no quarto trimestre (Figura 48e), com média de 

8 e total de 11 ,9 kg.dia·'. 

Lutjanus jocu 

O dentão ocorreu na frota de linha no litoral norte da Bahia em todos os trimestres, 

onde se amostraram 1.418 exemplares (6% do peso total) em 195 desembarques (30,7%). 

O comprimento variou de 23 a 98,1 cm Cz (média de 51 ,5 cm C), com indivíduos pequenos 
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presentes em maio, junho, setembro, outubro e dezembro, e os grandes exemplares em 

junho, outubro e novembro, havendo diferença significativa no comprimento, entre os 

meses. A CPUE da frota sobre L. jacu foi maior no segundo e terceiro trimestres (Figura 

49a), com média e total de 18 e 19,8 kg.dia", respectivamente . . 

Em Alagoas e Pernambuco, L. jacu ocorreu em 125 desembarques (28,5%), em todos 

os trimestres, registrando-se 518 indivíduos ou 5% do peso total daqueles desembarques. 

Os menores exemplares capturados nesses estados ocorreram em abri l e os maiores em 

outubro e novembro, com diferença significativa nos tamanhos no período de estudo. A 

CPUE da frota em Alagoas e Pernambuco, sobre a espécie, teve média de 11,2 e total de 

15,2 kg.dia" e não apresentou um padrão definido ao longo do ano (Figura 49b). 

No Ceará, L. jacu foi registrado em 121 desembarques de linha (23,3%), em todos os 

meses, representando 12,7% do peso total desembarcado. Os indivíduos variaram entre 

20,5 e 103 cm Cz' com média de 54,1 cm Cz' havendo diferença significativa nos tamanhos, 

ao longo do ano. O quarto trimestre apresentou a CPUE mais alta da linha sobre o dentão no 

Ceará, com média e total de 16 e 22,7 kg.dia", respectivamente (Figura 49c) . 
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Figura 48 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para a espécie-alvo 
Luljanus analis capturada com linha de mão pela frota motorizada no litoral norte da Bahia (a) e em Alagoas e 
Pernambuco (b); pelas frotas a motor (c) e a vela (d) do Rio Grande do Norte, e pela frota a vela do Ceará (e). 
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Figura 49 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg) , por trimestre, para a espécie-alvo 
Lutjanus jacu capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a) e em 
Alagoas e Pernambuco (b), e pela frota à vela do Ceará (c). 

Llltjalllls vivallllS 

Dos desembarques de linha na ZEE-Nordeste, o pargo-olho-de-vidro teve ocorrência 

mais expressiva no litoral norte da Bahia, onde foram registrados 1.428 espécimes em 

88 desembarques (13,9%), que representaram 1,1 % do peso total , ocorrendo em todos 

os meses. Os tamanhos variaram de 16,4 a 60 cm e " com média de 29,8 cm e , . Os 

menores indivíduos apareceram em novembro e os maiores em agosto e setembro, 

havendo diferença significativa nos comprimentos durante o ano. A epUE para a frota de 

linha sobre L. vivanus, naquela área, teve média de 9,2 e total de 8,4 kg.dia-" sendo 

maiores no terceiro trimestre de 1 998 e no primeiro e terceiro de 1 999 (Figura 50). 
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Figura 50 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para a espécie-alvo 
Luljanus vivanus capturada com linha de mão pela frota motorizada na litoral norte da Bahia . 

• Outras espécies de importância comercial 
Sel'Ío!a dllme,.ili 

No litoral norte da Bahia, a arabaiana ocorreu em 167 desembarques da frota de 

linha (26,3% do total), com 1.122 indivíduos amostrados. Foi freqüente em todos os 

S ÉRIE R EVIZEE -SCORE NE 



trimestres , sendo a espécie melhor representada (20,9%), em peso , dentre as 

desembarcadas pela frota no estado. Os tamanhos dos exemplares variaram de 34,3 a 

145 cm C, (média de 98 cm C,), com indivíduos pequenos ocorrendo em março, abril e 

de agosto a outubro, havendo diferença significativa no comprimento entre os meses. A 

CPUE da frota sobre S. dumerili, naquela área, tendeu a aumentar no primeiro trimestre 

de cada ano, atingindo maior valor no segundo e diminuindo a partir do terceiro (Figura 

51 a), com média de 65,4 e total de 80,4 kg.dia·' . 

Em Alagoas e Pernambuco, S. dumerili esteve presente nos desembarques de linha 

ao longo do ano, onde se amostraram 589 indivíduos ou 20,3% do peso total desembarcado, 

em 23,2% do total dos desembarques naquela área, no período analisado. Os indivíduos 

menores apareceram em setembro, dezembro e janeiro e os maiores em março, com o 

maior número de exemplares ocorrendo em janeiro e fevereiro. Nesses desembarques, a 

arabaiana foi a espécie de maior representatividade, em peso, com as maiores CPUEs 

ocorrendo no primeiro e segundo trimestres e as menores no terceiro e no quarto (Figura 

51 b), obtendo-se valores médio e total de 53,3 e 76,1 kg.dia·" respectivamente. 

No Rio Grande do Norte, a arabaiana ocorreu em 50 desembarques de linha 

(23,7%), amostrando-se 121 indivíduos que representaram 15,2% do peso desembarcado 

pela frota motorizada. O tamanho dos exemplares teve amplitude de 41 a 143 cm C, e, 

como nos demais estados, houve diferença significativa no tamanho ao longo do ano. A 

CPUE média e total da frota sobre S. dumerilifoi de 11,6 e 11 ,3 kg.dia·' , respectivamente, 

com valores maiores no segundo trimestre de 1998 e de 1999 (Figura 51 c). 
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Figura 51 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Seriofa dumerifi 
capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a) , em Alagoas e 
Pernambuco (b) e no Rio Grande do Norte (e). 
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Camllx /ahls 

A guaracimbora teve participação mais expressiva nos desembarques de linha no 

litoral norte da Bahia, em todos os trimestres, ocorrendo em 194 desembarques (30,6%) 

com 2.797 indivíduos, correspondentes a 9,1 % do peso total desembarcado. Foi a quarta 

espécie mais freqüente na frota de linha naquela área, onde a amplitude de tamanhos foi 

de 25,5 a 85,8 cm C, (média de 49,1 cm C,). Não houve padrão bem definido na ocorrência 

de exemplares pequenos, mas houve diferença significativa nos tamanhos ao longo dos 

meses. As CPUEs mais altas ocorreram no quarto e primeiro trimestres, com diminuição 

no segundo e terceiro (Figura 52), obtendo-se média de 33,6 e total de 30,3 kg.dia·'. 

Camllx bal"th%maei 

A guarajuba ocorreu em toda a ZEE-Nordeste, especialmente em Alagoas e 

Pernambuco, onde foi amostrada durante o ano em 42 desembarques (9,6% do total) , 

correspondendo a 2,4% do peso total desembarcado. Indivíduos pequenos apareceram 

em todos os meses, enquanto os maiores foram observados principalmente em agosto 

e novembro, havendo diferença significativa dos tamanhos ao longo dos meses. 

Naquela área, a CPUE de C. barlholomaei não apresentou padrão anual definido, 

mas foi maior no segundo trimestre de 1999 (Figura 53), com média e tota l de 9,7 e 

21,9 kg.dia·', respectivamente. 
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Figura 52 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Caranx latus 
capturada pela frota de linha de mão no litoral norte da Bahia (Arembepe) . 
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Figura 53 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Caranx barlholomaei 
capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas em Alagoas e Pernambuco . 
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Mycte/'Operca bonaci 

No litoral norte da Bahia, os sirigados ocorreram em 107 desembarques (16,9%) 

da frota de linha de mão, ao longo do ano, obtendo-se 218 exemplares que representaram 

5,1 % do peso total e cujos tamanhos variaram entre 42 e 132,5 cm Cz ' com média de 

87,2 cm Cz. Os indivíduos pequenos ocorreram de maio a setembro e os maiores em 

fevereiro, abril, setembro e outubro, não havendo diferença significativa nos comprimentos 

durante o ano. A CPUE para a frota de linha daquela área para M. bonaci, não apresentou 

padrão definido, mas altos valores se estimaram no terceiro e quarto trimestres de 1999 

e no primeiro de 2000 (Figura 54a), com média e total de 30,6 kg.dia-' , igualmente. 

Em Alagoas e Pernambuco, indivíduos de M. bonaci foram amostrados em 124 

desembarques (28,3%), em todos os trimestres, com 257 espécimes que perfizeram 10,4% 

do total desembarcado, em peso. A maioria dos sirigados, naquela área, ocorreu em 

novembro e dezembro, com os menores em junho, agosto e novembro e os maiores em 

junho e agosto. A CPUE do sirigado, naqueles estados, foi maior no quarto trimestre de 

1999 (Figura 54b) e os valores médio e total foram de 17,9 e 31 ,9 kg.dia·', respectivamente. 

Para a frota motorizada do Rio Grande do Norte, exemplares de M. bonaciforam amostrados 

em 37 desembarques (17,5%), em 1999, com 103 indivíduos que representaram 8,9% do peso 

total desembarcado. Os comprimentos altemaram entre 42 e 142 cm Cz' com diferença significativa 

ao longo dos meses. As mais altas CPUEs, para o sirigado, foram estimados para o terceiro e 

quarto trimestres, com média de 8,9 e total de 8,6 kg.dia·' (Figura 54c). 

Na frota de linha do Ceará, o sirigado ocorreu em 85 desembarques (16,4%), durante 

todos os trimestres, e representou 22,6% do peso total. Mediram de 39 a 185 cm Cz ' com 

média de 84,9 cm Cz e tamanhos significativamente distintos durante o período analisado. 

A frota de linha teve CPUEs mais altas no quarto trimestre (Figura 54d), com média e 

total de 37,6 e 56,9 kg.dia·" respectivamente. Ainda, M. bonaci foi a espécie mais 

importante, em peso, nos desembarques naquele estado. 
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Figura 54 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Mycteroperca 
bonaci capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a), em Alagoas e 
Pernambuco (b) e no Rio Grande do Norte (c), além da frota à vela no Ceará (d) . 

SER'E REv,zEE - SCORE NE 



Thllnnlls obeslIs 

A albacora-bandolim ocorreu em 89 desembarques (14% do total) da frota de linha 

no litoral norte da Bahia, em todo o ano, sendo amostrados 418 espécimes que 

representaram 4% do peso total. A amplitude de tamanhos foi de 49 a 109 cm Cz ' com 

média de 69,4 cm Cz. Os menores e maiores indivíduos ocorreram nos meses em outubro 

e dezembro, respectivamente. A CPUE de T. obesus foi maior no quarto trimestre (Figura 

55a), com média de 12,6 e total de 29,7 kg .dia·'. 

Em Alagoas e Pernambuco, T. obesus ocorreu ern 22 desembarques (5%), nos 

terceiro e quarto trimestres de 1999 e prirneiro de 2000, representando 2,2% do peso da 

frota de linha. Os menores exemplares ocorreram em setembro e os maiores em novembro 

e dezembro, com diferença significativa nos comprimentos ao longo do ano. A mais alta 

CPUE sobre a albacora-bandolim foi estimada para o quarto trimestre do ano (Figura 55b). 
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Figura 55 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg) , por trimestre , para Thunnus 
obesus capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a) e em Alagoas 
e Pernambuco (b) . 

Thllnnlls atlanticus 

No litoral norte da Bahia, a albacorinha ocorreu em 103 desembarques (16,2% do 

total), totalizando 516 indivíduos amostrados, ou 3,8% do peso desembarcado pela frota 

de linha de mão, no período analisado. A CPUE da frota sobre T. atlanticus, naquela área, 

foi maior no quarto trimestre, durante dois anos consecutivos (Figura 56a), e apresentou 

valores médio e total de 16,2 e 23,9 kg.dia·' , respectivamente, com diferença significativa 

do comprimento ao longo do ano. 

Em Alagoas e Pernambuco, T. atlanticus ocorreu em 68 desembarques (15,5%), 

obtendo-se 196 indivíduos que totalizaram 3,1% do peso desembarcado. Os menores 

indivíduos, registrados para a frota à vela, ocorreram em janeiro e os maiores em 

novembro, com diferenças significativas nos tamanhos ao longo do ano. A CPUE da 

espécie, para essa frota, teve média de 16,0 e total de 16,7 kg.dia·' , com os maiores 

valores no quarto trirnestre (Figura 56b). No entanto, foi observado que houve padrão 

de variação nos volumes desembarcados, que tendeu a aumentar a partir de setembro 
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e a diminuir após abril , o que se sugere como conseqüência de migração sazonal 

realizada pela albacorinha. 

No Rio Grande do Norte, a albacorinha ocorreu em 68 desembarques (16,1 %) da 

frota de linha à vela , porém correspondeu a 1,7% (n = 190) do peso total desembarcado 

pela frota , não ocorrendo no segundo trimestre de 1999. Houve diferença significativa 

nos comprimentos dos espécimes, entre julho de 1998 e março de 2000, que variaram 

de 42 a 93 cm e,. A epUE do T. atlanticus, no estado, foi maior no quarto trimestre, 

principalmente em 1999, com média e total , para os meses analisados, de 7,6 e 8,9 kg.dia·' , 

respectivamente (Figura 56c). 
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Figura 56 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Thunnus atlanficus 
capturado com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a) e em Alagoas e 
Pernambuco (b), além da frota à vela do Rio Grande do Norte (c). 

Thunnus albacm·es 

A albacora-Iaje ocorreu em 50 desembarques (7,9% do total) da frota do litoral norte 

da Bahia , com 88 exemplares capturados que representaram 2,2% do peso total 

desembarcado. Não houve registro da espécie entre março e julho. O tamanho dos 

espécimes variou de 51 a 136 cm e " com média de 100,3 cm; os indivíduos pequenos 

foram observados em novembro, janeiro e fevereiro e os maiores em novembro e 

dezembro, havendo diferença significativa no tamanho ao longo do ano. As maiores 

epUEs para T. albacares, nessa área, ocorreram no terceiro e quarto trimestres (Figura 

57a) , com média de 22,0 e total de 32,0 kg.dia·' . 

Em Alagoas e Pernambuco, a albacora-Iaje ocorreu em 92 desembarques (21 % 

do total) , onde se amostraram 144 espécimes que representaram 7,4% do peso total. Os 
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menores individuas apareceram em fevereiro e os maiores em outubro, dezembro e 

janeiro, constatando-se diferença significativa nos comprimentos ao longo do ano. A CPUE 

do T. albacares, nessa área, teve média de 24,7 e total de 30,7 kg.dia·' e seus maiores 

valores ocorreram no quarto trimestre de cada ano (Figura 57b) . 

A espécie ocorreu em todos os trimestres em 27 desembarques (12 ,8%) da 

frota motorizada no Rio Grande do Norte, sendo obtidos 59 indivíduos que 

perfizeram 9,2% do peso total , enquanto na frota à vela T. albacares ocorreu em 

15 desembarques (3 ,6%) e representou , em peso, 3,6% do total desembarcado , 

com baixa produção nos três primeiros trimestres de 1999 e primeiro de 2000 . 

Houve diferença significativa nos tamanhos dos exemplares da frota a motor, que 

variaram de 49 a 146 cm Cz ' o que também foi apresentado pe la frota à vela , cuja 

amplitude foi de 90 a 129,5 cm Cz ' Na frota motorizada, a albacora-Iaje teve maiores 

CPUEs nos terce iro e quarto trimestres de 1999, com valor médio de 11,3 e total 

de 15,5 kg .dia·' (Figura 57c), enquanto para à vela os valores mais altos ocorreram 

entre julho de 1998 e setembro de 1999 (Figura 57d), com média de 16,9 e total 

de 19,2 kg.dia·' . 
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Figura 57 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Thunnus albacares 
capturada com linha de mão pelas frotas motorizadas no litoral norte da Bahia (a) e em Alagoas e 
Pernambuco (b) ; e pelas frotas a motor (c) e à vela (d) no Rio Grande do Norte. 

Elagatis bipillnldata 

O peixe-rei teve desembarques mais representativos no litoral norte da Bahia, 

dentre todos os estados do Nordeste. Das capturas com linha de mão dessa área, 
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foram amostrados 751 indivíduos de peixes -rei, referentes a 2,4% do peso 

desembarcado, em 102 desembarques ou 16% do total. A amplitude de tamanhos dos 

exemplares foi de 28,0 a 85,5 cm Cz (média de 56,5 cm C,). Em agosto e setembro 

apareceram os menores indivíduos, e os maiores em março, abril , agosto e outubro. 

Houve diferença significativa dos comprimentos entre os meses. A CPUE da espécie, 

nessa área, foi mais alta no terceiro (principalmente) e quarto trimestres (Figura 58), 

com média e total de 16,4 e 15 kg .dia·', respectivamente. 
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Figura 58 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg) , por trimestre, para Elagatis bipinnufata 
capturada com linha de mão pela frota motorizada No litoral norte da Bahia. 

Acanthocybium so/andri 

A cavala-empinge pescada com linha, no litoral norte da Bahia, ocorreu em 94 

desembarques (21,4% do total), em todos os trimestres, e representou 6,5% do peso 

desembarcado (n = 252). Tanto os menores quanto os maiores exemplares foram 

registrados em março e as maiores amplitudes de comprimentos de novembro a janeiro, 

com diferenças significativas durante os trimestres. A CPUE da frota sobre A. solandri, 

nessa área, teve média de 30,5 e total de 24,9 kg.dia·', com valores mais altos no terceiro 

e quarto trimestres (Figura 59a). 

No Rio Grande do Norte, a participação de A. solandri nas capturas de linha foi 

observada em 52 desembarques (12,4%), com 83 indivíduos que representaram 4,4% 

do peso desembarcado pela frota à vela. À exceção do quarto trimestre de 1999, a espécie 

ocorreu em todos os demais, com exemplares variando de 44 a 159 cm Cz' que foi 

significativamente diferente entre os meses. As CPUEs sobre a cavala-empinge, para a 

frota à vela, foram maiores no terceiro e quarto trimestres de 1998 e segundo de 1999 

(Figura 59b), com valores médio e total de 6,8 e 8,9 kg.dia·" respectivamente. 
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Figura 59 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Acanthocybium 
solandri capturada com tinha de mão pelas frotas a motor no litoral norte da Bahia (a) e à vela no Rio 
Grande do Norte (b). 

FROTA DE REDES DE EMALHAR, SERRElRAS E CERCO 

Os desembarques de redes de emalhar da frota motorizada do litoral norte da Bahia 

representaram 9% (n = 60) do total e 6% (4,09 t) do peso desembarcado nessa área, 

com os botes correspondendo a 58,3% dos desembarques e 53,1% da produção; os 

saveiros com 36,7% dos desembarques e 45,5% da produção, e as lanchas com 5% e 

1,4% dos desembarques e da produção, respectivamente. 

Em Alagoas e Pemambuco, a maioria das embarcações operou com rede de 

emalhar no primeiro e segundo trimestres de 1999. O emalhe e o cerco foram responsáveis 

por 205 desembarques (27,5%) e 4,1 t (8,9%) do pescado, sendo os botes motorizados 

responsáveis por 61 % dos desembarques e 87% da produção desses estados, em peso. 

A frota que emprega redes de emalhar (peixe-voador) , redes de cerco e serreiras, 

no Rio Grande do Norte, representou 14,7% dos desembarques (n = 112) e 28,4% (7,76 t) 

da produção de peixes de 92 embarcações, que totalizaram 31 % da frota. Para as redes 

de peixe-voador, observou-se maior número de desembarques e de embarcações no 

segundo trimestre de cada ano. 

No Ceará, a frota de canoas à vela, que teve maior número de desembarques nos 

primeiro e segundo trimestres de 1998, perfez 282 desembarques (35,1%) de emalhes 

que corresponderam a 16,8% (10,9 t) do total capturado. 

O número de desembarques e de embarcações registrado para as frotas de redes 

que atuam nas grandes áreas da ZEE-Nordeste está apresentado na tabela 29. Na tabela 

30, reportam-se as características das frotas e o número de embarcações, além da 

freqüência dos desembarques e produção das frotas que empregaram redes naquela 

região, no período analisado. 

SÉAIE REVIZEE - S COAE NE 



Tabela 29 - Número de desembarques (D) e embarcações (E), registradas para as frotas de redes de 
emalhar no litoral norte da Bahia (Arembepe) (BA), de julho de 1998 a dezembro de 1999; Alagoas e 
Pernambuco (ALPE), entre abril de 1998 e março de 2000; Rio Grande do Norte (RN) (peixe-voador), de abril 
de 1998 a março de 2000, e Ceará (CE), entre abril de 1999 e março de 2000. 

Trimestre 
BA 

D E -2 1 1 

3 6 2 

4 10 3 

8 2 

2 10 7 

3 20 7 

4 5 4 

, " 
60 26 

RN ALPE 
(pelxe-voador) 

D E D E ----4 2 35 30 

29 14 4 4 

14 7 2 2 

73 24 

38 20 23 17 

22 12 7 6 

15 9 

10 5 2 2 

205 93 77 

CE 

D 

100 

37 

48 

E -25 

30 

Tabela 30 - Categoria, propulsão e número de embarcações, freqüência de desembarques e produção das 
frotas que empregaram rede de emalhar no litoral norte da Bahia (Arembepe) üulho de 1998 a dezembro de 
1999); emalhe e cerco em Alagoas e Pernambuco (abril de 1998 a março de 2000), e emalhe para peixe-voador, 
cerco e serreira no Rio Grande do Norte üaneiro de 1998 a março de 2000). 

. '.. , ' .. . . .. - . - . Produção (kg) 

BoieI molor 6 35 58,3 2.200 

Saveiro! molor 10 22 36,7 1.860 
BA 

lanchai molor 1 3 5,0 30 

TOTAUmotor 17 60 100,0 4.090 

Bole (emalhe) I molor 30 90 44,0 2.903 

~ole (cerco) Imolor 6 35 17,0 672 

angada (emalhe)/ vela 4 33 16,0 83 

angada (cerco)! vela 3 19 9,0 64 

ALPE Bole (emalhe)/ vela 3 4 2,0 56 

~ote (cerco)1 vela 5 6 3,0 167 

F anoa (emalhe)/ vela 3 8 4,0 11 3 

Fanoa (cerco)! vela 4 10 5,0 55 

frOTAL Imolor e vela 58 205 100,0 4.113 

!l0le (ema1he) Imolor 11 12 10,7 720 

~ote (emalhe)/ motor 6 6 5,4 113 

pote (emalhe/pelxe-voador)1 motor 9 11 9,8 490 
RN 

pote (emalhe/peixe-voador)/ vela 51 66 58,9 5.294 

~ote (cerco)! motor 15 17 15,2 1.145 

trOTAL Imolor e vela 92 11 2 100,0 7.763 

r;anoa/ vela 123 278 98,6 9.995 

CE 
~ote/vela 2 2 0,7 865 

angada !vela 2 2 0,7 115 

TOTAUvela 127 282 1000 10.975 

• Tempo de pesca 

A duração média das viagens dos botes que operam redes no litoral norte da Bahia 

foi de 1 dia, apresentando diferença significativa ao longo do ano, enquanto o tempo de 

mar dos saveiros variou entre 0,5 e 4,5 dias (média de 1,4 dia), sem apresentar diferenças 

significativas ao longo do período analisado, 

A frota de redes de emalhar de Alagoas e Pernambuco apresentou um maior tempo 

de operação, quando comparado ao do cerco, 
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No Rio Grande do Norte, a duração das viagens das frotas de redes foi de 1 a 4 

dias. O tempo médio das viagens das canoas à vela do Ceará mostrou valores 

semelhantes ao longo do ano (0,5 a 6 dias) e não houve diferença significativa nos dias 

de pesca, em relação aos trimestres. 

Os resultados sobre o tempo de pesca das frotas de redes atuantes no litoral 

norte da Bahia, Alagoas e Pemambuco, e no Rio Grande do Norte estão apresentados 

na tabela 31 . 

• Tripulação 

O número de tripulantes dos botes no litoral norte da Bahia variou entre 2 e 6 

pescadores, enquanto os saveiros foram tripulados por 3 a 5 homens. Em Alagoas e 

Pemambuco, a tripulação das embarcações que empregam redes foi composta por 2 a 

4 pescadores. No Rio Grande do Norte, a frota atuou, em geral, com 2 a 5 pescadores, 

o que também se verificou no Ceará (Tabela 31) . 

• Profundidade de atuação 

As pescarias dos botes motorizados que empregam redes de emalhar no litoral 

norte da Bahia ocorreram em profundidades entre 15 e 78 m, com média de 46 m (Figura 

60). Houve diferença significativa nas profundidades entre os trimestres, enquanto os 

saveiros atuaram, aproximadamente, na mesma faixa de profundidade, entre 12 e 78 m, 

com média de 47 m, mas sem diferença significativa desses valores no período obseNado. 

A maior profundidade de atuação em Alagoas e Pernambuco foi da frota de emalhe, 

entre 12 e 97 m, quando comparadas às profundidades da frota que emprega cerco, de 

5 a 16 m. 

No Rio Grande do Norte, a frota de redes, em geral, operou em profundidades de 8 

a 1.000 m, aproximadamente, para além da quebra da plataforma continental. 

As canoas estiveram atuando, no Ceará, em profundidades de 2,7 a 48,6 m, com 

o quarto trimestre apresentando o maior valor médio de profundidade. Houve diferença 

significativa nas profundidades, em relação aos trimestres (Figura 61). 

A tabela 31 apresenta as profundidades de atuação das frotas que empregam redes 

na ZEE-Nordeste. 
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Tabela 31 - Tempo de pesca, profundidade de atuação e número de tripulantes das frotas que empregam 
redes de emalhar no litoral norte da Bahia (BA), em Alagoas e Pernambuco (ALPE), no Rio Grande do Norte 
(RN) e no Ceará (CE). 

Categoria .. , . ' " 
Botes Motor 0,5 · 3 ,5 15· 78 2·6 

BA Saveiros Molor 0,5·4,5 12 - 78 3 · 5 

anchas Molor 0,5 - 1 13,5 2 

'Boles (emalhe) Motor 0,5 · 8 13·97 2 · 5 

ates (cerco) Motor 0,5 ·1 8 - 16 2 - 3 

angadas (emalhe) Vela 0,5 - 1 22 - 97 2-3 

ALPE 
angadas (cerco) Vela 0,5 - 1 6 -14 2 - 3 

oles (emalhe) Vela 0,5 - 1 13 - 52 2 - 4 

Vela 0,5 6 · 12 2-3 

Canoas (emalhe) Vela 1 12 - 22 2 

Canoas (cerco) Vela 0,5 5 - 15 2 

RN 
Motor 1 - 5 7,5 - (>1.000) 2-6 

Vela 1 -. 2-' 
Vela 0,5 - 6 2,7 - 48,6 2 - 5 

Vela 0,5 40·51.3 • 
Vela 2 3 - 22,5 2-5 

Boles 
CE ~angadaS 

Trimestres 

Figura 60 - Profundidades de atuação da frota de botes motorizados que operam com redes de emalhar 
no litoral norte da Bahia (Arembepe), de ianeiro a dezembro de 1999. 

"' e 50 
ID 
.s 40 
• 
~ 30 
:2 

'ê 1 ____ 1? 20 --i 
a... 10 L--'"" 

O L-___ --=-______ --J 

1"-99 
Trimestres 

Figura 61 - Profundidades de atuação mínima, média e máxima da frota de canoas à vela que empregaram 
redes de emalhar no Ceará, de abril de 1999 a março de 2000 . 

• Produção pesqueira (em peso) 

A produção dos botes que operam redes no litoral norte da Bahia foi maior no terceiro 

trimestre de 1999, com diferença significativa observada de julho de 1998 a setembro de 

1999. Para os saveiros, a produção teve os maiores valores no segundo (604 kg), terceiro 

(435 kg) e quarto trimestres (466 kg), porém sem diferença significativa da produção 

entre os trimestres (Figura 62), 
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Para a produção com redes de emalhar de Alagoas e Pernambuco, os maiores 

desembarques dos botes ocorreram no primeiro trimestre de cada ano e das jangadas 

no primeiro e segundo trimestres, registrando-se diferença significativa do peso 

desembarcado ao longo do período (Figura 63) . 

No Ceará, o desembarque de emalhe das canoas foi mais expressivo no segundo 

(3.747 kg) e terceiro (4.248 kg) trimestres, com o peso estatisticamente diferente em 

relação aos trimestres (Figura 64). 

1600 
Õi 
~1200 
o 
g. 800 

'ê 
Q. 400 

a 

3~-98 4°.98 1°.99 2°·99 3°.99 
Trimestre 

Trimestre 

Figura 62 - Produção pesqueira da frota de botes (a) e saveiros (b) do litoral norte da Bahia, por trimestres, 
entre outubro de 1998 e dezembro de 1999. 
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o 
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D o ~ D. 
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Figura 63 - Produção pesqueira da frota de botes (a) e jangadas (b) de Alagoas e Pernambuco, por 
trimestres, entre outubro de 1998 e dezembro de 1999. 

5000 
Õi 
~4000 
o 
'll. 3000 
o 

~ 2000 D 
1000 D 
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Figura 64 - Produção pesqueira da frota de canoas do Ceará, por trimestres, entre outubro de 1998 e 
dezembro de 1999. 
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• Fases da lua 

No litoral norte da Bahia, a lua nova foi a fase na qual se registraram os maiores 

desembarques dos botes da frota de emalhe, com diferença estatística da produção em 

relação às fases da lua, entre julho de 1998 e setembro de 1999. Os saveiros dessa 

região tiveram maior peso descarregado na fase quarto minguante que foi 

significativamente maior que nas demais fases lunares. 

Para os botes motorizados de Alagoas e Pernambuco, a produção, em peso, foi 

significativamente maior na lua cheia, diferentemente das jangadas à vela, que 

apresentaram maiores produções nas fases de quarto crescente e minguante, 

significativamente diferentes das demais fases. As frotas de cerco, naquela área, 

apresentaram os maiores volumes desembarcados na lua nova, para as embarcações 

motorizadas, e na quarto crescente, para aquelas à vela, havendo diferença significativa 

da produção de ambas as frotas, em relação às fases da lua. 

No Ceará, as fases da lua não interferiram nas capturas com redes de emalhar da 

frota de canoas à vela, não se registrando diferença significativa da produção ern relação 

às fases da lua, nesse estado. 

A tabela 32 apresenta o peso total (kg) e percentual (%) dos desembarques da frota 

de redes nas áreas da ZEE-Nordeste, em relação às fases da lua. 

Tabela 32 - Peso total (kg) e percentual (%) dos desembarques das frotas que empregam redes de 
emalhar no litotal norte da Bahia (Arembepe); de emalhar e de cerco, em Alagoas e Pernambuco 
(ALPE); e de emalhar no Ceará (CE), em relação às fases da lua (abril de 1998 a março de 2000). 

Molor 

(emalhe)/ Veta 18,9 121 42 ,5 

186 27,7 35 ,3 119 17,7 

23,0 151 52,7 

2.884 28,9 24,4 2.915 29,2 

• COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS DAS REDES DE EMALHAR 

OS desembarques de emalhe no litoral norte da Bahia foram compostos por 72 

espécies de 27 famílias, com 62 espécies de 23 famílias de peixes ósseos e 21 espécies 

de 4 famílias de cartilaginosos (n = 1.851). Aquelas com maior número de espécies 

foram Carangidae (12), Scombridae (9), Lutjanidae (8), Sciaenidae (8), Haemulidae (5) e 

Carcharhinidae' (4) (Anexo 11), com 12 espécies totalizando 78,9% do peso total 
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desembarcado pela frota, no estado (julho de 1998 a dezembro de 1999) (Tabela 33). As 

famílias de maior percentual de desembarque no emalhe do litoral norte da Bahia, em 

peso, foram Carcharhinidae (26%), Carangidae (21,1 %), Scombridae (16,3%) e Lutjanidae 

(14,4%), apresentando-se como mais representativa a espécie Rhizoprionodom porosus 

(Carcharhinidae), que perfez 24% do total desembarcado. 

Da produção da frota motorizada de Alagoas e Pernambuco, foram registrados, 

nos emalhes, 2.342 exemplares compostos por 48 espécies de 16 famílias , com 46 

espécies de 15 famílias de peixes ósseos e 2 espécies de 1 família de cartilaginosos. As 

famílias Carangidae (8) , Lutjanidae (8) , Scombridae (7) e Haemulidae (5) foram aquelas 

com mais espécies, enquanto a totalidade das capturas da frota à vela foi de peixes 

ósseos (n = 317), identificando-se 22 espécies de 10 famílias e registrando-se o maior 

número de espécies para Carangidae (6), Lutjanidae (4) e Scombridae (3) (Anexo 11) 

(Tabela 34). As maiores participações, para a frota motorizada de Alagoas e Pernambuco, 

foram de Carangidae (44,7%), Scombridae (21 ,4%), Haemulidae (10 ,6%) e 

Centropomidae (7,2%), onde Caranx bartholomaei (Carangidae) foi a espécie com maior 

número de indivíduos e Centropomus undecimalis (Centropomidae) teve o maior peso 

médio de captura. Para a frota à vela, um total de 10 espécies constituiu 83,6% das , 
capturas, em peso (Tabela 34). 

No Rio Grande do Norte, do total desembarcado pelas redes serreiras, 

identificaram-se 13 espécies de 9 famílias, em 374 exemplares desembarcados (720 

kg) , sendo todas de peixes ósseos, com o maior número de espécies ocorrendo para 

Scombridae (4) e Carangidae (3) (Tabela 35; Anexo 11) . Trichiurus lepturus (Trichiuridae), 

com 32,9%, e Scomberomorus brasiliensis (Scombridae), com 28,1 %, representaram, 

em peso, mais de dois terços do total capturado pelas redes serreiras do Rio Grande 

do Norte (Tabela 35) . 

Do peso desembarcado pela frota de emalhe do Ceará, as famílias mais 

representativas foram Clupeidae (40,2%), Scombridae (24,8%) e Lutjanidae (10,9%), 

com Opisthonema oglinum (Clupeidae) sendo a espécie mais freqüente em peso e 

em número de indivíduos desembarcados. Entre as espécies-alvo, S. brasiliensis 

teve maiores volumes e maior quantidade de espécimes (Tabela 36) . As redes de 

emalhar do Ceará capturaram 15.232 peixes, compostos por 79 espécies de 29 

famílias de peixes ósseos e 14 espécies de 4 famílias de cartilaginosos, onde o maior 

número de espécies pertenceu a Carangidae (12), Ariidae (9) , Serranidae (7), 

Lutjanidae (7) , Scombridae (6), Haemulidae (6), Sciaenidae (6) , Carcharhinidae (6) e 

Dasyatidae (n = 4) (Tabela 36; Anexo 11). 
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Tabela 33 - Freqüência de ocorrência (F. O.), pesos total (%) e médio (g) e comprimento zoológico (em) 
das espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes motorizados que 
empregou redes de emalhar no litoral norte da Bahia (abri l de 1998 a março de 2000). 

Espécies 

porosus 
eryso. 356 13,3 19,5 30,6 

braslllensls 133 7,0 0,7 1 33,8 46,0 72 ,0 

166 6,8 0,56 20,0 3 1,6 44,0 

alletteratus 82 4,9 0,82 30,0 37,7 47,5 

73 4,5 0,86 26,0 35,0 74,8 

lalus 43 4,3 1,40 18,7 39,6 71,5 

Jocu 24 4,3 2,44 33,7 49 ,8 70,0 

chrysurus 76 3,3 0,60 22,5 32,4 48 ,0 

pelamls 50 2,4 0 ,68 25,2 35,2 46 ,5 

cavall. 20 2,0 1,38 41 ,5 54,9 79,0 

sp. 43 2,0 0 ,62 36,5 62,8 73,0 

Tabela 34 - Freqüência de ocorrência (F. O.), pesos total (%) e médio (g) e comprimento zoológico (em) 
das espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota a motor e à vela que empregou 
redes de emalhar em Alagoas e Pernambuco (abril de 1998 a março de 2000). 

Espécies Nome vulgar 
Comprimento zoológico (em) 

Mínimo MédiO Máximo 

brBsllfensls 335 19,0 28,0 71,0 

166 11,6 0,573 16,9 28,6 44,0 

p/um/erl 295 8,3 0,368 16,5 26,6 32,5 

undeclmalls 53 7,2 2,500 40,0 63,0 77,5 

chrysuruB 48 2,5 0,430 16,0 29,4 35,5 

58 2,4 1,688 34,5 47,7 78,0 

vlrginlcus 126 2,3 0 ,95 16 ,0 22,0 3 1,0 

74 1,2 0,41 7 17,5 23,8 45,5 

0 ,368 26,5 39,1 60,0 

20,5 24,7 29,0 

synagrls 35 8,7 0,19 17,0 21,7 28,0 

thaurd 2 8,2 8.90 81,5 81 ,7 82,0 

hlppos 2 6,4 5,56 55,0 70,5 86,0 

Burollneafum 26 5,5 0 ,14 12,0 16,0 25,0 

maculatus 26 5 ,5 0, 15 16,5 18,5 22 ,5 

chrysopl8rum 26 5,5 0,26 16,5 19,8 22 ,5 

apodus 4 3,2 0,19 22,0 23,3 24,0 

caval/. 6 3,2 4,99 63,5 84,6 107,0 

Tabela 35 - Freqüência de ocorrência (F. O.), pesos total (%) e médio (g) e comprimento zoológico (em) das 
espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes motorizados que empregou 
redes de emalhar serreiras no Rio Grande do Norte (abril de 1998 a dezembro de 1998). 

Comprimento zoológico (em) 

Mínimo MédiO Máximo 

21,8 44,7 70,0 

leptufuS 16 21,3 97,0 102,6 11 2,0 

analls 64 25 ,3 1,82 34,0 44,1 81 ,0 

43,3 54,5 
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Tabela 36 - Freqüência de ocorrência (F. O.) , pesos total (%) e médio (g) e comprimento zoológico (em) 
das espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota de canoas à vela que empregou 
redes de emalhar no Ceará (abril de 1999 a março de 2000). 

'Espécies 

ogl/num 

1.605 16,2 9,4 79,7 

chrysurus 895 5,8 0.290 9,4 15,0 26,0 

leplurus 579 6.5 0,456 18.5 80.9 134.0 

synagrls 496 3,5 0,288 11 ,8 23,0 50,2 

chrysurus 371 7,4 0.814 17,2 35,9 49,8 

alletsratus 350 8.6 0.994 19.2 39.6 85,4 

barracuda 306 2,8 0.369 19,4 34,0 103,0 

• Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 

Na costa norte da Bahia, as espécies capturadas com redes de emalhar que tiveram 

as maiores CPUEs foram, em ordem decrescente, Caranx crysos (chicharro), Lutjanus 

synagris (ariocó), Scomberomorus brasiliensis (serra), C. barth%maei (guarajuba), C. 

/atus (guaracimbora) L. jocu (dentão) e S. cavalla (cavala), que ocorreram juntas em 

quase todos os trimestres. Os peixes cartilaginosos Rhizoprionodon porosus (tubarão

rabo-seco) e Carcharhinus sp. (tubarão-flamengo) também apresentaram CPUEs altas 

em relação às demais, mas foram freqüentes em poucos trimestres (Tabela 37). 

As espécies com maiores CPUEs, na frota motorizada de Alagoas e Pernambuco, 

foram C. barth%maei, S. brasiliensis, C. undecima/is, C. crysos e Ocyurus chrysurus 

(Tabela 38). 

No Ceará, as espécies-alvo que apresentaram as maiores CPUEs foram S. 

brasi/iensis e O. chrysurus, enquanto, para as espécies não alvo, Opisthonema oglinum 

e Euthynnus alleteratus tiveram os maiores valores (Tabela 39). 

Tabela 37 - Captura por unidade de esforço (CPUE), média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de linha de mão no litoral norte da Bahia (Arembepe) 
(julho de 1998 a dezembro de 1999). 

CPUE por trimestre (kg . dia-I) 

CPUE :J<> - 98 4° 1° - 99 ? 3" 4° CPUE 
EspécIes média Total 

(kg . dia-I) n = 6 n = 10 n = 8 n = 10 n = 20 n = 5 (kg . dIa ') 

Rhlzoprlonodon porosus 45.0 45 .0 7.8 67,5 46,8 

Caranx crysos 16.5 16.5 69,0 17,3 3,4 7,5 23.8 

Lutlanus synagrls 5.7 3.0 5,4 5.7 24.0 9.7 12,2 

Scomberomorus braslllensls 9,8 6,6 9.8 12.6 18,0 7.5 11 ,0 

Euthynnus alletteralus 12,8 10,0 16,3 14.9 

O. chrysurus 6.2 5.0 3.2 27.0 7.6 15,2 

C. bartholomael 6.8 8.7 3.7 14.1 5,3 10.9 

Kalsuwonus pelamis 15,2 23,5 9,8 16,7 

Caranx latus 5,6 1.8 19.2 6.2 4.8 46,6 5, 1 22.1 

Carcharhlnus sp. 12.8 2,1 78.6 10,3 

L. jocu 9.3 2,7 57,4 9.2 9,5 17,6 

S. cavalla 9.0 19.2 11.0 7,4 4,2 10,4 
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Tabela 38 - Captura por unidade de esforço (CPUE), média e total , por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes a motor, que empregou redes de emalhar 
em Alagoas e Pernambuco (janeiro de 1999 a março de 2000). 

CPUE por trimestre (kg . dIa- I) 

CPUE 1° - 99 2" 3" 4" 1° -00 CPUE 
Espécies média Total 

(kg . dia-I) n=26 n =28 n = 15 n = 14 n=7 (kg . dia-I) 

Caranx bartholomael 14,8 23 ,4 4 ,1 13,0 7,4 33,9 14,8 

Scomberomorus braslllens /s 16,9 19,5 12 ,6 22,1 4,2 26,4 16 ,0 

Haemulon plumlerJ 8,0 3, 1 12 .0 6,6 11,6 6,8 

Caranx crysos 8,0 3,2 2,6 7,7 2 1,5 8 ,1 

Anlsotremus vlrglnlcus 2,0 1,4 2 ,0 1,1 7 ,7 2,0 

Lutjanus synagris 1,0 1,2 1,9 0,8 1,8 

Scomberomorus cava/Ia 3 ,0 7,4 0,4 3,2 0,5 9,1 2,4 

Cenlropomus undeclmalls 10,0 3,7 10,0 9,3 15,8 10,4 

Ocyurus chrysurus 10,0 2,5 50,0 6 ,0 - 10,0 

Lutjanus analls 3,0 2 ,3 5,0 - 2,5 2,5 

Tabela 39 - Captura por unidade de esforço (CPUE) média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de canoas à vela, que empregou redes de emalhar 
no Ceará (abril de 1999 a março de 2000). 

CPUE por '"mestre (kg . dia') 

CPUE 2" - 99 3" 4" I" - 00 CPUE 
Espécies média Total 

(kg . dlir') n = 97 n = 100 n = 37 n = 48 (kg. dur') 

Oplsthonema oglinum 

Scomberomorus braslliensis 

Euthynnus alleteralus 

Ocyurus chrysurus 

Trichiurus lepturus 

L. synagris 

Sphyraena barracuda 

Espécies-alvo 

Scomberomorus brasílíensís 

29,1 26,3 

19,0 19,6 

8 ,2 5,9 

15,3 13,4 

8,2 5 ,9 

5,0 8,9 

5,6 3,7 

40,0 50,0 13,6 33,4 

21 ,0 11,4 27,8 20,0 

16,6 11,3 4,1 13 ,7 

33,1 6,8 18,0 15,3 

16,5 11,3 4 ,1 13,7 

3,1 5,0 4 ,7 5,7 

3,9 4,1 16,9 6 ,3 

Nas pescarias com redes de emalhar do norte da Bahia, a serra foi a terceira espécie 

mais freqüente, ocorrendo em 26 desembarques (43,3% do total), ao longo de todos os 

trimestres, num total de 133 exemplares que perfizeram 7% do peso desembarcado, Os 

comprimentos desses indivíduos, que apresentaram diferenças significativas durante o ano, 

variaram de 33,8 a 72 cm ez, com média de 46 cm ez' Os menores indivíduos foram 

observados em outubro e os maiores em novembro e março, não havendo registro da espécie 

de dezembro a fevereiro e em julho, A epUE foi mais alta no quarto trimestre de 1998 e no 

primeiro e segundo trimestres de 1999, com média de 9,8 e total de 11,0 kg.dia-1, entre julho 

de 1998 e setembro de 1999 (Figura 65a), 

Na frota motorizada de Alagoas e Pernambuco, S. brasílíensís ocorreu em 25 

desembarques (27,7%), em todos os trimestres, registrando-se 335 espécimes que 

representaram 19% do peso descarregado. A amplitude de tamanhos foi de 28 a 71 cm 
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C" havendo diferença significativa nos comprimentos, em relação aos meses. O primeiro 

e o terceiro trimestres apresentaram os mais altos valores de CPUE para a frota naquela 

área, sobre a serra, com média e total de 16,9 e 16 kg.dia·' , respectivamente, de janeiro 

de 1999 a março de 2000 (Figura 65b) . 

No Ceará, a serra foi freqüente em todos os trimestres e ocorreu em 91 des~mbarques 

(32,2% do total) , representando 16,2% (n = 1.605) do peso desembarcado pela frota de 

emalhe. A amplitude de comprimento dos exemplares amostrados foi de 9,4 a 79,7 cm C" 

com média de 36,2 cm C" apresentando diferença significativa entre os meses. S. 

brasiliensis teve os maiores valores de CPUE no primeiro trimestre de 2000, com média de 

19,0 e total de 20,0 kg .dia·' , entre abril de 1999 e março de 2000 (Figura 65c). 
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Figura 65 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para $comberomorus 
brasi/iensis capturada com rede de emalhar no litoral norte da Bahia (Arembepe) (a), em Alagoas e 
Pernambuco (b) e no Ceará (e). 

Lutjanus synagris 

Dentre os estados da ZEE-Nordeste, uma participação mais destacada do ariocó 

nos desembarques de redes de emalhar ocorreu apenas no litoral norte da Bahia, durante 

todo o ano, em 23 desembarques (38,3% do total) , representando 6,8% (n = 168) do 

volume desembarcado por essa frota. A amplitude de tamanhos foi de 20,0 a 44,0 cm C" 

com média de 31 ,6 cm C, e ocorrência dos menores indivíduos em julho. A CPUE da 

frota de emalhe sobre L. synagris naquela área apresentou seu maior valor no terceiro 

trimestre, com média de 5,7 e total de 12,2 kg.dia·' , entre outubro de 1998 e novembro de 

1999 (Figura 66). 
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Figura 66 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Lutjanus synagris 
capturada com rede de emalhar no litotal norte da Bahia (Arembepe). 

Ocyurus chrysurus 

Como no caso do ariocó, a guaiúba apresentou uma participação mais importante 

apenas nas amostras de emalhe do Ceará, onde ocorreu ao longo de todos os trimestres 

em 53 desembarques (18,8%) , dos quais foram amostrados 371 exemplares, que 

perfizeram 7,4% do peso desembarcado. O tamanho dos indivíduos variou de 17,2 a 

49,8 cm C" com média de 35,9 cm C" e houve diferença significativa dos comprimentos 

em relação aos meses. o. chrysurus mostrou o maior valor de CPUE no terceiro 

trimestre, com média e total de 15,3 e 15,3 kg.dia·' , respectivamente (Figura 67), para o 

período de abril de 1999 a março de 2000. 
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Figura 67 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Ocyurus chrysurus 
capturada com rede de emalhar pelas canoas à vela no Ceará. 

Outras espécies de importância comercial 

Caranx crysos 

No norte da Bahia, o chicharro foi a segunda espécie mais importante, em peso, 

em 23 desembarques da frota de redes de emalhar (38,3% do total), de onde se 

amostraram 356 indivíduos que corresponderam a 13,3% do peso total desembarcado. 

Nenhum exemplar de C. crysos foi capturado em julho e de dezembro a fevereiro. Os 

indivíduos mediam entre 19,5 e 42,3 cm C" com média de 30,6 cm C" com os menores 

espécimes ocorrendo em outubro e os maiores em maio. Os comprimentos foram 

significativamente diferentes ao longo do ano. A CPUE da frota para a espécie apresentou 

SÉRIE REVIZEE - SCORE NE 



valores altos no quarto trimestre, com média e total de 16,5 e 23,8 kg.dia·', respectivamente 

(Figura 68a) . 

Chicharros ocorreram, também, em 17 desembarques de emalhe (18,9% do total) 

em Alagoas e Pernambuco, representando 11,6% (n = 166) do volume desembarcado 

nessa área. Os exemplares mediram de 16,9 a 44 cm C" apresentando diferença 

significativa ao longo do período. A maior CPUE de C. crysos ocorreu no primeiro trimestre, 

com média e total de 8 e 8,1 kg.dia·' , respectivamente (Figura 68b), de janeiro de 1999 a 

março de 2000. 

Caranx bartholomaei 

Nas pescarias de emalhe, a guarajuba teve participação expressiva apenas na frota 

motorizada de Alagoas e Pemambuco, ocorrendo, ao longo do ano, em 31 desembarques 

(34,4% do total) referentes a 33,1 % em peso amostrado (n = 807). O comprimento variou de 

15,6 a 40,5 cm C" apresentando diferença significativa ao longo dos meses. A espécie apresentou 

maior CPUE no primeiro trimestre de cada ano, com média e total de 14,8 kg.dia-" igualmente, 

entre janeiro de 1999 e março de 2000 (Figura 69a). 

Haemulon plumieri 

Semelhante a guarajuba, a biquara também teve maior representatividade nos 

desembarques de emalhe de Alagoas e Pernambuco, onde ocorreu em 11 desembarques 

(12,2% do total) com 295 indivíduos amostrados que corresponderam a 8,3% do total 

desembarcado, em peso. Seu tamanho variou de 16,5 e 32,5 cm C, e houve diferença 

significativa ao longo dos meses. A CPUE de H. plumieri, naquela área, teve média de 8,0 

e total de 6,8 kg.dia·' , de abril 1999 a março de 2000, apresentando os mais altos valores 

nos primeiro e terceiro trimestres (Figura 69b). 

Centropomus undecimalis 

O camurim foi mais representativo na frota motorizada de emalhe de Alagoas e 

Pernambuco, sendo observado em 11 desembarques (12,2% do total) com 53 exemplares 

amostrados, representando 7,2% do peso desembarcado, e apenas não sendo registrada 

no primeiro trimestre de 1999. O comprimento variou entre 40,0 e 77,5 cm C" com 

diferença significativa ao longo dos meses. A maior CPUE C. undecimalis foi estimada 

para o primeiro trimestre, com média e total de 10,0 e 10,4 kg.dia·', respectivamente, 

para o período de abril de 1999 a março de 2000 (Figura 69c). 
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Figura 68 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre , para Caranx 
crysos capturada com rede de emalhar no litoral norte da Bahia (Arembepe) (a) e em Alagoas e 
Pernambuco (b) . 
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Figura 69 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para as espécies (a) 
Caranx bartholomaei, (b) Haemulon plumieri e (c) Centropomus undecimalis, capturadas com redes de 
emalhar em Alagoas e Pernambuco, no período analisado. 

Rhizoprionodon porosus 

O tubarão-rabo-seco ocorreu em maiores volumes nos emalhes do litoral norte da 

Bahia, onde foi capturado em 21 desembarques (35%) e esteve ausente de setembro a 

fevereiro. As maiores CPUEs foram estimadas para o terceiro trimestre do ano de 1999 

(Figura 70), com a espécie não ocorrendo no quarto trimestre. As CPUEs média e tota l 

foram de 45 e 46,8 kg.dia-1, respectivamente. O tamanho dos espécimes amostrados 

variou entre 36,5 a 100,5 cm C" com média de 67,6 cm C" Exemplares menores foram 

freqüentes nos meses de março e agosto e os maiores indivíduos foram amostrados no 

mês de agosto. 
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Figura 70 - Captura por unidade de esforço (C PU E) e produção (kg), por trimestre, para Rhizoprionodon 
porosus capturada com rede de emalhar no litoral norte da Bahia (janei ro a setembro de 1999) . 

• Composição das capturas das redes de emalhar para peixe-voador 

O peixe-voador-de-quatro-asas, Hirundichthys affinis (Exocoetidae), é explotado 

apenas no Rio Grande do Norte. Da frota à vela naquele estado, 5,3 t de peixes-voadores 

(n = 5.181) foram amostradas em 78 desembarques, entre janeiro de 1998 e junho de 

2000, sem se registrar capturas da espécie no quarto trimestre de 1999. O tamanho dos 

exemplares variou de 19 a 29,8 cm e " com média de 23,8 cm e " sendo os comprimentos 

significativamente distintos ao longo dos meses, enquanto o peso médio individual foi de 

142 g. A epUE desta frota para o H. affinis no Rio Grande do Norte apresentou maiores 

valores no segundo trimestre de cada ano, com média 58,1 e total de 24,3 kg.dia'l, no 

período analisado (Figura 71 a). 

Da frota de botes motorizados daquele estado, treze desembarques, que totalizaram 

490,7 kg de peixes-voadores amostrados (n = 520), foram acompanhados de janeiro de 

1998 a junho de 1999, sem ocorrência da espécie no quarto trimestre de 1998 e primeiro 

de 1999. A amplitude de tamanho dos espécimes foi de 20 a 27 cm e " com média de 23 

cm e " havendo diferença significativa nos comprimentos ao longo dos meses. Para 

essa frota, a epUE da espécie foi mais alta no terceiro trimestre, com média e total de 

28,6 e 21,0 kg.dia·l , respectivamente (Figura 71b). 
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Figura 71 - Captura por unidade de esforço (C PU E) e produção (kg), por trimestre, para Hirundichfhys 
affinis capturado com rede de emalhar para peixe-voador, pelas frotas à vela (a) e a motor (b) do Rio 
Grande do Norte. 
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• Composição das capturas das redes de cerco 
Os desembarques das pescarias com redes de cerco da frota a motor de 

Pernambuco foram compostos por 3 espécies de 2 fam ílias: sardinha-laje, Opisthonema 

oglinum (elupeidae); agulhinha-branca, Hyporhamphus unifasciatus; e agulhinha-preta, 

Hemiramphus brasiliensis (Hemiramphidae). 

Hyporhamphus unifasciatus foi a espécie mais freqüente nas capturas com cerco 

da frota a motor do estado, além de ser a espécie de maior volume desembarcado no 

litoral de Pernambuco (Tabela 40). O comprimento dos exemplares amostrados variou 

de 10 a 28,5 cm e" com média de 19,6 cm e " enquanto a epUE da frota para essa 

espécie apresentou os valores mais altos no terceiro trimestre de cada ano, com média 

e total de 37,6 e 36,4 kg.dial' respectivamente, entre julho de 1998 e setembro de 1999. 

Hemiramphus brasiliensis teve participação pouco expressiva nas capturas dos 

botes motorizados que empregam redes de cerco naquele estado, ocorrendo apenas no 

terceiro trimestre de 1998 e primeiro de 1999. O tamanho dos indivíduos amostrados 

variou de 14 a 23,5 cm e " com média de 19,2 cm e , . As epUEs média e total dessa arte, 

sobre H. unifasciatus em Pernambuco, foram de 7,4 e 11 ,0 kg.dia·' , respectivamente. 

Apenas 1,1 % do peso desembarcado pelos botes motorizados que empregam cerco 

em Pernambuco foi representado por Opisthonema oglinum, que só ocorreu no primeiro 

trimestre de 1999 e teve epUE de 13 kg.dia·'. A amplitude de comprimentos dos espécimes 

amostrados foi de 14,2 a 22,3 cm e " com média de 17,1 cm e , . 

Tabela 40 - Freqüência relativa de ocorrência (Freq, em%) e percentual em peso das espécies capturadas 
pela frota de botes a motor que empregou redes de cerco em Alagoas e Pernambuco Uulho de 1998 a 
setembro de 1999). 

ComposIção específica 

Hemlramphus braslllensls 

Hyporhamphus unlfasclatus 

Oplslhonema ogl/num 

Agulhinha-prela 

Agulhinha-branca 

Sardinha-laje 

Hemiramphidae 

Hemlramphldae 

Clupeidae 

79 ,5 

16,2 

4.3 

' . . 
94,7 

4,2 

1.1 

As agulhinhas branca e preta constituíram toda a captura com redes de cerco da 

frota à vela de Pernambuco, com a primeira representando 48 ,2% do volume 

desembarcado (n = 1.024) e a segunda 51 ,8% (n = 1.570). H. unifasciatus ocorreu em 

todos os trimestres, em 22 desembarques correspondentes a 62,8% do total, com 

exemplares variando entre 10 e 28,5 cm e , e média de 19,6 cm e , . Sua epUE foi maior 

no quarto trimestre de 1998 e terceiro trimestre de 1999, com média 11,5 e total de 10,8 

kg .dia·', de julho de 1998 a setembro de 1999 (Figura 72a). 
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Hemiramphus brasi/iensis ocorreu em 13 desembarques de cerco em Pernambuco 

(37,2% do total) e não foi capturada no terceiro trimestre de 1998 e no terceiro e quarto de 

1999. O comprimento dos indivíduos amostrados variou de 10,4 a 24,5 cm e " com média 

de 19 cm e z' enquanto a epUE dessa espécie apresentou valores mais altos no primeiro 

trimestre de 1999, com média e total , no período analisado, de 23,2 e 25,9 kg.dia·', 

respectivamente (Figura 72b). 

No Rio Grande do Norte, dos botes motorizados que empregam redes de cerco 

foram amostrados 862 exemplares (1 .145 kg), identificando-se 5 espécies de 2 famílias: 

Hemiramphus brasi/iensis, Hyporhamphus unifasciatus (Hemiramphidae), Strongy/ura 

marina, Ty/osurus acus e Ab/ennes sp. (Belonidae). H. brasiliensis foi a espécie mais 

freqüente, em número de indivíduos, enquanto H. unifasciatus representou apenas 0,1 %, 

desses desembarques (Tabela 41). As epUEs de H. brasiliensis, naquele estado, variaram 

notadamente ao longo do ano, com valores mais altos registrados no segundo e terceiro 

trimestres, enquanto, para as demais espécies, esses valores foram inexpressivos. 
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Figura 72 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Hemiramphus 
brasifiensis (a) e Hyporhamphus unifasciatus (b), capturadas com redes de cerco pela frota à vela em 
Alagoas e Pernambuco. 

Tabela 41 - Freqüência de ocorrência (F. O.), percentual em peso, peso médio (g) e comprimento zoológico 
(em) das espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes a motor que 
empregou redes de emalhar de cerco no Rio Grande do Norte (abri l de 1998 a dezembro de 1998). 

Composição específica 

Hemlramphus braslllensls 

Slrongylura mar/na 13,0 111 252 44.3 76 

Tylosurus aeus 3.5 102 317 39.1 62,8 80 

Ablenes sn. 8,8 12 300 52,7 62,6 69, 1 

Hyporhamphus unifasclalus 0.1 8 66 20.2 22,3 25.2 

Total 864 

FROTA DE COVOS PARA PEIXE 

Até 2000, Pernambuco era o único estado da ZEE-Nordeste a abrigar uma 

explotação que utilizava covos para peixe e tinha como alvo a captura do saramunete. 

Foram acompanhados 101 desembarques (13,6%) da frota de botes a motor que emprega 
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esse petrecho (Tabela 42), registrando-se 55 embarcações (16,4%). Entre outubro de 

1998 e março de 2000, foram amostradas 2,81 t de peixes que representaram 6% do 

total desembarcado no estado. 

A ampl itude da profundidade de atuação da frota variou de 18 a 60 m, com 

média de 35,2 m. O tempo de pesca foi de 0,5 a 3 dias, com média de 0,5 dia. As 

embarcações operam com um número de 2 a 5 pescadores, obedecendo um regime 

de operação predominantemente diurno (70,59%; n = 48) e secundariamente integral 

(27,94%; n = 19). 

Tabela 42 - Número de desembarques e de embarcações da frota de botes motorizados que emprega 
covos para peixe em Pernambuco (outubro de 1998 a março de 2000). 

1998 4 

1999 

2 

3 

4 

2000 1 

Total 

.. . 

26 

32 

33 

B 

101 

Embarcações (n) 

15 

17 

16 

5 

55 

A produção de peixes, desembarcada pela frota de covos, foi maio r no terceiro 

trimestre (1.552 kg), havendo diferença significativa do peso ao longo do período. 

Nos demais trimestres, a produção variou entre 500 a 600 kg, no 2° e 4° trimestres de 

1999, ating indo 177 kg no 1 º trimestre de 2000. A fase da lua quarto crescente 

apresentou a maior produção (1.232 kg), no período anal isado, apresentando diferença 

sign ificativa do peso entre as fases lunares (cheia = 458 kg; nova = 785 kg; quarto 

minguante = 340 kg) . 

• Composição das capturas 
Nos desembarques da frota de covos para pe ixe de Pernambuco, foram 

amostrados 8.264 exemplares de 37 espécies de 15 famílias, das quais apenas uma 

foi de peixe carti laginoso. As famílias com o maior número de espécies foram Lutjanidae 

(8), Haemulidae (9) e Serranidae (4) (Anexo 11), enquanto as de maior vo lume 

desembarcado foram Mullidae (45,6%), Haemulidae (18,2%), Lutjanidae (14,5%) e 

Serranidae (2,5%). A espécie Pseudupeneus maculatus (saramunete) apresentou as 

maiores capturas em freqüência de ocorrência absoluta e relativa, em peso (Tabela 

43), e as maiores CPUEs (Tabela 44). 

O saramunete ocorreu em 58 desembarques (56,3%) em todos os trimestres, sendo 

amostrados 4.361 exemplares das capturas com covos para peixe. O primeiro, segundo 
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e terceiro trimestres apresentaram valores semelhantes de CPUE (Figura 73a), A CPUE 

média e total, entre abril de 1999 e março de 2000, foi de 22,8 e 22 kg,dia", respectivamente, 

O comprimento variou de 5 a 29 cm C" com média de 19,6 cm C" Houve diferença 

significativa no comprimento em relação aos meses, 

Tabela 43 - Freqüência de ocorrência (F, O,), percentual em peso, peso médio (g) e comprimento zoológico 
(cm) das espécies mais representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes a motor que 
empregou covas para peixe em Pernambuco (outubro de 1998 a março de 2000), 

p/um/e,' 
aurollneatum 

chrysargyreum 

(uiva 

• Espécie-alvo 
Lutjanus synagris 

14 ,5 

7,4 

6,9 

3,9 

2,5 

1.042 196 

248 225 

1,168 83 

402 59 

193 181 

Comprimento zoológico (em) 

Mínimo Médio Máximo 

5,0 19,6 29,0 

15,0 21,9 37,9 

15,3 21,7 31,5 

11,0 16,4 33,0 

9,5 14,7 29,0 

11,5 22,2 30,2 

O ariocó foi freqüente em todo o período observado, ocorrendo em 45 desembarques 

(43,6%), Representou 14,5% em peso (n = 1,042) das espécies da frota de covo para 

peixe, A CPUE apresentou média e total de 8,8 e 9 kg,dia", respectivamente (Figura 73b) , 

A amplitude de comprimentos foi de 15 a 37,9 cm C" com média de 21 ,9 cm C" Houve 

diferença significativa dos comprimentos ao longo do tempo, 

Tabela 44 - Captura por unidade de esforço (C PU E) média e total, por trimestre, para as espécies mais 
representativas, em peso, nos desembarques da frota de botes a motor, que empregou covas para peixe 
em Pernambuco (abril de 1999 a março de 2000), 

CPUE por trimestres (kg . dla-') 

CPUE 2" - 99 3" 4' I' - 00 CPUE 
média Total 

(kg. d/T') n = 6 n = 10 n = 8 n = 10 (kg . dur') 

22,8 24,3 22,9 15,4 22,7 22,0 

Burolfneatum 5,0 9,6 11 ,2 2,6 2,1 8,4 

synagrls 8,8 9,0 7,9 10,2 8,6 9,0 

chrysBr9yreum 3,3 4,3 11,9 2,5 1,2 6,5 

p/um/e ,' 5,3 6,5 4,3 12,2 1,3 7,7 

(uiva 2,6 3,8 1,8 1,3 10,2 4,3 

• Outras espécies de importância comercial 
Haemu/otl plumier'i 

Biquaras foram capturadas em todos os trimestres, ocorrendo em 27 desembarques 

(26,2%) , Um total de 248 exemplares foi registrado, representando 7,4% em peso das 

espécies, A CPUE da frota de covos sobre H. plumieri, em Pernambuco, foi maior no 
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quarto trimestre, com média e total de 5,3 e 7,7 kg.d ia·' , respectivamente, de abri l de 1999 

a março de 2000 (Figura 73c). O comprimento variou de 15,3 a 31 ,5 cm C" com média de 

21,7 cm C,. Os tamanhos foram significativamente diferentes em relação aos meses. 

Haemu/on au/'olineatum 

A xira-branca ocorreu em 23 desembarques (22,3%), sendo freqüente em todos os 

trimestres. Representou 6,9% do peso (n = 1.168) das espécies amostradas. A CPUE 

apresentou os maiores valores no segundo e terceiro trimestres, com queda no quarto e 

primeiro (Figura 73d). A CPUE média e total da frota, sobre H. aurolineatum em 

Pernambuco, entre abril de 1999 e março de 2000, foi de 5 e 8,4 kg.dia·' , respectivamente. 

Os comprimentos variaram de 11 a 33 cm C" com média de 16,4 cm C" Os tamanhos 

foram significativamente diferentes ao longo do ano. 
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Figura 73 - Captura por unidade de esforço (CPUE) e produção (kg), por trimestre, para Pseudupeneus 
maculatus (a); Lutjanus synagris (b); Haemulon plumieri (c) e Haemulon aurolineatum (d), capturadas 
pela frota de botes a motor que utiliza covos para peixe, em Pernambuco. 

DISCUSSÃO 

• Espécies-alvo do programa Revizee 

No Brasil, nos últimos 50 anos, a explotação do dourado tem sido marcada por 

uma série de picos e quedas (FAO, 2003). No Nordeste, a partir de 1978, as capturas de 

C. hippurus se tornaram mais expressivas apesar do declínio de 1980, que se veri ficou 

para todo o Brasil. Picos de maiores desembarques da espécie na reg ião foram registrados 

em 1990, enquanto que a produção em todo o Brasil manteve-se estável. 
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As capturas por unidade de esforço (CPUE), calculadas apontam maiores importâncias 

relativas no terceiro trimestre para Bahia, Alagoas e Pernambuco, enquanto, para o Rio Grande 

do Norte, as maiores capturas ocorrem no segundo trimestre. Esse pico coincide com a 

safra do peixe-voador-de-quatro-asas (Barroso, 1967), que é presa preferencial para o dourado. 

No Ceará, o segundo trimestre também apresentou altos índices de abundância. 

Especula-se que o estoque do dourado do Nordeste possa ser compartilhado com o 

do Caribe (Oxenford, 1983). Essa espécie representa um dos principais recursos capturados 

pela frota artesanal daquela região, incidindo ali a totalidade das capturas (99%) sobre 

indivíduos maduros. Segundo Diedhiou (1996), a espécie atinge a primeira maturação com 

cerca de 45 cm Cz ' não sendo determinadas épocas de desova no Nordeste do Brasil. 

Mudanças climáticas, resultado do fenômeno EI Nino, podem estar relacionadas 

às variações nas capturas do dourado (Norton, 1999). No Nordeste, capturas máximas 

ocorreram em 1994, observando-se declínio até os dias atuais, quando atingiu , em 2001, 

apenas 125,2 t, redução que não se observou para outras regiões do Brasil. As baixas 

produções de C. hippurus no Nordeste podem ser resultantes, também, de deficiências 

na coleta de informações repassadas ao sistema oficial de estatística Pesqueira. Assim , 

constatou-se, para o ano de 1999, que os volumes amostrados pelo SCORE-NE, em 

Pajuçara (CE), representaram 25% do total estimado para todo o estado pelo IBAMA, 

situação que sugere forte subestimação dos dados oficiais. Idêntica situação ocorreu 

para a localidade de Caiçara do Norte - RN, onde as amostragens no período de um mês 

em 1998, superaram o total para a espécie no mesmo ano. 

Ainda com relação às baixas estimativas de produção do dourado no Nordeste, a 

inexistência de um sistema de levantamento e monitoramento de dados estatísticos, 

acurados constitui um problema crônico. Isso dificulta o diagnóstico da condição dos 

estoques e praticamente limita a gestão eficiente da explotação devido a deficiências no 

acompanhamento dos volumes reais que desembarcados na região. 

O peixe-voador-de-quatro-asas representou 2,8% do peso total desembarcado na 

região Nordeste. Oscilações nos desembarques de H. affinis, desde o ano de 1959, podem 

ser observadas nas séries históricas, que indicam a maior produção pesqueira da região 

entre abril e junho. Em termos de índices de CPUE, a frota de botes à vela, direcionada para 

a espécie, apresentou valores mais expressivos do que os botes motorizados. 

Segundo Almeida (1966) e EI Deir (1998), a desova do H. affinis ocorre de abril a 

julho, ficando evidente que a maior abundância do peixe-voador, observada no segundo 

trimestre, deve-se à intensa atividade reprodutiva, uma vez a média dos exemplares 

amostrados (23 cm Cz) corresponde a indivíduos adultos. Segundo Barroso (1967) , 
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exemplares a partir de 22 cm C, são sexualmente maduros. Nas pescarias artesanais do 

Rio Grande do Norte, o principal recurso explotado tem sido o peixe-voador, quando se 

agrega na área de desova no chamado "Mar dos Sargaços" (Paiva, 1997). 

A intensa explotação dessa espécie, no período reprodutivo, representa uma ameaça 

para a manutenção da biomassa do peixe-voador, cujas conseqüências podem ser 

observadas nos desembarques dos anos de 2000 e 2001, que apresentaram as menores 

produções desde 1961 (FAO, SUDEPE e IBGE). Além da importância comercial, H. affinis 

exerce importante papel na cadeia trófica do ambiente epipelágico (Barroso, 1967), sendo 

importante na transferência de energia para os grandes pelágicos, como a albacora-Iaje 

T. albacares (Vaske-Jr., 2000) e o dourado C. hippurus. 

Da mesma forma que para o dourado, flutuações na abundância de H. affinis podem 

estar fortemente relacionadas aos fenômenos climáticos (ENSO) , conforme é comum 

para as demais espécies epipelágicas (Norton, 1999). 

Asérie histórica obtida da FAO, da SUDEPE e do IBGE, para serra e cavala, apresentou 

valores conflitantes para os anos de 1975 a 1980 e entre 2000 e 2001 , com registros no 

Nordeste de valores superiores àqueles registrados para todo o Brasil (IBAMA, 2000 e 2001). 

A partir de 1990, ocorreu um forte declínio nas capturas de S. brasiliensis e S. 

cavaI/a, no Nordeste, registrando-se em 2001 , para ambas as espécies, a menor produção 

de toda a série histórica. Para a cavala, o volume desembarcado nesse ano foi o menor 

desde 1980. Quando comparadas as situações das duas espécies, é notável que os 

desembarques da serra demonstram um declínio mais acentuado, provavelmente por 

apresentar distribuição mais costeira do que a cavala, o que facilitaria uma explotação 

mais intensa. Com base nos dados do Programa de Amostragens do SCORE-NE, 

para serra e cavala, observou-se predominância de capturas com rede de emalhar e 

linha de mão, respectivamente. Os desembarques da linha foram expressivos para a 

serra apenas no Ceará, enquanto as capturas com rede de emalhar foram pouco 

expressivas para a cavala. 

Na região Nordeste, a serra teve 81 % das capturas pela rede de emalhar e 19% 

pela linha de mão. A rede de emalhar capturou os menores indivíduos e 44% dos 

exemplares ainda não haviam atingido o tamanho de primeira maturação, enquanto a 

linha de mão promoveu capturas compostas por 77% dos exemplares maduros. Os 

menores exemplares da espécie foram capturados no Ceará e, em toda a costa 

setentrional do Nordeste, as capturas com rede de emalhar se constituíram por 30% de 

indivíduos entre 1 e 2 anos, ainda não aptos para a reprodução (Nóbrega, 2002), o que 

pode promover a depleção do recurso na região. 
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Para a cavala, a linha de mão, que atuou sobre 78% dos indivíduos maiores que o 

comprimento de primeira maturação, capturou 90,8% dos exemplares e a rede 9,2%. 

Isso tem como conseqüência condições mais adequadas para a renovação dos estoques 

no Nordeste do Brasil, em relação a serra, devido às capturas de exemplares maiores e 

que já contribuíram para o estoque. 

Os índices de abundância da serra e da cavala demonstraram sazonalidade definida 

para todos os estados do Nordeste. Ambas foram mais abundantes no segundo trimestre 

no litoral norte da Bahia; no primeiro e segundo trimestres em Alagoas e Pernambuco; no 

terceiro trimestre no Rio Grande do Norte e no primeiro trimestre no Ceará. Essa 

sazonalidade sugere movimentos migratórios dessas espécies, ressaltando-se que elas 

têm idêntica distribuição geográfica e habitats com grande superposição das áreas de 

ocorrência. Porém, a serra tem concentração mais costeira, em profundidade média de 

30 m, e a cavala se distribui em águas mais afastadas da costa, em 90 m de profundidade, 

em média. O alto percentual de indivíduos jovens encontrados na costa setentrional sugere 

uma área de desova dessas espécies. 

Em relação a cioba, dados do IBAMA indicam que houve um pico no volume 

desembarcado no Nordeste, em 1977, declinando posteriormente. O menor valor foi atingido 

em 2001, semelhante a 1969, quando houve acentuada redução dos desembarques. Essa 

espécie representa um importante recurso no Nordeste, a ponto de outras espécies serem 

comercializadas como ciobas, o que faz com que a frota artesanal, que opera com linha de 

fundo, esteja direcionada para a sua captura. 

A queda na produção nos últimos anos na região pode estar associada à degradação 

de ambientes recifais ou , ainda, à explotação intensa do recurso. Relatos sobre 

desequilíbrios das comunidades recifais, causados pela pesca e outras ações antrópicas, 

são bem documentados (Bohnsack, 1996; Jennings e Lock, 1996; Maida e Ferreira, 1997). 

Segundo o Programa de Amostragens (SCORE-NE), as maiores capturas de L. analis 

são realizadas nos meses de abril a outubro. O norte da Bahia apresentou a maior CPUE 

e maior importância relativa, o que pode estar relacionado ao maior poder de pesca da 

frota dessa área, composta exclusivamente por embarcações motorizadas, 

contrariamente a outros estados, como Rio grande do Norte e Ceará. 

Não houve um padrão nítido de sazonal idade para as capturas da espécie, mas os 

segundo e terceiro trimestres apresentaram as mais altas CPUEs, o que sugere estar 

relacionado à atividade reprodutiva verificada nos meses de junho e julho (REVIZEE, 

2002). A cioba representou 4,36% das capturas, em peso, sendo a sétima mais importante 

nos desembarques da frota artesanal do Nordeste. 

SÉRIE R EVIZEE-SCORE NE 



A linha de mão foi responsável por 95,7% das capturas de L. analis, enquanto a 

rede de emalhar contribuiu com 3,1 % e o covo com 1,15%. Entre os estados, os 

comprimentos foram semelhantes, porém o Ceará apresentou os menores tamanhos. 

No entanto, o tamanho médio dos exemplares de cioba foi menor no litoral norte da Bahia, 

Alagoas e Pemambuco. 

Para o dentão, L. jacu, não foi possível obter uma longa série histórica das 

produções, estando disponíveis dados a partir de 1991 . A série mostra um declínio a 

partir de 1998, quando atingiu o menor volume em 2001. Embora não haja diferenças 

aparentes entre os volumes desembarcados ao longo dos meses, de novembro a 

fevereiro foram registrados desembarques mais expressivos, quando comparados aos 

outros meses do ano. Peixes recifais são vulneráveis às atividades pesqueiras. Aspectos 

como territorialismo, alta longevidade, crescimento lento e época de primeira maturação 

tardia tornam os peixes recifais sensíveis devido ao alto nível de organização das 

relações interespecíficas (Bannerot et ai., 1987; Lowe-McConnel, 1991 ; Russ, 1991; 

Sale, 1991; Polunin e Roberts, 1996; Sadov, 1996). O declínio evidenciado nos 

desembarques de L. jacu pode estar relacionado às características descritas acima, 

das quais ele compartilha. 

Os dados do SCORE-NE indicaram uma maior abundância do dentão no terceiro 

trimestre, para o norte da Bahia, Alagoas e Pernambuco, e no quarto trimestre, para Rio 

Grande do Norte e Ceará. Essa sazonal idade nos índices de abundância relativa pode 

ser explicada por características ambientais distintas, às quais estão sujeitas as áreas 

setentrional e oriental da região Nordeste. No Ceará, o decréscimo das capturas de 

espécies pelágicas, principalmente serra e cavala, também sugere o direcionamento da 

frota para os recursos demersais. 

A linha de fundo apresentou os desembarques mais expressivos de L. jacu, (93,5%) 

e capturou os maiores indivíduos, enquanto a rede de emalhar (4,7%) e o covo (1,8%) 

tiveram uma menor participação nos desembarques e capturaram indivíduos menores. 

Em Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte foram registrados os menores 

comprimentos de captura para a linha de mão. Devido às características citadas, que 

evidenciam a fragilidade dos recursos demersais, torna-se necessário o gerenciamento 

e monitoramento dessas artes que atuam sobre uma parcela ainda jovem da população 

de dentão, que está submetida a forte explotação, pois essa foi a quinta espécie mais 

freqüente, em peso (6,36%), do total de desembarques registrados no Nordeste. 

Não há série histórica de desembarques para o ariocó L. synagris do Brasil. Os 

dados obtidos junto ao IBGE e à SUDEPE evidenciaram um constante aumento do volume 
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desembarcado, desde o final da década de 80. Esse aumento certamente se referiu à 

região Nordeste, onde a maioria das capturas dessa espécie é realizada. De acordo 

com os dados do SCORE-NE, o ariocó foi capturado por linha de fundo (69,5%), rede de 

emalhar (13%) e covo para peixe (17,5%). Entretanto, a linha atuou sobre indivíduos 

maiores e o covo capturou os menores indivíduos. No norte da Bahia, a espécie apresentou 

a maior importância relativa no segundo e terceiro trimestres. Em Alagoas e Pernambuco 

foram registrados os menores índices de CPUE e, a partir do Rio Grande do Norte, a 

abundância voltou a aumentar em direção ao Ceará com níveis próximos aos observados 

no litoral norte da Bahia. Apesar de estar presente nos desembarques da maioria das 

artes de pesca, o ariocó apresentou as menores produções, em peso, dentre as espécies

alvo. O comprimento médio dos indivíduos capturados pela rede de emalhar e pelo covo 

contribuiu para o baixo rendimento (peso) verificado nos desembarques dessa espécie, 

que representa menos de 2% do peso total desembarcado pela frota artesanal da região 

Nordeste do Brasil. 

Atualmente, a única espécie de pargo incluída nas estatísticas do IBAMA é o pargo

verdadeiro (Lutjanus purpureus) . Analisando-se a série histórica para essa espécie, 

observa-se um conflito de informações nos anos de 1990 a 1993, quando teria sido 

desembarcado, na região Nordeste, um volume superior àquele para todo o país. 

Provavelmente, devido à redução do estoque de L. purpureus, nos anos 80, fazendo com 

que a espécie passasse a apresentar baixo potêncial para a explotação na região. A 

maior parte da produção ainda é creditada ao Nordeste, por ser aí que ocorrem os 

desembarques sendo, entretanto, as capturas ocorrem na região Norte do país. 

Por sua vez, o pargo-olho-de-vidro (Luljanus vivanus) não é relatado na composição 

das capturas amostradas pelo IBAMA (ESTATPESCA), mas nas amostragens realizadas 

pelo SCORE-NE, os volumes desembarcados foram expressivos. Essa é uma das 

espécies que perfizeram 90% das capturas da linha de mão, em todos os estados. A 

CPUE total indicou maior importância relativa no Ceará, sendo o primeiro trimestre o 

período de maior abundância no estado. Evidenciou-se forte sazonalidade nas capturas, 

com valores mais expressivos no Rio Grande do Norte e Ceará, no primeiro trimestre. A 

reprodução do L. vivanus ocorre de outubro a fevereiro (REVIZEE, 2002), o que pode 

estar relacionado à maior abundância da espécie na região. 

Para a guaiúba (Ocyurus chrysurus) , o padrão geral das produções pesqueiras da 

FAO, mostrou uma tendência crescente a partir de 1970, seguida por um novo aumento 

na década de 90, quando atingiu as mais altas produções da série histórica. Segundo 

esse padrão, a espécie se constitui num recurso com capturas em ascensão. Para o 
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Nordeste, observou-se um aumento dos desembarques a partir do início da década de 

90, registrando-se, em 2001 , a maior produção para a região. 

Esse aumento verificado na produção da guaiúba, nacionalmente e no Nordeste, 

também foi evidenciado nas amostragens do SCORE-NE, onde a espécie representou 

13,9% da freqüência de ocorrência absoluta, sendo a mais abundante, em número, e a 

sexta espécie, em peso. Ocyurus chrysurusfoi um recurso importante nos desembarques 

da frota de linha de fundo (95,5%) e emalhe (4,1 %), havendo uma baixa freqüência nas 

capturas do cova para peixe (0,3%). A linha de fundo atuou sobre 39,7% dos exemplares 

imaturos e o percentual de indivíduos jovens foi de 33,5% na rede de emalhar. Segundo 

Calado Neto et ai. (1997), o comprimento de primeira maturação da espécie é de 33,5 cm 

Cz em Pernambuco. No Ceará, os comprimentos mínimos e médios de captura são os 

menores para todo o Nordeste, sendo nesse estado e no litoral norte da Bahia que ocorrem 

os maiores percentuais de indivíduos jovens dos desembarques da frota de linha de 

fundo do Nordeste. 

No norte da Bahia registrou-se a maior captura por unidade de esforço do o. 
chrysurus no terceiro e quarto trimestres. Em Alagoas e Pernambuco, as maiores 

abundâncias estiveram concentradas no segundo , terceiro e quarto trimestres, 

representando a segunda maior importância relativa da espécie na região . 

• Outras espécies de importância comercial 
A arabaiana (S. dumerill) foi a espécie mais abundante, em peso, de toda a região 

Nordeste, com os maiores índices de captura por unidade de esforço no norte da Bahia, 

Alagoas e Pernambuco. No Rio Grande do Norte e Ceará, apresentou baixas abundâncias. 

A importância relativa dessa espécie foi alta no primeiro e segundo trimestres, no litoral 

norte da Bahia e em Pernambuco, e no terceiro e quarto, no Rio Grande do Norte. Essa 

sucessão temporal de índices de abundância, para cada estado da costa oriental do 

Nordeste, sugere uma possível migração. Segundo Carvalho-Filho (1999) , a arabaiana 

migra para mar aberto nos meses quentes para a reprodução, o que coincide com o 

período de abundância dessa espécie no Rio Grande do Norte (quarto trimestre). As 

maiores profundidades de atuação da frota de linha e os relatos de mestres de barcos 

nesse estado, que mencionam capturas em profundidades maiores de 400 m, dão suporte 

à hipótese que essa espécie desove distante da costa, no quarto trimestre do ano. Ainda, 

a baixa ocorrência dessa espécie na costa setentrional do Nordeste sugere que as 

condições oceanográficas e hidrológicas influenciam uma maior abundância desse 

estoque nas águas da costa oriental do Nordeste. 
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desembarcado, desde o final da década de 80. Esse aumento certamente se referiu à 

região Nordeste, onde a maioria das capturas dessa espécie é realizada. De acordo 

com os dados do SCORE-NE, o ariocó foi capturado por linha de fundo (69,5%) , rede de 

emalhar (13%) e covo para peixe (17,5%). Entretanto, a linha atuou sobre indivíduos 

maiores e o covo capturou os menores indivíduos. No norte da Bahia, a espécie apresentou 

a maior importância relativa no segundo e terceiro trimestres. Em Alagoas e Pemambuco 

foram registrados os menores índices de CPUE e, a partir do Rio Grande do Norte, a 

abundância voltou a aumentar em direção ao Ceará com níveis próximos aos observados 

no litoral norte da Bahia. Apesar de estar presente nos desembarques da maioria das 

artes de pesca, o ariocó apresentou as menores produções, em peso, dentre as espécies

alvo. O comprimento médio dos indivíduos capturados pela rede de emalhar e pelo covo 

contribuiu para o baixo rendimento (peso) verificado nos desembarques dessa espécie, 

que representa menos de 2% do peso total desembarcado pela frota artesanal da região 

Nordeste do Brasil. 

Atualmente, a única espécie de pargo incluída nas estatísticas do IBAMA é o pargo

verdadeiro (Lutjanus purpureus). Analisando-se a série histórica para essa espécie, 

observa-se um conflito de informações nos anos de 1990 a 1993, quando teria sido 

desembarcado, na região Nordeste, um volume superior àquele para todo o país. 

Provavelmente, devido à redução do estoque de L. purpureus, nos anos 80, fazendo com 

que a espécie passasse a apresentar baixo potêncial para a explotação na região. A 

maior parte da produção ainda é creditada ao Nordeste, por ser aí que ocorrem os 

desembarques sendo, entretanto, as capturas ocorrem na região Norte do país. 

Por sua vez, o pargo-olho-de-vidro (Lutjanus vivanus) não é relatado na composição 

das capturas amostradas pelo IBAMA (ESTATPESCA), mas nas amostragens realizadas 

pelo SCORE-NE, os volumes desembarcados foram expressivos. Essa é uma das 

espécies que perfizeram 90% das capturas da linha de mão, em todos os estados. A 

CPUE total indicou maior importância relativa no Ceará, sendo o primeiro trimestre o 

período de maior abundância no estado. Evidenciou-se forte sazonalidade nas capturas, 

com valores mais expressivos no Rio Grande do Norte e Ceará, no primeiro trimestre. A 

reprodução do L. vivanus ocorre de outubro a fevereiro (REVIZEE, 2002), o que pode 

estar relacionado à maior abundância da espécie na região. 

Para a guaiúba (Ocyurus chrysurus), o padrão geral das produções pesqueiras da 

FAO, mostrou uma tendência crescente a partir de 1970, seguida por um novo aumento 

na década de 90, quando atingiu as mais altas produções da série histórica. Segundo 

esse padrão, a espécie se constitui num recurso com capturas em ascensão. Para o 
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Nordeste, observou-se um aumento dos desembarques a partir do início da década de 

90, registrando-se, em 2001 , a maior produção para a região. 

Esse aumento verificado na produção da guaiúba, nacionalmente e no Nordeste, 

também foi evidenciado nas amostragens do SCORE-NE, onde a espécie representou 

13,9% da freqüência de ocorrência absoluta, sendo a mais abundante, em número, e a 

sexta espécie, em peso. Ocyurus chrysurusfoi um recurso importante nos desembarques 

da frota de linha de fundo (95,5%) e emalhe (4,1 %), havendo uma baixa freqüência nas 

capturas do cova para peixe (0,3%). A linha de fundo atuou sobre 39,7% dos exemplares 

imaturos e o percentual de indivíduos jovens foi de 33,5% na rede de emalhar. Segundo 

Calado Neto et ai. (1997), o comprimento de primeira maturação da espécie é de 33,5 cm 

Cz em Pernambuco. No Ceará, os comprimentos mínimos e médios de captura são os 

menores para todo o Nordeste, sendo nesse estado e no litoral norte da Bahia que ocorrem 

os maiores percentuais de indivíduos jovens dos desembarques da frota de linha de 

fundo do Nordeste. 

No norte da Bahia registrou-se a maior captura por unidade de esforço do O. 

chrysurus no terceiro e quarto trimestres . Em Alagoas e Pernambuco, as maiores 

abundâncias estiveram concentradas no segundo, terceiro e quarto trimestres , 

representando a segunda maior importância relativa da espécie na região . 

• Outras espécies de importância comercial 
A arabaiana (S. dumerill) foi a espécie mais abundante, em peso, de toda a região 

Nordeste, com os maiores índices de captura por unidade de esforço no norte da Bahia, 

Alagoas e Pernambuco. No Rio Grande do Norte e Ceará, apresentou baixas abundâncias. 

A importância relativa dessa espécie foi alta no primeiro e segundo trimestres, no litoral 

norte da Bahia e em Pernambuco, e no terceiro e quarto, no Rio Grande do Norte. Essa 

sucessão temporal de índices de abundância, para cada estado da costa oriental do 

Nordeste, sugere uma possível migração. Segundo Carvalho-Filho (1999), a arabaiana 

migra para mar aberto nos meses quentes para a reprodução, o que coincide com o 

período de abundância dessa espécie no Rio Grande do Norte (quarto trimestre) . As 

maiores profundidades de atuação da frota de linha e os relatos de mestres de barcos 

nesse estado, que mencionam capturas em profundidades maiores de 400 m, dão suporte 

à hipótese que essa espécie desove distante da costa, no quarto trimestre do ano. Ainda, 

a baixa ocorrência dessa espécie na costa setentrional do Nordeste sugere que as 

condições oceanográficas e hidrológicas influenciam uma maior abundância desse 

estoque nas águas da costa oriental do Nordeste. 

S ÉRIE R EVIZEE - SCORE NE 



o sirigado (Mycteroperca bonaci) foi o serranídeo mais freqüente nos 

desembarques de linha de fundo. Apresenta altas CPUE no estado do Ceará, em 

comparação aos demais estados. No quarto trimestre, a maior abundãncia em todos 

os estados, sugere um padrão associado à agregação reprodutiva, conhecido na região 

como "correção". No período de setembro a dezembro a captura é abundante. Segundo 

Wootton (1992) , a migração dos serranídeos para alto mar, onde formam grandes 

agregações de desova, favorece o afastamento dos ovos dos recifes, reduzindo a 

predação sobre eles e contribuindo para dispersar ovos e larvas. A desova se dá em 

um curto período (uma ou duas semanas) quando estão limitados a certas áreas 

(Thompson e Munro, 1983). Geralmente, esses locais são conhecidos pelos pescadores, 

que concentram as atividades sobre essas agregações (Corrêa, 1997). Essa 

característica reprodutiva da família Serranidae parece explicar os altos índices de 

abundância encontrados no quarto trimestre, em todo o Nordeste. 

Essa espécie teve alto peso médio de captura (15 kg) , apresentando bom 

rendimento, e foi a segunda espécie, em peso, nos desembarques de linha de fundo do 

Nordeste. Entretanto, a explotação deve considerar a complexidade do ciclo de vida que 

apresentam os serranídeos, o que pode incluir hermafroditismo (Carvalho-Filho, 1999). 

Desta forma, a captura dos grandes exemplares grandes e mais velhos pode acarretar a 

diminuição de machos, com conseqüências ainda não bem conhecidas para a 

sustentabilidade do estoque. 

A albacora-Iaje (T albacares) , a albacorinha (T atianticus) e a albacora-bandolim 

(T obesus) , conjuntamente, representaram grande parte do peso dos desembarques da 

frota de linha do Nordeste (2,68%, 2,23% e 1,65%, respectivamente), sendo mais 

abundantes no terceiro, quarto e primeiro trimestres, na costa oriental da região Nordeste. 

Os escombrídeos são sabidamente migratórios, o que explica a marcada sazonal idade 

nas capturas. 

A albacorinha (T atlanticus) realiza migrações na costa oriental do Brasil , 

provavelmente para alimentação, uma vez que não existe indício de reprodução na costa 

brasileira (Collete e Nauem, 1983). Segundo Oliveira et ai. (1999), a safra dessa espécie 

no Rio Grande do Norte ocorre de outubro ao início de dezembro, coincidindo com os 

altos índices de abundância, nesse período, no presente estudo. 

A albacora-Iaje foi o tunídeo melhor representado nos desembarques, com maior 

abundância relativa no quarto trimestre. No Arquipélago de São Pedro e São Paulo, essa 

espécie é mais abundante no quarto e primeiro trimestre (Lessa et ai., 2001), mesma 

época em que teve a maior importância relativa na costa oriental do Nordeste, no presente 
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estudo. Segundo Paiva e Mota (1961), a albacora-Iaje é pouco abundante na corrente 

do Brasil. Entretanto, neste trabalho, foram registradas capturas na costa oriental do 

Nordeste. Possivelmente, essa espécie desce a costa da região, evidenciando-se 

relativa abundância nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia, 

provavelmente quando estariam retornando para a costa leste do oceano Atlântico (Costa 

da Guiné) (Fonteneau, 1991). Na costa s,etentrional do Nordeste, a freqüência de 

ocorrência foi baixa, devido, certamente, às menores profundidades de atuação da 

frota à vela do Ceará. 

A albacora-bandolim (T. obesus) teve a menor freqüência relativa, em peso, dentre 

os atuns, nas capturas da frota de linha nos estados da costa oriental do Nordeste. Essa 

espécie não foi freqüente na costa setentrional do Nordeste, provavelmente por ser mais 

comum em profundidades superiores a 200 m (Coliete e Nauem, 1983). As maiores 

abundâncias ocorreram nos quarto e primeiro trimestres, com maior importância relativa 

no litoral norte da Bahia, Alagoas e Pernambuco. 

A sardinha-laje (O. oglinum) apresentou alta freqüência nos desembarques da 

frota à vela do Ceará (Camocim). A CPUE total dessa espécie, para o emalhe, foi a 

maior dentre as espécies capturadas por esse petrecho, com altas abundâncias relativas 

nos terceiro e quarto trimestres . A sardinha-laje representou 2,13%, em peso, do total 

das amostradas do SCORE-NE. É explotada, principalmente, por embarcações à vela 

de pequena autonomia. Porém, são necessários estudos para evidenciar os níveis de 

explotação que esse recurso suportaria, a fim de promover capturas sustentáveis. 

Outros recursos pesqueiros do Nordeste, como H. brasiliensis (agulhinha-preta) 

e H. unifasciatus (agulhinha-branca), capturados com rede de emalhar e de cerco 

em Pernambuco, tem considerável importância local. Atribui-se ao aumento 

indiscriminado do esforço de pesca, nos últimos anos, e à estreita relação entre 

biomassa populacional e fenômenos ambientais (tipo ENSO), o declínio que tem 

sofrido. Medidas de gestão sobre essas pescarias de pequena escala urgem para 

promover a sustentabilidade, em vista do elevado valor econômico e do relevante 

papel social que desempenham. 

Ainda, a guaracimbora (Caranx latus) teve destaque nos desembarques no norte 

da Bahia, apresentando alto peso médio e figurando entre as espécies de maior freqüência 

de ocorrência em número e peso, para a frota de linha de superfície . Também, os 

carangídeos Caranx bartholomaei e C. crysos foram freqüentes para a linha de fundo, 

em peso e número, principalmente nos estados de Alagoas e Pernambuco, sendo suas 

capturas expressivas para a rede de emalhar nesses estados. 
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Por fim , em face do padrão geral do estado dos estoques, decorrente da explotação 

na região Nordeste, considera-se oportuno que estudos adicionais sejam realizados, 

principalmente, sobre as espécies bem representadas nas capturas, mas, ainda não 

suficientemente estudadas. A necessidade de se investigar a condição desses estoques, 

deve-se ter em conta que eles estão sob explotação intensa, sem que sejam, todavia 

conhecidos seus parâmetros populacionais. Entre essas espécies, destacam-se, como 

exemplo, o sirigado, a guaracimbora, a arabaiana, a sardinha-laje, os bonitos, o peixe-rei 

e outros sugeridos acima. Tais estudos podem contribuir para a gestão adequada dos 

estoques, a fim de manter a sustentabilidade dos mesmos evitando o declínio por aumento 

excessivo do esforço. 
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RESULTADOS: ANÁLISES MULTIVARlADAS DA 
PESCA ARTESANAL 

José Lúcio Bezerra Júnior 
Rosangela Lessa 

ALAGOAS E PERNAMBUCO - ALPE 

Para ALPE, os desembarques amostrados foram compostos por 48 espécies com 

relevante participação: Acanthocybium solandri, Alphestes ater, Anisotremus surinamensis, 

Caranx hippos, C. latus, C. lugubris, C. crysos, C. bartholomei, C. ruber, Cephalopholis tulva, 

Centropomus undecimalis, Coryphaena hippurus, Dasyatissp., Elagatis bipinnulattus, Haemulon 

ascencionis, H. aurolineatum, H. plumieri, Hemiramphus brasiliensis, Hyporhamphus 

unitasciatus, Istiophorus albicans, Katswonus pelamis, Lutjanus bucannel/a, L. griseus, L. 

purpureus, L. jocu, L. analis, L. vivanus, L. synagris, Malacanthus plumieri, Mycteroperca 

bonaci, M. tigris, M. venenosa, Ocyurus chrysurus, Orthopristis ruber, Pseudupeneus maculatus, 

Rachicentrum canadum, Rhizhoprionodon lalandi, Scomberomorus brasiliensis, S. cavaI/a, S. 

regalis, Seriola dumerili, S. rivoliana, Sparisoma chrysopterus, Sparisoma sp. , Thunnus 

albacares, T. atlanticus e Trachinotus talcatus. As espécies com baixa ocorrência foram 

agrupadas na categoria "outros". 

A partir do dendrograma gerado pela análise de cluster(Figura 74) , foram obseNadas 

duas grandes aglomerações (1 e 2), com elevada distância entre si (Braycurtis: D = 119). 

O coeficiente "r" de Pearson calculado "0,961 " (r> 0,8) indicou uma pequena distorção 

aceitável quando da elaboração do dendrograma. Os agrupamentos 1 e 2 distinguiram 

claramente os desembarques maiores e menores que 20 kg, respectivamente. As capturas 

acima de 20 kg ocorreram, principalmente, na lua nova, esporadicamente na lua cheia e 

nunca naquelas de quadratura, em pesqueiros com profundidades maiores que 40 m e 

em períodos noturno e diuturno. 
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Figura 74 - Cluster das pescarias da ALPE (1998, 2000 e 2001), com 6 variáveis: fase de lua cheia 
(LUAC), nova (LUAN) e de quadratura (LUAQT); período diurno (PER_D), noturno (PER_N) e diuturno 
(PER_DN); petrecho "linha" (APAR_L), "rede" (APAR_R) e "outro" (APAR_O); desembarques maiores que 
20 kg (DESMA20) e menores que 20 kg (DESME20); esforço maior que 4 pescadores. dia" (PESCMA4) e 
menor que 4 pescadores.dia·' (PESCME4), e profundidades maiores que 40 m (PROFMA40) e menores 
que 40 m (PROFME40). 

A categoria "linha", associada aos esforços de pesca maiores que 4 pescadores.dia·' , 

foi aquela que influenciou diretamente os maiores desembarques, sugerindo este como 

o grupo de petrechos mais eficiente para a ALPE, ao longo do período amostrado. Isto se 

justifica por esta categoria ter, como alvo, espécies pelágicas e demersais de maior 

porte, bem como por ser utilizada durante todo o embarque, seja quando em movimento 

(corrico) ou com a embarcação parada. A maior produção obtida por este petrecho se 

relacionou diretamente ao número de pescadores em cada embarque (> 4), que 

empregaram, na maioria, acima de 2 linhas. pescador" . Os petrechos denominados 

"outros", também ligados aos grandes desembarques, foram utilizados no período noturno 

e de lua cheia, exclusivamente. Os menores desembarques « 20 kg) ocorreram 

exclusivamente nas capturas com emprego de "redes" e em lua de quadratura, oriundos 

de capturas realizadas em profundidades menores que 40 m, no período diurno e com 

esforço menor que 4 pescadores.dia·'. 

Observando-se o sumário estatístico dos eixos, a AGG indicou que os três eixos 

resultantes para a ALPE são canônicos, pois os autovalores não foram nulos (Tabela 45). No 

entanto, como a correlação entre o eixo I (32,15%) e o eixo 11 (20,73%), gerando o plano 1-11 

(52,88%) (Figura 75), possibilitou a explicação da maior parte da variabilidade dos dados e a 

descrição das grandes linhas de sua estrutura, este foi o plano considerado na análise. 

Naquele plano, notou-se a formação de um grupo de espécies associado 

positivamente ao eixo I, composto por Acanthocybium so/andri, A/tester ater, Caranx 

barth%mei, C. crysos, C. ruber, C. /atus, C. /ugubris, C. ruber, Coryphaena.hippurus, 
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Elagatis bipinnulata, Etelis oculatus, Istiophorus albicans, Katswuonus pelamis, Lutjanus 

cyanopterus, L. analis, L. bucannel/a, L. griseus, L. jacu, L. purpureus, L. vivanus, 

Mycteroperca bonaci, M. tigris, M. venenosa, Ocyurus chrysurus, Orthoprists ruber, 

Rachycentrum canadus, Rhomboplites aurorubens, Scomberomorus cavaI/a, S. regalis, 

Seriola dumerili, S. rivoliana, Sphyraena barracuda, Sparisoma chrysopterum, Thunnus 

albacares, T. atlanticus e Trachinotus falcatus. Observou-se, ainda, que a formação 

desse grupo foi influenciada positivamente pelos valores de desembarques maiores que 

20 kg; período do dia noturno ou diuturno; petrecho "linha"; profundidades maiores que 

40 m e esforço de pesca maior que 4 pescadores.dia·' . Um pequeno grupo de espécies, 

formado por Hemiramphus brasiliensis, Hyporhamphus unifasciatus, Centropomus 

undecimales e Cephalopholis fulva , apresentou-se negativamente influenciado pelo total 

desernbarcado e período diurno de captura, sugerindo que esse grupo foi responsável 

pelos menores desembarques, com capturas exclusivamente diurnas. 

A análise de Twinspan gerou um dendrograma que, inicialmente, indicou a formação 

de dois grandes grupos distintos. Urn destes agrupamentos, com um pequeno número 

de espécies, corrobora com as associações apresentadas pela AGG, enfatizando a ligação 

entre H. brasiliensis, H. unifasciatuse C. undecimalesnaALPE. Porém, a estas estiveram 

associadas, também, S. brasiliensis e C. hippos, que apresentam características 

semelhantes em suas pescarias, como o período de captura diurno. No outro grande 

agrupamento, duas associações distintas foram observadas, porém não se permitiu 

nenhurna inferência sobre o resultado apresentado. 

Tabela 45 - Sumário estalístico dos eixos canônicos, para a ALPE, com uma variância total (inércia) nos 
dados das espécies de 13,5469. 

Varlância nos dados das espécies 

% de varlâncla explanado 6.700 3.100 1.500 

% cumulativo explanado 6,700 9,800 11 ,300 

Correlação de Pearson ("r") 0,961 0,773 0,6 19 

Correlação (Ranking) de Kenda ll 0,538 0 ,352 0,298 
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Figura 75 - Plano 1-11 (52,88%) gerado pela Aee, para a ALPE (1998, 2000 e 2001) . 

LITORAL NORTE DA BAHIA 

No litoral norte da Bahia, os desembarques amostrados foram compostos por 79 

espécies com relevante participação nas amostragens: Acanthocybium so/andri, A. vu/pes, 

A/ectis ciliaris, Anisotremus surinamensis, A. virginicus, A. thazard, Balistes vetu/a, Ca/amus 

penna, Caranx barth%mei, C. crysos, C. ruber, Caranx hippos, C. /atus, C. /ugubris, 

Carcharhinus sp., Cepha/opho/is tu/va, Ch/oroscombrus chrysurus, Coryphaena hippurus, 

C. jamaicensis, Cypse/urus cyanopterus, Dasyatis sp., D. americana, D. gutatta, E/agatis 

bipinnu/ata, E. adcensionis, E. itajara, Etelis ocu/ata, Euthynnus al/etteratus, Gymnothorax 

tunebris, G. moringa, Haemu/on aurolineatum, H. chrysar , H. parrai, H. plumieri, 

Hemiramphus brasiliensis, H. ascensionis, Istiophorus albicans, Lutjanus analis, L. apodus, 

L. bucannel/a, L. cyanopterus, L. jocu, L. synagris, L. vivanus, o. chrysurus, Ma/acanthus 

plumieri, M. ancylodon, M. turnieri, Mycteroperca bonaci, M. interstitialis, M. venenosa, 

Paranthia turciter, Paraques acuminatus, Priacanthus arenatus, Rachycentrurn canadum, 

R. percel/, Rhizoprionodon sp. , Rhizhoprionodon lalandi, R. porosus, R. aurorubens, Scarus 

coelestinus, Sciadeichthys luniscutis, Scomberomorus cavaI/a, S. brasiliensis, S. regalis, 

Selar crumenophtalmus, Selene setapinnis, Seriola dumerili, S. rivoliana, Sparisoma sp., 

Sparisoma rubripini, S. viride, Sphyraena barracuda, S. guachancho, Thunnus albacares, 

T atlanticus, T obesus, Trachinocephalus myops e Uraspis secunda. As espécies de 

menores ocorrências foram inseridas na categoria "outros". As variáveis consideradas nas 

análises foram: desembarque total por embarcação, fases da lua, período do dia, petrechos 

de pesca, pescador. dia e profundidade local. 
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Das duas grandes aglomerações apresentadas no dendrograma da análise de 

cluster(Figura 75), com uma elevada distância entre si (Braycurtis : D = 245), evidenciou

se a distinção entre os desembarques maiores e menores que 70 kg. O coeficiente de 

Pearson calculado (r = 0,768) se apresentou um pouco abaixo do aceitável (r> 0,8), 

indicando a existência de uma distorção gerada pela formação dos agrupamentos, porém 

ainda aceitável (Valentin, 2000). 
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Figura 76 - Cluster das pescarias do litoral norte da Bahia (1998, 2000 e 2001) , com 6 variáveis: fases 
de lua cheia (LUA_C), nova (LUA_N) e de quadratura (LUA_QT); período diurno (PER_O), noturno 
(PER_N) e diuturno (PER_DN); petrecho "linha" (APAR_L), "rede" (APAR_R) e "out ro" (APAR_O); 
desembarques maiores que 70 kg (DESMA70) e menores que 70 kg (DESME70); esforço maior que 4 
pescadores.dia·' (PESDIMA4) e menor que 4 pescadores.dia·' (PESDIME4), e esforço maior que 7 
aparelhos.pescador·' (ESFORMA7) e menor que 7 aparelhos.pescador·' . 

Aqueles desembarques maiores que 70 kg ocorreram a partir de esforços maiores 

que 4 pescadores.dia, em períodos diutumos, empregando petrechos tipo "linha" com mais 

de 7 aparelhos.pescador' . As fases da lua não influenciaram esses maiores desembarques, 

enquanto as luas de quadratura (crescente e minguante) foram responsáveis pelos 

desembarques menores, que ocorreram exclusivamente em períodos diurnos, com esforços 

menores que 4 pescadores.dia e menos de 7 aparelhos. pescador" . Observou-se, ainda, 

que os petrechos de pesca incluídos nas categorias "redes" e "outros" (covos, currais e 

mergulho) foram empregados, principalmente, na lua cheia e em menor intensidade na 

lua nova, mas exclusivamente no período noturno. Assim com na área ALPE, as análises 

sugeriram "linha" como o grupo de petrechos mais eficiente nas capturas sediadas no 

litoral norte da Bahia, no período amostrado, quando empregado em períodos diuturnos 

com mais de 7 aparelhos.pescador·' . Nesta área, os dados de profundidade se 

apresentaram isolados das demais variáveis, sugerindo que esta variável não esteve 

associada às demais, no litoral norte da Bahia. 
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A partir do sumário estatístico dos eixos da Aee (Tabela 46), observou-se que os 

três eixos resultantes da análise dos dados do litoral norte da Bahia são canônicos, pois 

nenhum autovalor se apresentou nulo. No entanto, apenas quando correlacionados os 

três eixos I (25,95%), 11 (13,49%) e 111 (12,51%) se obteve explicação da maior parte da 

variabilidade dos dados. Desta forma, o plano 1-11 (Figura 76) foi aquele considerado por 

apresentar o maior percentual de explicação (39,44%), dentre os três planos possíveis. 

A análise do plano 1-11 apresentou um grande grupo associado positivamente ao eixo 11, 

composto por Acanthocybium solandri, Caranx crysos, C. latus, C. ruber, Coryphaena 

hippurus, C. equiselis, Lutjanus bucannel/a, L. jocu, L. vivanus, Mycteroperca bonaci, 

Scomberomorus cavaI/a, Seriola dumerili, S. rivoliana, Thunnus atlanticus, T. obesus, 

Selar crumenophtalmus, Sphyraena guachancho e Uraspis secunda. Esta aglomeração 

se apresentou negativamente influenciada pela fase da lua, indicando capturas realizadas, 

principalmente, em fase de lua cheia. Dentre aquelas espécies, foi registrado que as 

capturas de L. bucannella, L. jocu, U. secunda, S. dumerili, S. rivoliana, M. bonaci, C. 

latus estiveram diretamente influenciadas pela profundidade local e arte de pesca 

empregada, indicando capturas com emprego de "linha" sobre grandes profundidades. 

É notável a influência da variável "total desembarcado" sobre as espécies L. jocu e 

M. bonaci, indicando-as como as responsáveis pelos maiores desembarques obtidos, 

além da ocorrência de Elagatis bipinnulata e Epinephelus adcensionis se apresentar 

exclusivamente no período notumo. Também foi observada a formação de uma outra 

aglomeração, situada no segundo quadrante, composta por Rhizhoprionodon porosus, 

R. lalandi, Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon, Centropomus undecimalis, Bothos 

sp. e Auxis thazard, que não se apresentou diretamente influenciada por nenhuma das 

variáveis. No entanto, a partir da análise da biologia pesqueira dessas espécies, é notável 

que esta aglomeração evidencia espécies capturadas por "redes", mais especificamente 

por redes de emalhar. 

Tabela 46 - Sumário estatístico dos eixos canônicos, para o litoral norte da Bahia, com uma variância total 
(inércia) nos dados das espécies de 8,1669, 

Variância nos dados das espécies 

% de variâncla explanado 4,700 2,100 1,800 

% cumulativo explanado 4,700 6 ,900 8 ,700 

Correlação de Pearson ("r") 0 ,768 0 ,582 0,545 

Correlação (Ranking) de Kendall 0 ,358 0,355 0,302 
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A análise de Twinspan, realizada para o norte da Bahia, não permitiu uma 

interpretação satisfatória das associações apresentadas, sendo observadas espécies 

pelágicas e demersais, capturadas com "linha", "rede" e "outro", além daquelas de hábitos 

notumo, diurno e diuturno, associadas dentro de agrupamentos comuns. 

RIo GRANDE DO NORTE 

Para o Rio Grande do Norte, 55 espécies compuseram os desembarques 

amostrados de forma relevante: Ablennes sp., Acanthocybium solandri, Albula vulpes, 

Anisotremus surinamensis, A. virginicus, Bagre marinus, Balistes vetula, Calamus penna, 

Caranx bartholomaei, C. crysos, Caranx hippos, C. latus, Cephalopholis fulva, 

Coryphaena equiselis, C. hippurus, Cypselurus cyanopterus, Oasyatis americana, Elagatis 

bipinnulata, E. morio, E. nigritos, Elops saurus, Euthynnus al/etteratus, Haemulon plumieri, 

Haemulon aurolineatum, Hemiramphus sp. , Hirundichthys affinis, Holocentrum 

ascensionis, Hyporhamphus unifasciatus, Istiophorus albicans, Katswonus pelamis, 

Lutjanus analis, L. gryseus, L. jocu, L. purpureus, L. synagris, L. vivanus, M. bonaci, M. 

tigris, Ocyurus chrysurus, Opisthonema oglinum, Seriola dumerili, Sparisoma 

chrysopterum, Rachycentrum canadus, Scomberomorus brasiliensis, S. cavaI/a, S. 

regalis , Seriola dumerili, Sphyraena barracuda, Strongylura marina, Rachycentrum 

canadum, Thunnus albacares, T. obesus, T. pfluegeris, Trichiurus sp. e Tylosurus sp .. As 

demais, com baixa participação, incluíram-se na categoria "outros". 

A partir do dendrograma obtido da análise de cluster (Figura 77), observaram-se 

duas grandes aglomerações (1 e 2) , com uma distância muito grande entre elas 

(Braycurtis: D = 380). O coeficiente "r" de Pearson calculado foi 0,846 (r > 0,8), indicando 

uma distorção aceitável quando da elaboração do cluster. Como nas demais áreas, o 

total desembarcado foi a variável que influenciou diretamente a distinção destes dois 

grandes grupos. Os maiores desembarques, acima de 30 kg, ocorreram sob a influência 

direta da lua nova, em períodos diuturnos e com esforços maiores que 3 pescador.dia. 

Porém, ao contrário dos outros estados, no Rio Grande do Norte "redes" foi o grupo de 

petrechos que mais contribuiu para as grandes capturas, associado àqueles denominados 

"outros" (puçás e mergulho). Ainda, os menores desembarques, abaixo de 30 kg, 

apresentaram-se intimamente associados ao emprego de "linha", com menos de dois 

aparelhos por pescador, exclusivamente em períodos diurnos e sob a influência direta de 

luas de quadratura. 
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Figura 77 - Plano 1-11 (39,44%) gerado pela Aee para o litoral norte da Bahia (1998, 2000 e 2001). 
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Figura 78 - Cluslerdas pescarias do Rio Grande do Norte (1998, 2000 e 2001), com 6 variáveis: fase de lua 
cheia (LUA_C), nova (LUA_N) e de quadratura (LUA_OT); período diurno (PER_D), noturno (PER_N) e diuturno 
(PER_DN); petrecho "linha" (APAR_L), "rede" (APAR_R) e "outro" (APAR~_O); desembarques maiores que 
30 kg (DESMA30) e menores que 30 kg (DESME30); esforço maior que 3 pescador.dia·' (PESDIMA3) e menor 
que 3 pescador.dia·' (PESDIME3), e esforço maior que 2 aparelhos.pescador' (ESFORMA2) e menor que 2 
aparelhos.pescador' (ESFORME2). 

A distinção entre os maiores e menores desembarques ligados a "redes" e "outros", 

no Rio Grande do Norte, e a "linha", nos demais estados, provavelmente teve seu fator 

preponderante nas capturas do peixe-voador Hirundichthys affinis, segundo recurso 

pesqueiro mais abundante, em peso, nas capturas do estado (IBAMA, 1998). Essa 

pescaria é realizada, exclusivamente, com redes de emalhar e de superfície denominadas 

"caçoe iras", com 9 m de comprimento, e "jererés", que consistem em armações artesanais 

com armação triangular de madeira recoberta com redes de malha fina (EI-Deir, 1998), 

em águas oceânicas frente a costa do estado. 

S ÉRIE R EVIZEE - S CORE NE 



Os três eixos gerados pela Aee se apresentaram canôn icos, por nenhum 

autovalor ser nulo (Tabela 47) . Porém, o plano 1-11 (47,05%) (Figura 78), resultante da 

correlação entre os eixos I (32,85%) e II (14,20%) e que explica praticamente a metade 

da variabilidade dos dados, descrevendo as grandes linhas da sua estrutura, foi o 

plano considerado. Após a análise deste plano, observou-se não serem distinguíveis 

grandes ag lomerações entre as espéc ies nem uma associação notável desta 

distribuição com qualquer um dos eixos. Também foi registrado que as variáveis "fase 

da lua" e "total desembarcado" não foram plotadas no plano 1-11, indicando que elas 

não influenciaram as pescarias do Rio Grande do Norte no período abordado, como 

um todo, estando associadas exclusivamente às capturas de Hirundichthys affinis, 

como sugerido anteriormente . 

Tabela 47 - Sumário estatístico dos eixos canônicos. para a Rio Grande do Norte. com uma variância total 
(inércia) nos dados das espécies de 22.2078. 

nos dados das espécies 

% de varlãncla explanado 3.000 1.800 

% cumulativo explanado 3.000 4,800 5.900 

de Pearson (Ur") 0.846 0.697 0,576 

(Aanking) de Kendall 0.544 0.359 0.439 

Posteriormente, quando os dados foram submetidos a análise de Braycurtis, 

observou-se a variável "petrecho de pesca" influenciando a formação de uma grande 

aglomeração de espécies, porém negativamente e com pequena intensidade. Dentre 

essas espécies, evidenciaram-se L. vivanus, H. unifasciatus, S. brasiliensis, S. cavaI/a, 

H. plumieri, T albacares, S. barracuda, M. intertitialis e S. dumerili. A espécie Hirundichthys 

affinis se apresentou isolada e sob forte influência negativa do petrecho de pesca, 

corroborando com a sugestão de que "rede" foi a arte mais eficiente para essa região. 

A análise de Twinspan desassociou Cypselurus cyanopterus das demais espécies 

presentes nas pescarias do Rio Grande do Norte, o que se observa na primeira dicotomia 

do dendrograma. Aliado ao fato das duas únicas amostras contendo C. cyanopterus 

também estarem isoladas das demais, no agrupamento das amostras, sugere-se que 

essa espécie não é alvo das pescarias sediadas no estado, provavelmente sendo 

capturada de forma acidental. 

O grande grupo apresentado no dendrograma se dividiu em duas associações, das 

quais uma apresentou notável peculiaridade: espécies de grandes predadores pelágicos, 

como Coryphaena hippurus, C. equiselis e Tetrapturus pfluegeris, aparecem associadas 

diretamente com o peixe-voador Hirundichthys affinis, indicando que, na grande maioria 
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das amostras com dourados e agulhões, indivíduos desse peixe-voador se fizeram 

presentes. Isto corrobora a preferência que aqueles grandes pelágicos tem por esta presa, 

como componente fundamental de suas dietas, o que é amplamente conhecido. Ainda, 

levando em conta todos os componentes deste agrupamento, pode-se identificar outros 

grandes predadores pelágicos, como Thunnus a/bacares e /stiophorus a/bicans, que 

também tem no peixe-voador sua base alimentar. Vale ressaltar que, no Rio Grande do 

Norte, C. hippurus e C. equiselis são capturados na mesma área onde o H. aftinis se 

aglomera para reprodução, corroborando com os resultados obtidos nesta análise. 

No outro agrupamento, resultante da divisão do grande grupo, destacaram-se duas 

subdivisões. Uma delas apresentou associações diretas entre espécies tipicamente 

"recifais", como L. ana/is, L. jocu, L. vivanus, L. gryseus, o. chrysurus, L. purpureus, L. 

synagris (Lutjanidae), Caranx barth%mei, Caranx /ugubrise C. /atus (Carangidae) . Essa 

associação correspondeu àquelas amostras com características de pescarias tipicamente 

demersais, o que se observa no c/usterdas amostras. Na outra subdivisão, destacou-se 

a associação entre pequenos pelágicos, como H. brasi/iensis, H. unifasciatus, S. marina 

e T. acus, cujas respectivas amostras evidenciam características de pescarias pelágicas 

de superfície e de meia-água. 
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Figura 79 - Plano 1-11 (47,05%) gerado pela ACC para o Rio Grande do Norte (1998, 2000 e 2001) . 

CEARÁ 

Para o estado do Ceará, as 75 espécies que apresentaram expressiva participação 

nas capturas foram Ab/ennes hians, Acanthocybium so/andri, Acanthurus chirurgus, A/ectis 

ciliaris, Anisotremus virginicus, Archosargus rhomboidalis, Arius parkeri, Arius sp., Balistes 
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capriscus, B. vetula, Calamus pennatula, Caranx bartholomei, C. crysos, C. ruber, C. 

hippos, C. latus, C. lugubris, Cephalopholis fulva, Carcharhinus sp. , Chaetodipterus faber, 

Chloroscombrus chrysurus, Coryphaena hippurus, Cynoscion leia rch us, Dasyatis 

americana, D. centrura, D. guttatta, Dasyatis sp. , Diplectrum sp., Echeneis naucrates, 

Elagatis bipinnulata, Elops saurus, Epinephelus morio, E. niveatus, Euthynnus al/elteratus, 

Ginglymostoma cirratum, Gymnothorax funebris, Gyminothorax sp., Haemulon 

aurolineatum, H. melanurum, H. plumieri, H. steidachneri, Hemiramphus brasiliensis, 

Holocentrus ascencionis, Katsuwonus pelamis, Lutjanus analis, L. jocu, L. purpureus, L. 

synagris, L. vivanus, Lycengraulis grossidens, Malacanthus plumieri, Melichthys piceus, 

Mycteroperca bonaci, Ocyurus chrysurus, Oligoplites saliens, Opisthonema oglinum, 

Orthopristes ruber, Polydactylus virginicus, Pomadasys corvinaeformis, Priacanthus 

arenatus, Rhomboplites aurorubens, Rachycentrum canadus, Scomberomorus 

brasiliensis, S. cavaI/a, Selar crumenophthalmus, Selene vomer, Seriola dumerili, 

Sparisoma sp. , Sphyraena barracuda, Sphyraena sp. , Strongylura marina, Thunnus 

atlanticus, Trachinocephalus myops, Trachinotus falcatus e Tylosurus acus acuso As demais 

espécies, com baixas ocorrências, incluíram-se na categoria "outros". 

Na análise de c/uster, o coeficiente de Pearsonobtido foi r = 0,832 (r > 0,8) , indicando 

que a distorção causada pela elaboração do dendrograma (Figura 79) é aceitável. Como 

nas demais áreas, também foi observada a formação de duas grandes aglomerações 

para o Ceará, cuja distância, entre si , afigurou-se como a maior dentre aquelas obtidas 

em toda a região (Braycurtis: D = 400) . A variável "total desembarcado" também foi a que 

determinou esta divisão, com os grupos se associando aos desembarques maiores e 

menores que 30 kg. Os desembarques acima de 30 kg foram provenientes de capturas 

realizadas com "linha", exclusivamente, em profundidades menores que 45 m, sob 

influência de luas de quadratura, esforços de pesca maiores que 3 pescador. dia, com 

mais de 3 aparelhos.pescador·' e em períodos diuturnos. Os menores desembarques 

estiveram diretamente associados às profundidades maiores que 45 m, sob a influência 

tanto da lua nova, principalmente, quanto da cheia, a partir de esforços menores que 3 

pescador.dia e com menos de 3 aparelhos. pescador·' . Os petrechos "rede" e "outros" 

foram aqueles responsáveis pelos menores desembarques. 
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Figura 80 - Cluster das pescarias do Ceará (1998, 2000 e 2001) , com 6 variáveis: fase de lua cheia 
(LUA_C), nova (LUA_N) e de quadratura (LUA_QT) ; período diurno (PER_D), noturno (PER_N) e diuturno 
(PER_DN); petrecho "linha" (APAR_L) , "rede" (APAR_R) e "outro" (APAR_O); desembarques maiores que 
30 kg (DESMA30) e menores que 30 kg (DESME30) ; esforço maior que 3 pescador.dia" (PESDIMA3) e 
menor que 3 pescador. dia" (PESDIME3); esforço maior que 3 aparelhos.pescador" (ESFORMA3) e 
menor que 3 aparelhos. pescador" (ESFORME3), e profundidades maiores que 45 m (PROFMA45) e 
menores que 45 m (PROFME45). 

A ACC apresentou os três eixos canônicos com autovalores maiores que O (zero), 

apresentados no sumário estatístico dos eixos (Tabela 48). Com base na análise de Braycurtis, 

a variabilidade dos dados foi explicada 23,84% pelo eixo I, 17,45% pelo eixo 11 e 12,27% pelo 

eixo 111. Desta forma, o plano 1-11 (Figura 80) foi o que mais explicou esta variabilidade (41 ,29%), 

sendo aquele considerado. Foi observada uma grande aglomeração de espécies associadas 

positivamente ao eixo I, da qual se obteve uma subdivisão, a partir das variáveis que 

influenciaram diretamente as associações. O período do dia e o petrecho empregado tiveram 

influência positiva na aglomeração entre (a) Acanthurus chirurgus, Balistes capriscus, Calamus 

pennatula, Oasyatis centroura, Epinephelus morio, Euthynnus alletteratus, Gymnothorax 

funebris, Gynglimostoma cirratum, Haemulon plumieri, H. melanurum, Lutjanus analis, o. 
chrysurus, Melichthys piceus, Priacanthus arenatus, Rachycentrum canadus, Sphyraena 

barracuda, Scomberomorus cavalla e Trachinocephalus myops, indicando que essas espécies 

foram capturadas com "linha, no período notumo ou diuturno, enquanto o esforço (pescador.dia) 

e a profundidade local foram responsáveis diretos pelo grupo formado por (b) Epinephelus 

niveatu, Elagatis bipinnulata, Lutjanus jocu, Caranx latus, Coryphaena hippurus, Rhomboplites 

aurorubens, Selar crumenophthalmus, Malacanthus plumieri, Balistes vetula, Cephalopholis 

fulva e Holocentrus ascensionis, sugerindo que essas capturas ocorreram em profundidades 

maiores que 45 m e com mais de 3 pescador.dia. O total desembarcado, as fase da lua e o 

esforço empregado (aparelhos.pescador' ) não influenciaram as associações das espécies 

obtidas para o CEARÁ. 
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Tabela 48 - Sumário estatistico dos eixos canônicos, para o Ceará, com uma variância total (inércia) nos 
dados das espécies de 13,6008. 
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Figura 81 - Plano 1-11 (41,29%) gerado pela ACC para o Ceará (1998, 2000 e 2001). 
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CARACTERIZAÇÃO DA FROTA 

• A pesca da lagosta 
A atual frota lagosteira da região Nordeste é composta por, aproximadamente, 3.760 

embarcações, das quais 70% utilizam rede-de-emalhar, 20% operam com mergulho 

(compressor) e os 10% restantes utilizam covos. Desses métodos de captura, apenas o 

mergulho com compressor é proibido pela legislação vigente (SUDEPE, Portaria N° 01 

de 16/02/1978). 

No que diz respeito às características dessa frota, 1.707 embarcações (45,4%) são 

movidas à vela torizadas e têm comprimento inferior a 8 m, enquanto as 2.053 unidades 

restantes são motorizadas, com a grande maioria (67,5%) medindo entre 8 e 12 m. 

A frota artesanal, composta por 3.706 unidades, possui 1.707 (46,1%) embarcações 

à vela Uangadas, botes, canoas e paquetes) e 1.999 unidades (53,9%) motorizadas (Tabela 

49). As movidas à vela possuem comprimentos inferiores a 8 m, pouca autonomia (1 dia de 

o pesca) e são desprovidas de qualquer equipamento de auxílio à navegação e à pesca, 

sendo a conservação do pescado feita com gelo, em pequenas umas ou caixas de isopor. 

Os métodos de pesca empregados são a de rede-de-emalhar e o mergulho livre. 

Nas embarcações motorizadas, o comprimento varia geralmente de 8 a 12 m, com 

casco em madeira e autonomia para até 6 dias de mar. A motorização é de baixa potência, 

em tomo de 50 HP, não havendo, normalmente, a utilização de qualquer equipamento de 

auxílio à navegação, embora se tenha observado nos últimos anos, algumas embarcações 

equipadas com bússolas, rádio VHF, ecossondas e, principalmente, GPS (Global 

Positioning System). Para a conservação do pescado também se utiliza gelo em urnas. 

Nas poucas embarcações com comprimento superior a 12 m, a motorização é de 

normalmente 80 HP, a autonomia é de cerca de 15 dias de mar, havendo efetivamente a 

utilização de bússola, rádio, GPS e, eventualmente, eccossondas. Nas embarcações 

motorizadas, os métodos de pesca empregados são a rede-de-emalhar, o mergulho 

com auxílio de compressor e o covo. 
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A frota industriallagosteira, com embarcações superiores a 20 TBA, são construídas 

em ferro, se concentram na sua quase totalidade no estado do Ceará e representam 

apenas 1,4% de toda a frota lagosteira do Nordeste (Tabela 49). Possuem motorização 

de até 475 HP, autonomia para 60 dias de mar, câmaras frigoríficas para a conservação 

do pescado. Além dos equipamentos de auxíl io à pesca e à navegação, essas 

embarcações estão equipadas com guinchos ou tralhas hidráulicas para auxílio nas 

operações de lançamento e recolhimento do material de pesca (Castro e Silva, 1998). A 

arte de pesca uti lizada é a rede-de-emalhar e o covo. 

Em relação à participação de cada estado na composição desta frota, o Ceará é o 

que possui o maior número de embarcações, respondendo por 59,4% do seu total, com 

2.235 unidades. Em seguida, com um número bem mais reduzido, vem o Rio Grande do 

Norte e Pernambuco, com respectivamente 17,8% (669 unidades) e 6,4% (242 unidades) 

(Tabela 49). 

Tabela 49 - Frota lagostelra do Nordeste, por estado. Fonte: IBAMA - RN. 

2 54 o 
CE 123 35 416 530 243 1.347 77 596 162 47 6 53 

RN 284 65 349 127 187 6 320 o 669 17.8 

PB o 140 88 14 242 o 242 6.4 

PE o 24 139 3 166 o 166 4,4 

AL o 8 50 58 o 58 1.5 

BA 11 11 23 77 101 o 112 3,0 

ES o 6 40 46 o 46 1,2 

TOTAL 407 35 427 530 308 1.707 413 1.350 236 1.999 48 6 54 3.760 100 

• A pesca de atuns e afins 
A frota atuneira que opera atualmente3 baseada em portos da região Nordeste é 

composta por 29 embarcações nacionais e 69 estrangeiras arrendadas, totalizando 98 

embarcações (Tabela 50). As nacionais, construídas normalmente em madeira, são de 

menor porte, tendo, em média, 25 m de comprimento, 150 TBA e autonomia para cerca 

de 20 dias no mar, estando todas baseadas no porto de Natal. Ao contrário dessas, as 

embarcações arrendadas têm comprimento e Tonelagem Bruta de Arqueação (TBA), 

3 Estatística de 2002. 
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que variam de 27 m a 50 m e de 114 TBA a 580 TBA, respectivamente, possuindo uma 

autonomia bem superior a dos barcos nacionais, podendo passar até 90 dias no mar. 

Construídas em ferro, aço e até alumínio, essas embarcações encontram-se baseadas 

nos portos de Natal e Cabedelo. 

No que diz respeito à utilização de equipamentos de auxílio à pesca e à navegação, 

praticamente todas as embarcações possuem sistema de navegação por satélite e 

ecossonda a bordo, com as embarcações arrendadas apresentando, evidentemente, 

equipamentos de ponta, além de outros instrumentos como radar, sonar, entre outros. 

Quanto aos equipamentos e máquinas de convés que auxiliam as operações de 

pesca, as embarcações nacionais possuem apenas um guincho hidráulico utilizado para 

recolher o espinhei , estando desprovidas de outros equipamentos importantes para o 

bom desempenho da pescaria. Estes, além do guincho hidráulico, são utilizados na 

maioria das embarcações arrendadas. Um dos mais importantes é, sem dúvida, a 

máquina de lançamento da linha principal, cuja velocidade, associada à velocidade da 

embarcação durante o lançamento, define a estrutura ou forma que o espinhei assumirá 

na água e, mais importante, a sua profundidade de atuação. Outras máquinas não menos 

importantes podem ser citadas como, por exemplo, a que emite diferentes sons para 

indicar, baseada na velocidade de lançamento da linha principal, o momento de fixação 

das linhas secundárias, dos cabos de bóia e das bóias-rádio. 

Quanto à conservação do pescado a bordo, os barcos nacionais empregam apenas 

o gelo para conservá-lo durante os cruzeiros de pesca, sendo o produto comercializado 

fresco. Nas embarcações estrangeiras arrendadas especializadas na comercialização 

do atum e do espadarte (Xiphias gladius) fresco, a conservação de todo o pescado 

capturado é feita com gelo, sendo a quase totalidade da produção exportada para os 

EUA, por avião. Neste caso, a produção dessas embarcações são, normalmente, 

agregadas àquela dos barcos nacionais. Um outro método de conservação empregado 

nas embarcações arrendadas é o congelamento. Neste caso, essas embarcações 

direcionam suas capturas para o espadarte (-30°C), exportado em quase sua totalidade 

para a Comunidade Européia (geralmente barcos espanhóis), e para a albacora-branca 

(-30°C) e albacora-bandolim (Thunnus obesus) (-60°C) , exportadas para o mercado 

asiático e americano. 
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Tabela 50 - Frota atuneira nacional baseada em portos da reg ião Nordeste entre 1998 e 2002. Fonte: 
Subcomitê Cientllico do Comitê Consultivo Permanente de Gestão sobre Atuns e Afins; Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca - SEAP. 
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A pesca da lagosta vem sendo realizada através da utilização de três métodos, 

cujas principais características são apresentadas abaixo: 

Covo: são confeccionados com madeira ("mameleiro") e revestidos com arame 

galvanizado nQ 8, possuindo uma sanga (cone para permitir a entrada do animal) de fibra 

vegetal. Foi o primeiro método desenvolvido para a pesca da lagosta, operando em 

profundidades que variam de 10 a 40 m. Atualmente, a pesca com covo vem sendo 

pouco utilizada devido à baixa rentabilidade desta pescaria. Em alguns estados, a exemplo 

do Rio Grande do Norte, esse aparelho de captura não é mais utilizado. 

Pesca com mergulho: a pesca com mergulho auxiliado por compressor surgiu no Rio 

Grande do Norte, em 1978, tendo se expandido rapidamente para os demais estados 
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produtores. Embora proibida por lei (SUDEPE, Portaria N° 01 de 16/02/1978), a utilização 

deste método de captura se difundiu rapidamente, com algumas frotas apresentando 

índices bastante elevados do emprego do mergulho. No Rio Grande do Norte, por exemplo, 

80% das embarcações motorizadas empregam este método. O mesmo consiste na 

utilização de um compressor de ar adaptado ao motor da embarcação, o qual fornece ar, 

através de uma mangueira, a dois mergulhadores que descem ao fundo do mar munidos 

de um "bicheiro" (anzol sem farpa fixado em uma haste de ferro) para capturar as lagostas 

pela abertura inferior do cefalotórax. Há ocasiões em que os mergulhadores utilizam 

também o "mangote" (pequena rede de cerco) ou ainda uma tarrafa para cercar pequenas 

concentrações de lagosta sobre o fundo rochoso. É importante mencionar que nos dois 

últimos anos, devido à diminuição das capturas, os mergulhadores passaram a diversificar 

a pescaria capturando algumas espécies de peixes (serranídeos e lutjanideos) de 

importância comercial, utilizando arbaletes ou espingardas pneumáticas (caça submarina). 

Também é empregado o mergulho livre para a captura de lagostas em profundidades 

inferiores a 10m. Esta atividade é realizada utilizando-se pequenas embarcações à vela, 

nas áreas de recifes de formação arenítica e coralínea, localizados a uma pequena 

distância da costa. 

Redes-de-emalhar: anteriormente proibidas, foram liberadas para uso pela frota lagosteira 

a partir de 1995, através da Portaria do IBAMA N° 043/95 de 21 /06/1995. Embora não se 

tenham estatísticas de capturas realizadas pelos diferentes petrechos, observações 

real izadas, principalmente nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, demonstraram 

que são utilizadas por grande parte da frota. As redes são confeccionadas em nylon 

multifilamento de 0,3 a 0,4 mm de diâmetro, com malha estirada de 100 mm, utilizando

se bóias para flutuação na tralha superior e chumbo na tralha inferior (IBAMA, 2003). Este 

petrecho é utilizado em profundidades que variam de 20 a 70 m . 

• Pesca de atuns e afins 
Ao longo do seu desenvolvimento, a pesca de atuns e afins com espinhei, a partir 

do porto de Natal, apresentou 6 fases distintas. Na primeira fase, entre 1983 e meados de 

1986, as espécies-alvo eram as albacoras, que respondiam pela maior parte das capturas. 

A partir desse ano, a comissão paga aos pescadores pela captura de tubarões, até então 

equivalente a 50% daquela paga pelas albacoras e agulhões, foi equiparada a essa e, 

como conseqüência , os tubarões passaram a ser as espécies mais capturadas, 

particularmente o tubarão-azul. Na terceira fase, a partir de 1988, os barcos passaram 

a concentrar o seu esforço de pesca nas proximidades do Arquipélago de São Pedro e 
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São Paulo, durante o primeiro trimestre do ano, obtendo elevados índices de captura de 

albacora-Iaje. A partir de junho de 1991 , teve início a quarta fase, a partir da constatação 

de que os tubarões do gênero Carcharhinus, particularmente o tubarão toninha, C. 

signalus, concentravam-se sobre os bancos oceânicos localizados ao norte do Rio Grande 

do Norte e Ceará, tornando-se os mesmos o principal componente das capturas. A partir 

de meados de 1997, inicia-se a quinta fase, com um aumento substancial dos índices de 

captura do espadarte, Xiphias gladius, decorrente da introdução da técnica de pesca de 

espinhei de monofilamento, utilizando lula e lighl-slick como isca, por embarcações 

arrendadas, técnica esta rapidamente assimilada pelos barcos nacionais. A sexta fase 

se iniciou em fins de 2000, a partir do arrendamento de embarcações com tecnologia de 

pesca taiwanesa, voltadas primordialmente para a captura das albacoras branca e 

bandolim. Atualmente, todas as embarcações atuneiras que operam na costa nordestina, 

quer sejam nacionais ou arrendadas, empregam o espinhei de monofilamento, alterando 

as suas características de acordo com a espécie-alvo das capturas, 

SÉRIES HISTÓRICAS DE CAPTURA E ESFORÇO DAS ESPÉCIES MAIS IMPORTANTES NAS CAPTURAS 

• Pesca da lagosta 
Em 1955, a produção de lagosta foi da ordem de 465 toneladas, chegando a 

atingir 3.691 toneladas em 1965, 9.717 toneladas em 1974, e 11.119 toneladas em 

1979 (Lins-Oliveira el a/., 1993; Oliveira el ai. , 1994). Posteriormente, se observou um 

decréscimo acentuado na produção , a qual alcançou 4.104,4 toneladas em 1999, 

representando um decréscimo 63%. A partir deste ano a produção apresentou um 

aumento gradativo, passando de 4.423,1 toneladas em 2000 a 5.120,2 toneladas em 

2002 (Figura 81) (IBAMA, 2003). 
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Figura 82 - Produção lagosteira da região Nordeste para o período de 1999 a 2002. 

Em relação à produção por estado, pode-se observar que no período recente (1999-

2002), o Ceará e o Rio Grande do Norte representam, juntos, 80,6% da produção total no 

Nordeste (Tabela 51). O estado do Ceará, durante este período, apresentou um pequeno 
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aumento entre 1999 e 2000, quando a produção foi de 3002,0 t, mantendo as capturas 

próximas a esse valor nos anos seguintes. Quanto ao Rio Grande do Norte, as capturas 

mantiveram-se em tomo das 860,0 t em 1999/2000, passando a valores próximos das 

1200,0 t no dois anos seguintes, representando um aumento de cerca de 25%. 

Tabela 51 - Produção de lagostas por estado (1999 a 2002). 

17.3 55.3 36.8 37.6 

2.663,0 3.002,0 2.833,3 2.965 ,3 

860,6 862,8 1.144,1 1.222,7 

321.1 217.9 ~ 1 9 ,O 241 ,5 

197,7 246,0 221.3 233,4 

44 .7 39,1 31,7 32,6 

0 ,0 0.0 0.0 0,0 

360,4 

o valor das divisas geradas pela pesca da lagosta no Nordeste passou por um primeiro 

período de incremento, entre 1993 e 1995, quando as exportações passaram de 41 ,1 milhões 

a 49,3 milhões de dólares, representando um aumento de aproximadamente 20%. Entre 

1996 e 1999, as exportações ficaram abaixo de 40 milhões de dólares, a partir do qual um 

segundo período de incremento foi observado, com as exportações situando-se próximas 

a 50,0 milhões de dólares (Tabela 52) (IBAMA, 2003). Este aumento nos valores exportados 

está diretamente associado ao significativo aumento no preço médio do quilo da cauda de 

lagosta, o qual passou de U$ 18,5 para U$ 23,4 nos últimos anos. 

Tabela 52 - Exportação de lagostas no Nordeste, durante o período de 1993 a 2002. 
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• Pesca de atuns e afins 
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A complexa dinâmica da frota atuneira brasileira, formada por embarcações nacionais 

e estrangeiras que operam ao longo de toda a costa e nem sempre desembarcam em 

seus portos-base, torna praticamente impossível a quantificação das capturas efetivamente 

SéRIE REVIZEE - SCORE NE 



realizadas na ZEE-Nordeste e em águas oceânicas adjacentes. Além disso, a única fonte 

de dados que permitiria quantificar de forma precisa, no espaço e no tempo, a produção 

(mapas de bordo), não representa a totalidade das capturas, tendo em vista a baixa cobertura 

desse tipo de informação em relação à produção total, sobre a qual estão baseadas as 

análises acerca da evolução das capturas das principais espécies, aqui apresentadas. 

No período de 1999 a 2002, houve um aumento importante no número de embarcações 

atuneiras em operação, baseadas nos portos de Natal e Cabedelo, passando de 39 para 

55 barcos nacionais e de 27 para 74 embarcações arrendadas, correspondendo a um 

aumento total da frota da ordem de 95%. Como resultado, houve também um aumento 

importante nas capturas, tendo a produção total passado de 10.971,5 t, em 1999, para 

20.773,2 t, em 2001. Neste período, o espadarte passou de espécie mais capturada em 

1999, quando representou 30,3% da produção total (Tabela 53), para a terceira colocação 

em 2001, com 15,7%, atrás da albacora-branca e da albacora-Iaje, com respectivamente 

29,7% e 21 ,6% da produção total registrada nesse ano. Este fato está diretamente associado 

ao crescente arrendamento de embarcações de origem chinesa, voltadas para a captura 

de albacora-branca, comercializada sob a forma congelada. Em 2002, houve uma queda 

importante na produção em decorrência do fim das operações de pesca da maior parte 

das embarcações espanholas baseadas no porto de Cabedelo, provocando, assim, uma 

queda na captura do espadarte, cuja produção neste ano foi de 1.854,6 t. A queda na produção 

total de 2002 está, também, associada ao fato de que a maior parte das embarcações 

arrendadas sediadas em Cabedelo, operou apenas por alguns meses do ano, principalmente 

aquelas dirigidas para a captura da albacora-branca, provocando um decréscimo de 55,6% 

nas capturas dessa espécie de 2001 para 2002 (Tabela 53). 

Tabela 53 - Esforço de pesca e captura das principais espécies, pela frota atuneira baseada no Nordeste 
do Brasil. Fonte: Subcomitê Científico do Comitê Consultivo Permanente de Gestão sobre Atuns e Afins, 
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP). 
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DISCUSSÃO 

Segundo dados do IBGE (1980 a 1989) e IBAMA (1990 a 1994) (apudPaiva, 1997), 

entre 1980 e 1994, o Nordeste brasileiro, excluindo-se o Maranhão, participou, em média, 
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com cerca de 14% da produção pesqueira no país, mantendo uma média aproximada 

de 70.000 t.ano-1. Na composição da produção pesqueira regional, destacam-se os 

estados do Ceará (33%) e Bahia (34%). No período de 1980 a 1995, ocorreu um déficit 

significativo de pescado na região, com um consumo "per capita" situando-se em torno 

de 9,0 kg/hab./ano, exigindo a prática de importação, para complementação da oferta 

(SUDENE, 1996). 

Os produtos pesqueiros oriúndos da pesca costeira de maior importância no 

nordeste são a lagosta, capturada com covos, redes de emalhar e mergulho, e peixes de 

fundo, particularmente das famílias Lutjanidae e Serranidae capturados principalmente 

com linha de mão. A tainha, a cavala, a serra, o peixe-voador, o peixe-agulhinha, o bagre, 

o camarão (Penaeus schmitti, Penaeus subtilis e Xiphopenaeus kroyen) , e o caranguejo 

uçá, também constituem recursos pesqueiros de importância significativa. 

Conforme já indicado acima, porém, a quase totalidade dos recursos pesqueiros 

presentes na plataforma continental nordestina já se encontram em situação de acentuada 

sobrepesca, com alguns deles tendo sido inclusive praticamente extintos, do ponto de 

vista comercial, como no caso do pargo. O que acontece nestes casos é que ao se 

pescar excessivamente uma determinada espécie de hábitos demersais e de distribuição 

relativamente localizada, como o pargo (e a maioria das espécies comercialmente 

importantes presentes na plataforma continental), abaixo de uma determinada biomassa 

crítica, o nicho ecológico pode vir a ser ocupado por outras espécies, na maioria das 

vezes de menor valor comercial, dificultando ou mesmo impedindo a recuperação do 

estoque das espécies sobre-explotadas. Mesmo alguns recursos de explotação mais 

recente, como o saramunete, o caranguejo-uçá e o camarão sete-barbas, já estão sendo 

explotados em limites próximos do máximo sustentável (Paiva, 1997). 

É preciso ressaltar, ainda, que o esgotamento dos estoques costeiros se deve não 

apenas à pesca excessiva, mas também a práticas de pesca predatórias, a maioria das 

quais em contravenção às medidas de ordenamento em vigor, como captura de indivíduos 

de tamanho abaixo do mínimo permitido, utilização de aparelhos e métodos de pesca 

proibidos (pesca de mergulho, pesca com bomba, etc.), captura de indivíduos ovados, 

pesca durante os períodos de defeso estabelecidos para a espécie, etc. 

Além da pesca excessiva e predatória, porém, um dos principais problemas enfrentados 

pelo setor pesqueiro artesanal, consiste na degradação generalizada dos ecossistemas 

costeiros, a qual possui um forte efeito deletério sobre os estoques das espécies presentes na 

plataforma continental , dos quais a atividade depende quase que completamente. Segundo o V 

Plano Setorial para os Recursos do Mar, o impacto antrópico sofrido pelo ecossistemas costeiros 
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tem causado graves prejuízos, não somente às populações adultas de espécies aquáticas, 

mas também, e principalmente, às populações juvenis, as quais apresentam maior 

vulnerabilidade, particularmente em áreas de berçário, comumente localizadas em regiões 

estuarinas. Os estuários, por constituírem uma zona de transição entre as águas continentais 

e marinhas, terminam sendo uma das regiões mais duramente atingidas pelas ações antrópicas. 

A especulação imobiliária e a conseqüente ocupação desordenada das áreas 

litorâneas têm resultado, por exemplo, na destruição de manguezais, por meio de 

desmatamentos e aterros, os quais constituem ecossistemas essenciais ao ciclo de 

vida de inúmeras espécies, além de exercerem um papel fundamental no enriquecimento 

dos ecossistemas costeiros. Os manguezais contribuem ainda para amortecer os 

processos de enchente, assoreamento e erosão martinha, absorvendo, também, grande 

parte do impacto resultante da descarga de poluentes. Dentre as formas de poluição que 

têm afetado gravemente os ecossistemas costeiros, destacam-se a poluição urbana 

(esgoto doméstico, lixo, etc), a poluição industrial (PCB, metais pesados, etc.). 

Ainda segundo o V PSRM, a ocupação desordenada das áreas litorâneas tem 

promovido também a destruição de dunas e construção de espigões, com o conseqüente 

agravamento do problema de erosão marinha, além de acarretar o desmantelamento das 

vilas de pescadores, os quais são obrigados a mudar de residência e, muitas vezes, de 

atividade, com resultante evasão de mão-de-obra capacitada para a atividade pesqueira. 

Além do efeito negativo resultante da degradação dos ecossistemas costeiros, 

discutido acima, o esgotamento dos estoques se deveu, também, em grande medida, ao 

manejo ineficiente dos mesmos. Em primeiro lugar a inexistência de um sistema de 

levantamento e monitoramento de dados estatísticos acurados e confiáveis sempre 

constituiu um problema crônico no país, dificultando sobremaneira o diagnóstico adequado 

da real condição dos estoques e praticamente impedindo, por conseqüência, uma 

administração eficiente da sua explotação. As medidas de ordenamento adotadas, por 

outro lado, na maior parte dos casos plenamente adequadas na teoria, sempre 

esbarraram, na prática, em imensas dificuldades para a sua efetiva implementação, em 

função das precárias condições de fiscalização e controle, quer por dificuldades estruturais 

ou mesmo por falta de vontade política para tanto. 

Além da precária condição dos estoques costeiros, nas fases que se seguem à 

captura, incide, ainda, toda uma série de problemas que tolhem o desenvolvimento do 

setor pesqueiro regional. Métodos inadequados de manuseio, beneficiamento, conservação 

e transporte contribuem para reduzir drasticamente a qualidade do pescado, tanto a bordo, 

como ao longo do trajeto produtor-consumidor, elevando o índice de perdas e reduzindo, 
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conseqüentemente, o seu valor. Além disso, a falta de uma estrutura adequada dos terminais 

pesqueiros, com precárias condições de armazenamento e transporte, associada a uma 

organização associativista deficiente e com pouca representatividade, termina por favorecer 

a ação predatória de intermediários (atravessadores) na comercialização da produção, os 

quais terminam por se apropriar da maior parcela do lucro auferido pela atividade. 

Fica claro, do acima exposto, que o desenvolvimento do setor pesqueiro regional 

dependerá diretamente da explotação de recursos ainda inexplotados presentes em águas 

profundas do talude continental e, principalmente, em áreas oceânicas, fora da plataforma. 

Além de ensejar um aumento da produtividade e, conseqüentemente, da rentabilidade 

para o setor da pesca artesanal, resultando em um desejável incremento dos níveis de 

emprego e renda, a introdução de novas tecnologias que permitam o acesso à captura 

de espécies oceânicas e de talude permitiria, também, reduzir o atual nível de esforço de 

pesca incidente sobre as espécies costeiras, já tão intensamente sobre-explotadas. 

Além disso, as espécies oceânicas apresentam um grande número de vantagens em 

relação às espécies costeiras, dentre as quais podemos destacar: a) ciclo de vida independente 

dos ecossistemas costeiros, os quais, conforme acima indicado, vêm sendo submetidos a 

um processo de intensa degradação; b) maior biomassa e maior área de distribuição, com 

alguns estoques, não raro, distribuindo-se por todo um oceano ou hemisfério oceânico, como 

é o caso da albacora-bandolim e do tubarão azul , respectivamente; c) tamanho dos indivíduos 

bem maior que nas espécies costeiras, com peso médio situando-se entre 30 e 50 kg, podendo, 

em algumas espécies, como no caso do espadarte, alcançar valores superiores a 400 kg. 

Anualmente, são capturados no Oceano Atlântico, cerca de 600.000 t destas espécies, 

representando um valor direto de revenda da ordem de 2 a 4 bilhões de dólares. Deste total , 

porém, o Brasil captura apenas cerca de 50.000 t, ou cerca de 8%. Considerando-se o valor 

capturado, porém, a participação brasileira é ainda muito menor, uma vez que a maior parcela 

da produção nacional é de bonito listrado (quase 50%), uma das espécies de atum de menor 

preço, capturada quase que inteiramente dentro da ZEE brasileira, com barcos de pequeno 

porte, de vara e isca-viva. Muito embora a participação brasileira nas capturas de atuns e 

outros peixes oceânicos no oceano Atlântico seja ainda muito tímida, quase todas as espécies 

já estão sendo capturadas em níveis próximos da sua capacidade máxima sustentável, ou 

mesmo além. Assim sendo, a ampliação da produção nacional dependerá diretamente da 

redução da participação nas capturas dos países pesqueiros tradicionais, a partir de um 

intenso esforço de negociação intemacional, a ser conduzido nos fóruns pertinentes, 

particularmente junto a ICCAT- Comissão Intemacional para a Conservação do Atum Atlântico 

e a própria FAO- Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. 
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ANEXO 1 - CATEGORIA DAS EMBARCAÇÕES 

Baiteira - embarcação sem casaria, com convés fechado ou aberto (em alguns casos) 

e propulsão à vela. Possui quilha, mas difere do bote à vela em sua forma, geralmente 

com comprimento até 6 m; 

Bote à vela - possui casco de madeira com quilha, convés fechado sem possui cabina, 

atinge 11 m de comprimento. Possui propulsão à vela; é conhecido, também, como "bote 

de casco" ou "bastardo"; 

Bote a motor - embarcação com casaria alta e casco em forma de "V", proporcionando 

borda livre menor, comprimento de boca e calado maior. Na construção, é colocado um 

"frade" na proa, ao invés do mastro, que é inserido posteriormente. O comprimento dessas 

embarcações varia de 8 a 11,4 m; utilizam motores de 1 a 4 cilindros, potência de 18 a 65 

H.P. , até 11,60 TBA e capacidade dos tanques de combustível de 20 a 400 litros; 

Canoa - Tipo de embarcação movida à vela ou remo, sem convés ou quilha, com fundo 

chato, confeccionada em madeira, com comprimento entre 3 e 9 m. Conhecida também 

como caíco, curicaca, patacho ou biana; 

Jangada - Embarcação fabricada em madeira e com casco chato, sem quilha; não 

possui casaria; comprimento maior ou igual a 5,9 m; com propulsão a remo, vara ou vela; 

Lancha - Embarcação motorizada com casaria no convés (na proa ou na popa), casco 

de madeira, fibra ou alumínio, com quilha. Classificada como pequena, média ou grande, 

tem comprimento menor que 15 m; 

Paquete - Movido à vela, remo ou vara, possui casco de isopor revestido com madeira, 

sem quilha, comprimentos menores que ajangada (até 4,5 m) e casco chato. É conhecida 

como "catraia"; 

Saveiro a motor - Comum na Bahia, possui convés semelhante ao de uma escuna, com 

mastro na proa, para amarração ou colocação de vela, borda livre maior, casaria baixa, casco 
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arredondado e comprimento entre 7 e 9 m. O motor tem de 1 a 4 cilindros e de 18 a 65 H.P., 

arqueação de 2,39 a 3,61 (TBA). Os tanques de combustível têm capacidade de 400 litros de 

óleo diesel. 

Baiteira Bote à vela 

Bote a motor Canoa à vela 

Jangada à vela 
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ANEXO 2 - ARTES DE PESCA 

• ARTES ATIVAS 

Arrasto de camarão - rede de arrasto de fundo, para a captura de camarão, que necessita 

de tangones e portas para a abertura da rede. Esse petrecho também é conhecido como 

"arrasto duplo"; 

Arrasto de praia - rede tracionada à mão, empregada em praias, margens de canais e 

enseadas, cujos cabos ficam em terra para serem puxados. Também conhecida como 

"mangote" ou "tresmalho"; 

Rede de cerco - tipo de rede utilizada para cercar os cardumes. Muitas vezes, os 

pescadores utilizam a "batida" na água no centro do cerco para direcionar os peixes à 

rede e facilitar o emalhe. Possuem comprimento de 30 a 45 m, com malhas de 12 a 15 

mm entre-nós e alturas de 4 m, no centro ("copo"), e 1,5 m nas extremidades ("mangas"); 

Tarrafa - petrecho para a captura de pequenos peixes que, quando lançado, abre-se 

formando um círculo e se fecha quando recolhido, aprisionando os cardumes. O tamanho 

da malha varia em função da espécie visada, variando de 5 a 20 mm (entre nós opostos). 

O comprimento pode variar entre 2 e 2,5 m, sendo geralmente utilizada em águas rasas; 

Jereré - rede com malha fina fixada em uma armação redonda, triangular ou em 

semicírculo, de madeira ou ferro . Essa rede tem formato de saco ou cone, boca voltada 

para cima, possuindo uma haste que pode ser substituída por uma corda. Conhecido, 

também, como puçá ou "couca"; 

Mergulho - é realizado com o auxílio de um compressor de ar, adaptado ao motor da 

embarcação, máscara, nadadeiras e respirador (snorke~ . Para as capturas, é utilizado 

um "bicheiro" (arame rígido , com ponta dobrada, fixado a um cabo de madeira) e 

espingardas de pressão. Os mergulhos são realizados entre 15 e 50 m de profundidade, 

por 3 a 6 mergulhadores, em sistema de duplas. Destina-se a espécies como lagostas, 

polvos, meros, xaréus e raias . 

• ARTES PASSIVAS 

Emalhe - redes geralmente confeccionadas com nylon de monofilamento, pode ser fixada 

ao fundo ou operar à deriva. É destinada a captura de serras, cações, sardinhas, pescadas, 

peixes-voadores e lagostas, estas últimas de uso ilegal. Nesta categoria, estão incluídas 
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redes de emalhar: caçoeira, caceia, malhão, tainheira e rede de espera. Os comprimentos 

variam de 800 a 3.600 m, com malhas de 35 a 130 mm entre nós e 2 m de altura. O uso 

mais difundido dessa rede é para a captura da serra (Scomberomorus brasiliensis). No 

Rio Grande do Norte, para a captura do peixe-voador, é utilizada uma rede de emalhar de 

superfície, localmente denominada "caçoeira", com 9 m de comprimento, malha de 30 

mm entre nós e 1,5 m de altura; 

Armadilha fixa - panagem semelhante a uma rede de emalhar, fixada por estacas fincadas 

na lama. São colocadas em enseadas de manguezais durante as marés altas. Com a 

maré vazante, os peixes ficam retidos na área cercada pela rede ou nas proximidades. 

Conhecida também como "tapagem"; 

Covo para peixe - armadilha de fundo semi-fixa construída em madeira, de formato 

hexagonal, revestida com palhetas de "canabrava", tela de arame ou panagem de plástico. 

Possui abertura em um dos lados ("sanga") que permite a entrada dos peixes. Nesta 

pescaria, os peixes entram a procura de abrigo e não conseguem retornar. Também 

chamada de "manzuá para peixe"; 

Espinhei de fundo - petrecho composto por várias linhas com anzóis, amarradas por 

distorcedores e colocadas espaçadamente em uma linha mestra, fixada no fundo do mar 

por pesos ou garatéias. A linha mestra é confeccionada em polipropileno ou poliamida; as 

secundárias com fio de poliamida; o estropo é feito de aço, sendo mantida uma distância 

constante entre os anzóis. As divisões da linha principal são chamadas de "samburás"; 

Linha de mão - arte de pesca utilizada em três modalidades: linha de superfície, linha de 

fundo e corrico, todas confeccionadas em Poliamida monofilamento. A linha de superfície 

corresponde a uma linha principal, onde se fixam as linhas secundárias, também de 

poliamida, porém com menor diâmetro que a principal. Um lastro ("chumbada") é preso 

na extremidade da linha principal , enquanto ao fim das linhas secundárias, que podem 

ser dotadas de estropos (fio de aço), são fixados os anzóis. A linha de fundo tem 

comprimento adequado à profundidade do local de pesca e o distorcedor, quando presente, 

é colocado no início e/ou final do arco (suporte fixo). O corrico é arrastado na superfície, 

sendo geralmente utilizadas duas linhas, com um anzol cada; 

Curral - armadilha fixa geralmente construída por estaqueamento, com a finalidade de 

reter peixes no seu interior. Também conhecido por "zangaria" e "camboa". 
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ANExo 3 

Composição específica, nome vulgar mais comum, freqüência relativa de ocorrência (%) e família, para a totalidade das amostras coletadas 

da frota artesanal pesqueira, nos estados do litoral norte da Bahia, Alagoas, Pemambuco, Rio Grande do Norte e Ceará Uaneiro de 1998 a 

março de 2000). I - botes e saveiros motorizados de linha de mão (Arembepe -BA); 11 - botes e saveiros motorizados de rede de emalhar 

(Arembepe-BA); 111- botes a motor de linha de mão (AL e PE); IV - botes a motor de rede de emalhar (AL e PE); V - jangadas, botes e canoas 

à vela de rede de emalhar (AL e PE); VI - botes a motor de rede de emalhar de cerco (AL e PE); VII - botes à vela de rede de emalhar de cerco 

(AL e PE); VIII - botes a motor de covo (PE); IX - botes a motor de linha de mão (RN); X - botes à vela de linha de mão (RN); XI - botes à vela 

e motor de rede de peixe-voador (RN); botes a motor de rede de emalhar de cerco (RN) ; XIII - botes a botes a motor de rede de emalhar 

serreira (RN) ; XIV - jangadas, canoas, paquetes e botes de linha de mão (CE); XV - Canoas à vela rede de emalhar. 

0,04 

0,05 11 0,16 11 11 11 11 11 11 II II 11 11 11 1.90 11 0.D1 II 0,01 
0,11 

0,10 

0,Q7 

0.05 

0,03 11 0,04 

0.09 

r 
;'-~.- ,,_.,,'~ ....... :;1, ................. 

~~;;; II II II II II II Il II II II II II 
11 0.03 

IBagre sp. Bagre 0,12 

~2 f athorops spixii Geremias r riidae 0,Q7 

'3 Sciadeictthys kJnicutis Fagre Ariidae 0.16 , 
I 

14 Xenomelaniris brasifiensis r arapau ~1I"erir;dae 0,01 

15 r- capriscus 
f argoo-t>ranco BaJistidae 0.003 0,25 

16 atistes vetl.Ja istictae 1,25 0,59 0,07 0,02 1,26 11 0.12 icargoo 

r elichthys niger 
I
cargoo ~alis1idae 0,02 

18 ~ elichthys piceus ~angulo Balistidae 0,20 

soonarnensis acuna Batrachoididae 0.01 

0.01 



(JJ 

"" 23 r sL.I\JS acus Emoa,a."",ço ~elOnaae 11 11 11 11 11 11 11 11 II II 3,50 11 11 0,02 11 0,01 :xl 
m 24 olhos sp. othidae 0,05 :D olha 
m 25 Syacill1l papillosum ~ 'nguado-de-areia E°ltidae 0,38 < 
N 26 ~lectiS ciliaris 0,19 m t:0-atto parangidae 3,89 0,18 O,OS m 
I V Caranx bartholomaei f uara,<ba ~arangidae 0,62 3,85 35,01 3,50 0,53 1,10 1,37 0,03 (JJ 

28 
, 

(') f aranx crysos 

r-~ 
f arangidae 5,19 19,23 2.22 7,09 3,50 4,80 2,10 2,60 1,09 O,OS O 

:xl 29 f aranx ruber aréu f arangidae 0,26 0,38 0,06 0,10 0,04 m 
Z 30 f aranx hippos aréu f arangidae 0,06 0,49 1,46 0,17 0,80 3,30 2,80 0,21 0,01 m 

9,77 2,27 1,11 0,38 0,30 2,30 2,00 1,50 0,51 0,28 
0,02 0,26 0,20 0,04 

0,47 0,04 

0,50 
c~UI\JS jpalombe1a Earangidae 

12
,62 

0,11 0,72 5,89 
bipirnJlata ~eixe-rei f 8rangidae 0,49 1,04 0,04 0,20 0,30 0.11 0,03 

palome1a I~biro f arangidae 0,05 0,16 
saliens I Iblro Caranaidae 0,02 

2,30 0,11 0,28 0,64 
setapinris lpeixe-galo !b arallQidae 11 0,003 0,11 1,30 0,01 

0,05 0,01 

0,01 

0,80 II I I 0,06 11 0,02 
Seriola dLmerili 'I.Arabaiana ~ Caranoidae II 3,95 11 0,27 11 8,,6 0,30 7,10 0,41 0,07 

0,29 0,67 0,10 0,01 
0,33 0,10 

'rachinotus falcatus ~ampo r arangidae 
°'°°

3

11 11 0,10 
0,04 

1I 1I li II 0,02 
'rachinotus goodei ampo-galhudo f arangidae 0,01 0,80 11 0,01 48 !trac

,"",ru. sp r ampo Earangidae 0,02 
49 raspis seclllda Cara-de-gato f arangidae 0,04 ~50 Carcharhinus acronotus r ubarão-flamengO Carcharhinidae 

0,
003

11 
11 

11 0,
17

11 
11 11 11 11 I1 ~::~ II II II II 0,02 11 0,01 , 

51 Carchart'inus faleifonnes L""lbarào-lombo-preto , ~archarhi nidae 0,01 , , 
'52 Carchartinus leucas , , 
53 Carcharhinus limbatus II ILDarao-galna-preta i~arcna.mnlaae II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 II II !I 11 0,01 11 0,05 
,54 f archarhnus maou 
55 Carchartinus porosus ~~liJar~o-azeiteiro ~farcharhinidae 

11 0,07 11 2,27 11 0,01 11 
, 
56 Carcharnnus sp. i..Darao Carchartinidae 11 11 11 11 11 II II 11 11 11 0,04 II 0,03 



59 r-o

--' 

Ubaráo 0,01 1,40 

o,
47 11 

11 11 11 I I 
I ° '

04
11 0,16 60 Rtizoprionodon porosus 0,02 21 ,72 0,01 0,07 0,18 

61 Rhizoprionodon sp. 0,04 0,65 0,01 0,02 I 
62 entropomus paraJellus 0,01 0,38 
:63 Centropomus sp. 0,11 0,60 
64 ~Centropomus uncIectma6s 0,05 0,07 2,22 0,30 0,04 11 11 11 11 11 !I 0,01 11 0,12 

65 1r hael0don striatus 0,10 
66 Oplsthonema oghrum 0,05 4,30 

II II 11 12,4° 11 ' ,69 Ir:.~; 67 Penana harrowen 

68 f oryphaena equise6s 0,02 0,49 0,21 2,00 0,10 
69 r OIWhaena hippLrUS 1,70 0,16 12,39 0,09 8,ao 22,30 2,10 II 0,14 
70 Oasyatis amencana 0,02 0,32 0,56 0,12 
71 r asyatis centroura 0,10 0,01 
21 Dasyatis ge'jSekl r09 
3 Dasyatis guttata O,OS 0,05 0,07 0,16 
4 pasyatis sp 0,02 2,11 0,35 0,03 
5 IEcheneis naucrates 0,02 

76 Elops saurus rana 0,04 0,10 0,06 11 0,04 , 
77 lisha harroweri 0,01 , 
78 L~ngrauljs grossidens 

11 °,04 9 ~ChaetodiPterus taber arú-branco 0,30 0,56 0,04 
O ICypse11JUS cyanopterus Peixe-voador 0,28 

81 p ypseh.1'US sp. Peixe-voador 

1I 

" " " " 
I j 

11 11 11 0,01 I 

Cj) f82 Hirundichthys affinis Peixe-voador 100 
m· 83 Diapterus auratus 11 n 11 0,01 :o 
ffi 84 DiapteM rhombeus 0,03 :IJ 
m 85 Eucinostomus sp. arapau 

II II II n II 0,01 ~ m 86 Ginglymostoma cirratum Tlbarão-lixa 0,01 0,01 0,10 m 
I 87 

r~-
Pirambú 0,02 0,05 0,32 0,05 2,00 

Cf) 
, 

() 88 nisotremus virginicus Salerna 0,01 0,11 0,13 5,34 0,36 

II II II II 11 °,06 o 
89 Haemulom aurortneatum ~Ira-brarca 0,12 1,49 11 0,07 :o 0,35 0,09 7,80 14,16 m 

Z 90 Haemulon ch1ysargyreum Xira amarela 0,003 0,49 0,31 4,88 m 
91 Haemulcm macrostomum Cocoroca 0,38 0,12 
'92 ,Haemulon melanun.m ~aoun.ra-oreta 0,19 11 11 11 11 II 11 4,35 



(fJ 
m· l59 . t:ZOPriOnodOn lalandii r arãO t archarhinidae 0,01 1,40 

0,
47 11 11 11 11 11 11 11 ! 0,04 r'6 :D 

<TI 
:o 60 'zoprionodon porosus ibarão-rabQ-.seco ~archartliridae 0,02 21 ,72 0,01 0,07 0,18 
m 

, 
< 61 ~hiZOPriOnodOn sp. ~ UbarãO archattlinidae 0,04 0,65 0,01 0,02 
N 

f entropomidae m 62 f entropomus paralellus f amUrim 0,01 0,38 m 
I 63 ,Centropomus sp. Camurim . Eentropomidae 0,11 0,60 

(fJ 

" 64 ;Centropomus lfiiecimalis ~amurim r entropomidae 0,05 0,07 2,22 0,30 0,04 " II 11 IL II II 0,01 11 0,12 
O 
:D 65 f haetodon striatus arboleta b haetodOntidae 0,10 m 
Z 66 r iS1honema ogrom.m 

r-
' lupeidae 0,05 4,30 12,40 1,69 57,97 m 

67 ellona harroweri f l\.peidae 0,01 , 
se p oryphaena eqlisetis alometa f °l)Phaenidae 0,02 0,49 0,21 2,00 0,10 

69 f oryphaena hippurus ourado b oryphaenidae 1,70 0,16 12,39 0,09 8 ,80 22,30 2,10 0,14 

O p asyatis americana ia-manteiga asyatidae 0,02 0,32 0,56 0,12 

'71 p asyatiS cer1rOura ia ~asyatidae 0,10 0,01 , 
72 ,Pasyatis geijseki ~:::9O asyatidae II 0,09 73 Dasyatis guttata basyatidae 0,08 0,05 0,07 0,16 

• 
raia pasyatidae 

~: 
~asyatis sp. 0,02 2 ,11 0,35 0,03 

cheneis naucrates ,Rêmora f cheneidae 0,02 

~ 
Elops saurus ~arana floPidae 0,04 0,10 0,06 11 0,04 

lisha harroweri MarjUba fngralAidae 0,01 
> 

f ardinha ~8 r ngrauliS grossidens Engraulidae II 0,04 
179 ~ haetodipterus faber 

~~ 
~phippidae 0,30 0,56 0,04 

> 
80 f ypse,urus cyanoplOM f""C""tidae 0,28 

t81 ~~sellnlS sp. Peixe-voador Exocoetidae 0,01 

82 irundichthys affinis Peixe-voador Etidae 100 

auratus f. arapeba berre'dae 

I 
0,01 

rtlombeus barapeba erreidae 0,03 

sp. 
f'"pau 

berreidae 0,01 

a cirratum lbarão-tixa E 0,01 0,01 0,10 

surinamensis irambú . emuidae 0,02 0,05 0,32 0,05 2,00 

\rirginicus alema ' emliidae 0,01 0,11 0,13 5,34 0,36 

Il Il II II II 0,06 
aurofineatlm ~ira-branca __ emulidae 0,12 0,35 0,09 7,90 14.16 1,49 11 0,07 

0,003 0,49 0,31 

0,38 

melal'1JlUTl I :Saoun.na.~reta IHaemuidae 11 11 II II II 11 11 IL 0,19 II II 11 11 11 11 4,35 



ophis ~iroró ~t'iChtndae 

0,24 1 0 , '3 1~ II II II II II II II II 
II 0,01 

virginiCUS arbudo [ olynemidae 11 0,02 

arenatus 

~= 
É acantt;dae 0,07 1,24 0,59 

alta riacanthidae 0,01 

canadus elJUPlra cl"rycentridae 0,07 

:::: 11 ° "

5

11 °'

68

11 11 11 
11 0,01 11 

11 °"° 11 11 
11 0,70 I o,n 1 0,22 

lentiginosus aia hinobatidae 0,01 

percellens ia-viola ~hlnobatidae 0,01 

sp. ia t hinobatidae 0,003 

bonasus ~COnha I hinopteridae 11 11 11 11 11 11 11 II II 11 11 11 11 0,07 
0,03 0,05 

chrysopterum riãO Ecaridae 
0,11 11 0,22 11 ~::: 11

7
,90 11 11 I1 0,75 11 

11 11 11 n II 0,01 

rubripinne ob6 f caridae 0,02 

viride udião r caridae 0,01 

sp. F udiãO r caridae 0,01 0,35 l 1 1 
l "23 I ~ 11 11 11 

11 o,o3
11 

~ :~: nobilis ~oro-amarelo r Ciaenidae 
acoupa , escada-amarela Sciaenidae 

jamaicensis r escada ' ~ciaenidae 0,32 0,04 

leiarchus r escada ~ciaenidae 

I 0,01 I 1,79 

1,14 

0,38 0,04 

breviceps f oca-mole f Ciaenidae 0,07 0,01 

ancytodon escada f Ciaenidae 0,43 0,10 

americanus Uudeu r Ciaenidae 11 11 II 11 0,01 11 1,82 

(fl 
55 ~~~;u::-~~~::: f orvina ~Ciaenidae 1,13 0,10 

m· f orvina f iaenidae 1,08 :o 
in 156 Pomadasys corvinaeforrnis f oro-branco ciaenidae 

II II II ! 2,50 l 4,20 1 

~ 0,01 :n 
157 btellifer rastrifer m f abeça-{jura f Ciaenidae 0,01 

< 
158 r canthocybium solandri N 3,50 0,26 0,38 0,11 m f avala-empinge r combridae 0,27 

m 
I 159 l\uxis thazard Bonito r COmbridae 0,01 0,43 0,58 1,32 0,60 

(fl ~ ~onitO () 160 ~uthynnus alleUeratus r combridae 0,14 4,38 0,03 1,62 0,10 9,00 0,68 2,30 
O 
:o 161 atsuwonus pelamis F combridae 0,05 2,65 0,21 0,30 0,90 0,05 0,03 
m ~::a-listrado 
Z 162 f comberomorus brasifiensis r combridae 0,23 7,19 0,65 14,90 7,90 0,20 0,40 35,60 2,33 11

'
° ,56 

m _ . cavalla b vala :Scombridae 6,46 1,08 4,70 2,43 1,90 1,20 1,30 0,70 5,39 1.53 

0,38 0,27 0,43 0,73 0,30 1,60 3,40 



(f) 
m· 

lti7 ~ I nul'Y1JS aUanticus IAlbacorirtla r COmbridae 1,99 0,49 ~::: II 0,
09

11 I1 11 11 11
4

,,0 11 ~::~ 1I 11 11 
11 0,05 11 0,01 

:o 
m 

168 ~lbaCOra.bandOlim :o ~Thunnus obesus r COmbndae 1,55 0,11 0,01 m 
f§ 169 ~Thunn.JS sp. ~lbacora r COmbridae 0,07 
m 170 Alphester afer Sapê r erranidae 

~ :: 11 0,30 11 0,30 1I 1I 11 
11 0,01 11 0,01 m , rlraúna I 171 f ephalOPhollS !uNa r erranidae 3,80 0,32 0,47 0,47 1,30 4,34 0,01 (f) 

() 172 Diplectrum formoslJTl Uacundá r erranidae 0,19 0,06 O 
~aCundá :o 173 ~IP lectrum sp. 

I I II 
II 0,01 11 0,01 

m Serranidae 
Z 174 pinephetus adscensionis Peixe-gato f erranldae 0,36 0,27 0,06 0,34 0,60 0,07 0,01 m 

itajara Mero r erranidae 0,03 0,01 11 0,04 
marginatus f"roupa r erranidae 0,01 0,04 
mori o raroupa.verdadeira r erranidae 0,02 II II 11 11 11 0 ,10 11 " II 11 11 0,25 11 0,01 
mystacinus f heme-llstradO r erranidae 0,003 
nigritus f heme-pre,o Senanidae 

0,30 I I I 
2,18 11 0,34 

niveatus f heme-plntado ;'serranidae 0,01 0,02 
sp. Garoupa r erranidae 0,04 0,01 0,20 0,01 

bonaci r ln9adO r erranidae 0,78 0,22 3,57 6,10 0,70 1,98 11 0,10 
interstitiafis f.Badejo r erranidae 0,09 0,06 0,30 
sp. f Garoupa Serranidae 0,20 
tigris tGaroupa-pintada ~erranldae 0,07 0,13 0,40 11 II II 11 11 11 0,01 
venenosa ~badejo-ferro ~erranidae 0,08 0,07 

furcifer Pargo-mirim ~erranidae 0,10 

II II I I I II " 0,01 probatocepha.lus r argO-de-dente r andae 0,01 
rhomboida~s Castanha Sparidae 0,11 

penna Peixe-pena ?paridae 0,17 0,22 0,03 
pennatUa. Peixe-pena E aridae 0,01 11 0,04 11 

I1 11 
li 0,10 11 11 0,20 11 1I 1I 

11 0,63 11 0,03 
barracuda Barracuda E hyraenidae 0,67 0,11 0,64 0,06 0,25 2,01 
guachancho Bicuda E~enidae 0,20 0,33 
picudila Bicuda Sphyraenidae 0,03 
sp. Bicuda hyraenidae 0,01 11 11 II 11 11 11 11 II Ii II 11 0,16 11 0,02 

lewini Tubarão-martelo ~hymidae 0,01 
sp. Tubarão-martelo hymidae 0,01 0,05 11 11 11 II 11 11 11 11 I! II II 11 0,01 
sp. Peixe-lagarto f ynOdOntidae 0,05 

myops Peixe-lagarto r ynodOntidae 0,60 11 
11 II II II II II II 0,10 11 11 11 5,60 11 ~ :~! 11 3,76 lepturus Espada-preta Trichiuridae 


