






























































































































































































































































































































Musick et ai. (2000) classificou o tubarão-toninha como uma espécie vulnerável nos 

Estados Unidos, devido a um declínio populacional de 90% nos anos 80 e aos seus 

fatores de risco : produtividade muito baixa, de acordo com as idades de maturação 

sexual e máximas, a taxa de crescimento K e taxa de crescimento intrínseco rz. 

No primeiro cenário realizado para a análise demográfica, foi utilizada a mortalidade 

Z' constante durante toda a vida, o que resultou em um aumento populacional anual de 

0,1 %. No segundo cenário, foram utilizadas as mortalidades Zo para o primeiro ano de vida; 

a natural (M) para as idades a partir de 2 anos não recrutadas pela pesca, e a partir da 

classe de idade de 5 anos (recrutamento), foi inserida a mortalidade total Z. Este cenário 

resultou em uma diminuição anual de 4,4%. A hipótese de uma pesca que capturasse os 

indivíduos de C. signatus a partir da idade de primeira maturação sexual (10 anos) foi 

analisada no terceiro cenário, utilizando os mesmos dados do segundo cenário, porém, 

com uma mortalidade total Z iniciando-se aos 10 anos, o que resultou em um aumento 

populacional anual de 0,9%. Na comparação dos três cenários, podemos observar que 

os fatores mais relevantes na sobrepesca do tubarão toninha no nordeste são a alta 

captura de indivíduos jovens e da alta taxa de mortalidade por pesca sobre a população. 

Esta situação torna urgente a tomada de medidas de manejo com relação à 

explotação do tubarão-toninha nos bancos oceânicos frente ao nordeste que incluam a 

diminuição do volume das capturas e restrição da captura de indivíduos jovens. Tais 

medidas promoverão a conservação da população e a continuidade da explotação em 

níveis sustentáveis. 
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Mércia M. de Lima; Rosângela P. Lessa; Paulo J . Duarte-Neto. 
DIMAR - de Pesca - UFRPE - rama REVIZEE 
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Figura 1 - Área de explotação de Haemufon aurofineatum (Pernambuco) na ZEE-Nordeste do Brasi l. 

A sapuruna se distribui na ZEE-Nordeste da foz do rio Parnaíba, Piauí (2°, 13' a 20 42' S 

e 41 o 50' W) até a baía de Todos os Santos, Bahia (120 54' S e 380 10' a 38° 17'). Habita áreas 

próximas a recifes de corais e fundos rochosos (Lieske e Myers, 1994), formando pequenos 

cardumes. A espécie é explotada apenas no litoral de Pernambuco (Figura 1), com a utilização 

de covas para peixe, onde é capturada entre as isóbatas de 15 e 60 m; indivíduos menores 

são encontrados em baixas profundidades, enquanto os adultos em maiores. 
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PRODUçAo PESQUEIRA 
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Figura 2 - Produção pesqueira de H. aurolineatum na ZEE-Nordeste do Brasil, desembarcada por estado, 
entre 1993 e 2001. 

De acordo com o IBAMA, no período de 1993 a 2001, os desembarques da espécie 

Haemulon aurolineatum (sapuruna), no Nordeste (Figura 2), representados apenas pelo 

estado de Pernambuco, teve média de 206 t anuais (IBAMA, 1993 a 2001) . As capturas 

de 1993 a 1998 estiveram em torno de 89 t por ano. Porém, a partir de 1999, houve um 

grande aumento nos desembarques, passando de 124 t para 282 t por ano, o que pode 

ser justificado pelo aumento do esforço na pesca do saram unte (Pseudupeneus 

maculatus) no ano de 1998, já que a sapuruna faz parte da fauna acompanhante, 

representando 25% da captura total. De 1999 a 2001, há registros de desembarques 

também para a Paraíba com uma produção média anual de 69 t. 

ESTRUTURADAPOPULAÇAO EM COMPRIMENTO 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(cm), de H. aurolineatum: 
(a) total e (b) mensal. 
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Os comprimentos (Figura 3a) variaram entre 10,5 e 23,5 cm C" com moda de 16 cm 

C , o que representa 21 % dos indivíduos. A proporção sexual foi de 1:1 com exceção do mês '. 
de abril, quando foi de 1 :2,4. Freqüências de comprimentos mensais (Figura 3b) monstraram 

os menores exemplares entre maio e setembro e os maiores entre agosto e outubro. Houve 

diferença significativa (P < 0,05) dos comprimentos nos meses ao longo do período. 

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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25 

Figura 4 - Regressão do peso total, P,(g), sobre o comprimento zoológico, C,(cm), do H. aurolinealum na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

A relação peso-comprimento de H. aurolineatum (Figura 4) foi estimada para 

exemplares coletados em Pernambuco (n = 420). As regressões estimadas para machos 

e fêmeas, separadamente, não apresentaram diferença significativa (P > 0,05). 
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Figura 5 - Incremento marginal relativo mensal (%) de H. aurolinealum capturada na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A periodicidade na formação dos anéis de crescimento nos otólitos da sapuruna foi 

demonstrada através da análise de incremento marginal (n = 204) (Figura 5). As marcas 

observadas nos otólitos foram consideradas anuais, sendo abril o mês de marcação dos anéis. 

A análise de variância (ANOVA) mostrou diferenças significativas durante o ano (P < 0,05). 
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CURVA DE CRESCIMENTO DE VON BERT ALANFFY 
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Figura 6 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de H. aurolineatum, ajustada aos dados de 
comprimento zoológico, C,(cm), na idade. 

Idade e crescimento foram estudados a partir das leituras dos anéis em otólitos 

sagittae (n = 190) coletados de 2001 a 2003. Os parâmetros de crescimento de von 

Bertalanffy (L_ = 24,17 em C,; K = 0,2336 e to = -0,8552 ano) (Figura 6) foram estimados 

a partir do método dos mínimos quadrados, utilizando os comprimentos retrocalculados 

médios para cada classe de idade. As taxas de crescimento variaram de 4,4 cm.ano·' , 

entre as classes de 1 a 2 anos, diminuindo a cada ano até 1,2 em/ano entre 6 e 7 anos. 

No primeiro ano de vida os indivíduos possuem em torno de 6,5 em. Não foi observada 

diferença significativa entre os sexos (P > 0,05). 

REPRODUÇÃO 

Figura 7 - Cortes histológicos de gõnadas de machos (aumento 400x) de H. a urolinea tum, em 
desenvolvimento (a) e maduro (b); cortes histológicos (aumento 400x) de gõnadas de fêmeas maduras 
(c). Fotos: Mércia Lima. 
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FATOR DE CONDIÇÃO 
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Figura 8 - Fator de condição (K) para H. aurolineatum na ZEE-Nordeste do Brasil: (a) machos; (b) fêmeas. 

A deposição de gordura visceral (figura 7), que corresponde à variação do fator de 

condição, manteve-se com valores elevados para todo o período, com exceção do mês 

de junho, A análise de variância constatou diferença significativa para os machos (P < 

0,05), com os meses de fevereiro e junho diferindo dos demais (teste Tukey) (Figura 8a). 

Já para as fêmeas observou-se diferença significativa (P < 0,05) , com os meses de 

março, junho e setembro apresentando diferença dos demais (Figura 8b). 
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Figura 9 - Comprimento de primeira maturação sexual (L,o) de H. aurolineatum na ZEE-Nordeste do 
Brasil , para fêmeas (a) e machos (b). 

Curvas de primeira maturação sexual, para gônadas (Figura 9) coletadas em 

Pernambuco (2001 a 2003) , indicaram valor de L50 = 15 cm C, para fêmeas (Figura 9a) e 

de 15,3 cm C, para machos (Figura 9b), 
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MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA (S) 
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Figura 10 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de H. aurolinealumdo Nordeste do Brasil. 

As taxas de mortalidade, explotação e sobrevivência, estimadas através da curva 

de captura de comprimentos linearizada (Figura 10), foram: Z = 1,15; M = 0,71; F = 0,44; 

E = 0,34 e S = 31,7%. 
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Figura 11 - Curva de comprimento de primeira captura de H. aurolinealum do Nordeste do Brasil. 

o comprimento de primeira captura (Leso) estimado para os indivíduos capturados 

com covo, em 1999 (Figura 11), foi de 15,61 cm e
" 

apenas 2% maior que o comprimento 

de primeira maturação para machos e 4% quando comparado ao das fêmeas. 

DIAGNÓSTICO 

Na região Nordeste, a sapuruna foi amostrada (REVIZEE) em Pemambuco (80%), 

Ceará (18%) e Bahia (2%). No estado de Pemambuco, a frota é composta, em sua maioria, 

por embarcações motorizadas que utilizam covos para peixe como petrecho. Também 
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foram obtidas capturas de indivíduos jovens com rede de cerco e mangote, nos estuários. 

Nos outros estados mencionados, a arte de pesca empregada foi a linha-de-mão. Porém, 

no presente estudo, os dados provêm das capturas com covo em Pemambuco. 

H. aurolineatum é abundante em pescarias de pequena escala no estado , 

destacando-se as localidades de Ponta de Pedras (Goiana) e Ilha de Itamaracá. Nesta 

última, a captura por unidade de esforço (CPUE) obtida foi de 3,73 kg.covo" .dia" , em 

1999 (REVIZEE, 1999). De acordo com o REVIZEE (2003) , a sapuruna foi freqüente em 

todo ano, mas apresentou os maiores valores de CPUE no segundo e terceiro trimestres, 

com queda no quarto e primeiro; a CPUE média e total para o periodo de abril de 1999 a 

março de 2000 foram 5 e 8,4 kg.covo".dia·" respectivamente. É o recurso de fauna 

acompanhante mais freqüente na pescaria do saramunete, em torno de 25%, porém, 

nos meses mais quentes do ano (setembro-novembro) , apresentou produção superior a 

P maculatus (Ribeiro, 2000) . Segundo o IBAMA (2002), em 2001 houve uma produção 

total de 312 t de sapuruna, enquanto que 298 t foi o total de saramunete registrado. 

As capturas se concentraram nas classes de comprimentos de 14 a 19 cm C" 

representando 84% do total , e, principalmente , entre 15 e 17 cm C, (61 %). Os 

comprimentos de machos e de fêmeas não apresentaram diferenças, assim como as 

relações peso-comprimento, calculadas separadamente para fêmeas e machos. A 

proporção sexual mostra que nos meses de março a junho de 2001 e setembro de 2002, 

o número de indivíduos machos foi maior do que de fêmeas. Entretanto, o teste de x2 só 

apresentou diferença signifivativa para o mês de abril de 2002, sendo uma evidência que 

essa espécie não apresenta um comportamento de segregação sexual permanente. 

Porém, Santos (1988) encontrou diferença significativa para a proporção sexual quando 

utilizou nível de significância de 1 %. 

A sapuruna, no litoral de Pernambuco, reproduz-se o ano todo em conformidade 

com indivíduos maduros em todos os meses do ano observados por Cérvigon (1966) , 

Kossowski, (1985) e Santos (1988) . O primeiro autor indicou o mês de outubro como 

período de desova. Trabalhos realizados sobre reprodução de outras espécies do gênero 

Haemulon no Oeste da Flórida (Silva e Murphy, 2001) , Pernambuco (Santos, 1988) e 

Venezuela (Colassaco, 1987; Ruiz et ai., 1999), sugerem desova parcelada ao longo do 

ano. O tamanho de primeira maturação estimado no presente trabalho (15,3 cm para 

machos e 15 cm para fêmeas) foi da mesma magnitude dos obtidos por vários autores 

(García-Cagide et ai. , 1994; Santos 1988). 

A análise de incremento marginal sugeriu a deposição de um anel anual no mês de 

abril. Também, Ximenes-Carvalho e Fonteles-Filho (1996), utilizando escamas, sugeriram 
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a deposição no primeiro trimestre do ano. A sapuruna apresentou um crescimento atingindo 

o comprimento de primeira maturação aos 4 anos. O comprimento médio retrocalculado 

para o primeiro ano foi de 6,5 em Ct. As taxas de crescimento são maiores entre a idade 

1 e 2 (4,4 cm.ano·') decrescendo até uma taxa de 1,2 cm.ano·'. Para a região do Ceará, 

Ximenes-Carvalho e Fonteles-Filho (1996) encontraram taxas semelhantes, 3,5 cm.ano-' 

(1 a 2 anos), chegando até 1,1 cm.ano·' (4 a 5 anos). 

O valor alto da mortalidade natural (0,71), representando 61 ,7% da mortalidade 

total, e o baixo valor da taxa de explotação (E = 0,34) indicam que este estoque sofre 

pouca diminuição pela pesca, tendo, desta forma, uma alta sobrevivência e indivíduos 

com comprimentos muito próximos ao comprimento máximo teórico. Contudo, 

aumento no esforço de pesca deve ser acompanhado de medidas que não reduzam 

o comprimento de primeira captura, já que o valor de 15,6 em C, é apenas 2% maior 

que o comprimento de primeira maturação para machos e 4% quando comparado ao 

das fêmeas. 

É necessário destacar que o presente estudo se restringe aos indivíduos capturados 

em um só estado, utilizando covos. Isto impossibilitou a realização da avaliação da 

sapuruna, pois são necessárias informações a respeito da captura em outras áreas, 

tendo em vista que o recurso é pouco explotado em Pernambuco. Ainda, a espécie 

apresenta estratégia biológica complexa, como crescimento lento, maturação tardia e 

desova parcelada intermitente, que dificultam a execução satisfatória de planos de manejo, 

caso não haja uma avaliação precisa das condições de seu estoque. 
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Figura 1 - Distribuição de Hemiramphus brasiliensis na ZEE-Nordeste do Brasi l. 

As amostras da agulhinha-preta, coletadas pelo REVIZEE-Nordeste, foram obtidas 

entre a foz do rio Parnaíba (Piauí) (2° 13' S e 41 ° 50' W) e as proximidades de Maceió (9° 

54' S e 35° 51 ') (Figura 1). É capturada com maiorfreqüência entre as isóbatas de 5 e 10m, 

apesar de ocorrer em áreas com profundidades de até 20 m. Os maiores volumes são 

desembarcados no Rio Grande do Norte e Pernambuco. A espécie é capturada com rede 

de cerco (malha 15 mm entre-nós opostos) e, ocasionalmente, pela rede de emalhar 

para captura de agulhinha-branca. 

SÉRIE REVIZEE - S eDRE NE 



PRODUÇÃO PESQUEIRA 
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Figura 2 - Produção pesqueira (t) de H. brasiliensis na ZEE-Nordeste do Brasil, desembarcada por 
estado, entre 1971 e 2001. 

As estimativas divulgadas para as agulhinhas, no nordeste do Brasil (SUDEPE, 

1972 a 1980; IBGE, 1980 a 1989; IBAMA, 1990 a 2001), englobam Hemiramphus brasiliensis 

e Hyporhamphus unifasciatus. De acordo com as proporções entre essas espécies nas 

amostragens do Programa REVIZEE-Nordeste (1998 a 2000), considerou-se 50% do 

peso relatado nas estimativas eram de Hemiramphus brasiliensis. Os desembarques 

dessa espécie, na região, apresentaram média de 206 t anuais, de 1971 a 2001. 

Quando se considerou a explotação da espécie em toda a região, observou-se que 

os maiores desembarques da série histórica foram registrados até 1984, chegando a 

atingir 316,5 t em 1977. De 1986 a 1989, houve diminuição acentuada nos volumes 

desembarcados, com crescimento a partir de 1990. Nos anos seguintes, os 

desembarques de H. brasiliensis permaneceram estáveis na região, com volume médio 

de 196,2 t (1990 a 2001). 

O Rio Grande do Norte liderou as capturas de agulhinha-preta, com desembarques 

médios anuais de 110 t, representando 53,4% do total estimado para toda a série histórica 

da região. De 1971 a 1984, o volume desembarcado variou de 102 a 175,5 t, enquanto de 

1985 a 1989 (41 ta 56,5 t) houve queda nos desembarques do estado com novo aumento 

a partir de 1990. Em 1994, capturas semelhantes (167 t) àquelas obtidas até meados 

dos anos 80 foram novamente registradas, mas, em 2001, apenas 57,9 t foram 

desembarcadas no estado. 
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Pernarnbuco foi o responsável por 24,4% do total explotado da agulhinha-preta, no 

período analisado, com capturas médias de 50,1 t. Os maiores volumes foram verificados 

até 1984, quando se iniciou nova tendência de queda nas capturas, o que foi revertido a 

partir de 1993, chegando a 41,1 t, em 2001. O estado de Alagoas figurou como o terceiro 

mais produtivo para a espécie, com 9,7% do percentual explotado, fornecendo capturas 

médias anuais de 19,9 t. Ceará, Bahia e Paraíba contribuíram com volumes menores 

(5,9%, 3,4% e 3,3%, respectivamente). 

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO EM COMPRIMENTO 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(mm), de H. 
brasiliensis: (a) por sexos agrupados; (b) por sexos separados; (c) mensal. 

A distribuição de freqüência de comprimentos, para as amostragens das redes de 

emalhar de cerco no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco (Figura 3a), apresentou 

comprimentos de 80 a 299 mm Cz' .com média de 196 mm Cz e desvio padrão de 28 mm 

Cz· Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre os comprimentos de machos e 

fêmeas (Figura 3b), enquanto a proporção sexual foi favorável aos machos (1,3:1), com 

diferença significativa (P < 0,05). Freqüências de comprimentos mensais (Figura 3c) 
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demonstraram que os menores exemplares aparecem em abril, maio, junho e agosto; os 

maiores foram registrados entre abril e setembro. Houve diferença significativa (P < 0,05) 

dos comprimentos entre os meses, ao longo do período. 

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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Figura 4 - Regressão do peso total, P,(g), sobre O comprimento zoológico, C,(mm), da H. brasiliensis na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

A relação peso-comprimento de H. brasiliensis (Figura 4) foi estimada a partir das 

amostras de Pemambuco (n = 1.329). As regressões, separadamente para machos e 

fêmeas, não apresentaram diferença significativa (P > 0,05). 

P ARÁMETROS DE CRESCIMENTO 

Método 

Gulland e Hol! 

Munro 

Fabens 

Elefan 

29,4 

28.9 

29,5 

29,0 

0.95 

1.10 

0,97 

1,00 

Tabela 1 - Parâmetros de crescimento g.erados a partir das distribuições de freqüências de comprimentos, 
para H. brasiliensis na ZEE-Nordeste do Brasil (métodos de Gulland e Holt; Munro; Fabens e Elefan). 

Os parâmetros de crescimento foram gerados através das distribuições de 

freqüências de comprimentos, para os exemplares amostrados nos estados do Ceará, 

Rio Grande do Norte e Pemambuco (n = 3.456). Utilizando desembarques mensais 

relatados pelo IBAMA (ESTATPESCA, 1999 a 2001), para aqueles estados estimou-se, 

no periodo analisado, que as capturas eram compostas de 3.460.289 indivíduos. O modelo 

que melhor se ajustou aos dados foi o de Gulland e Holt, sendo este o utilizado para as 

estimativas de avaliação do estoque de H. brasiliensis. 
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REPRODUÇÃO 
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Figura 5 - Fator de condição (K) mensal para fêmeas (a) e machos (b) de H. brasifiensis, na ZEE
Nordeste do Brasil (1998 e 1999). 

o fator de condição para fêmeas e machos amostrados em Pemambuco entre 1998 e 

1999, teve valores máximos nos meses de junho e julho, para fêmeas (Figura Sal, e dezembro, 

para machos (Figura 5b), A agulhinha-preta apresenta desova parcelada e se reproduz durante 

todo o ano, porém com um pico entre setembro e dezembro, em Pemambuco. 

COMPRIMENTO DE PRIMEIRA REPRODUÇÃO 
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Figura 6 - Comprimento de primeira maturação sexual (L
50

) de H. brasiliensis na ZEE-Nordeste do Brasil: 
(a) fêmeas; (b) machos. 

Curvas de primeira maturação sexual foram estabelecidas para os exemplares 

amostrados em Pernambuco (1998 e 1999), Valores de Lso foram obtidos para fêmeas 

(193 mm C) (Figura 6a) e para os machos (186 mm C) (Figura 6b) , 
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MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA (S) 
CURVA DE CAPTURA DE COMPRIMENTOS LINEARIZADA 
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Figura 7 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de H. brasiliensis do Nordeste do Brasil. 

As taxas de mortalidade, explotação e sobrevivência, estimadas através da curva 

de captura (Figura 7) para as amostras do Ceará, Rio Grande do Norte e Pemambuco 

(1998 a 2000), foram: Z = 3,17; M = 1,70; F = 1,47; E = 0,46 e S = 4,2%. 

COMPRIMENTO DE PRIMEIRA CAPTURA 
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Figura 8 - Curva de comprimento de primeira captura de H. brasiliensis do Nordeste do Brasil. 

o comprimento de primeira captura (Leso) foi de 179 mm C, (Figura 8), para os 

indivíduos de agulhinha-preta obtidos da frota de cerco do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, entre 1998 e 2000. Esse comprimento é inferior àquele estimado para o 

comprimento de primeira maturação. 

S ERIE REVIlEE - SeORE NE 



PADRÃo DE RECRUTAMENTO 
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Figura 9 - Padrão de recrutamento mensal, à pesca, de indivíduos do H. brasifiensis na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o período de recrutamento à pesca de H. brasiliensis (Figura 9) estimado foi de 

março a junho, referente às capturas de cerco no Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco (1998 e 2000). 

RENDIMENTO POR RECRUTA RELATIVO 

5 100 

~ 
4,5 - - - - - - - - - - - - - -

4 
o 
> 3,5 
~ 
~ 3 

§ 2,5 
~ 
:g 2 
c 
ID 

1.5 E 
'6 
c 

90 

1ft 80 m 

t 70 

m 60 
'2 

50 u - --- - -
~ 40 0 
0 
m 
E 30 o 
jjj 

ID 
ti: 20 

0.5 
Eatual 

10 

o O 
o 0.25 0.50 0.75 O 0.25 0.50 0.75 

a Taxa de explotação b Taxa de explotação 

Figura 10 - Rendimento por recruta relativo (V/R em g) (a) e percentagem da biomassa média por recruta 
relativa (b), em função da taxa de explotação, do H. brasiliensis na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o modelo de rendimento por recruta, para a agulhinha-preta do Ceará, Rio Grande 

do Norte e Pernambuco, forneceu uma taxa de explotação para um rendimento máximo 

sustentável (Em.,} de 0,95 (Figura 10a) e para uma explotação Eo.l de 0,86. A taxa de 

explotação atual, estimada através da curva de captura, foi de 0,46. A figura 1 Ob apresenta 

a percentagem da biomassa média por recruta relativa. 
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ANÁLISE DE P SEUDOCOORTES DE COMPRIMENTOS 

~ 1 ~ 

45 1 ,6~ 

Vl~~ 1.4 ~ 
!li 1 ,2 ~ -g 30 ..... 
~ 25 1,OR 
g~ O~ ~ 
51 15 0,6 ~ 
rf 10 O,4~ 

S .,/ Ol~ 
O l-+ ...... +-+ ....... <4++-++-f-+-+-+-++-+-+~ 0.0 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Comprimento zoológico (mm) 

-- B médio ....... .. Y médio - - F 

Figura 11 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por classe de comprimento, de 
H. brasiliensis na ZEE-Nordeste. 

Aanálise de pseudocoortes de comprimentos (Jones e Van Zalinge, 1981), forneceu , 

para a agulhinha-preta, biomassa média anual de 596 t, com rendimento de 199 t e 

explotação de 33,4% (Figura 11). As classes mais explotadas foram de 170 a 220 mm C" 

com taxas de mortalidade por pesca (F) de 0,16 a 0,99; mortalidade total (Z) entre 1,86 e 

2,69, e de explotação (E) de 0,1 a 0,37. Na classe de 200 mm C" o rendimento apresentou 

valores idênticos aos de biomassa. 
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Figura 12 - Modelo de projeção com base em comprimentos, utilizando fatores de F, para o H. brasiliensis 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Através do modelo de projeção, baseado em comprimentos e utilizando taxas de 

mortalidades atuais, obtidas na análise de pseudocoortes de comprimentos (Figura 12), 

foi estimado um rendimento anual de 233 t, para o estoque de H. brasiliensis do Ceará, 

Rio Grande do Norte e Pernambuco, retirados de uma biomassa de 695 t, com explotação 

de 32,5% do estoque. Segundo essas projeções, a taxa de mortalidade por pesca atual 

se encontra abaixo do limite máximo sustentável. 
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DIAGNÓSTICO 

Na região Nordeste, Pernambuco (76,6%), Rio Grande do Norte (20,3%) e Ceará (3,1 %) 

foram os estados onde a agulhinha-preta Hemiramphus brasiliensis foi mais freqüentemente 

amostrada (REVIZEE). Nesses estados, os desembarques provieram, quase exclusivamente, 

da frota de rede de emalhar de cerco, com uma pequena parcela desembarcada pela frota de 

rede de emalhar de espera, para agulhinha-branca, que se constitui em captura eventual. Na 

série histórica, obtida das estimativas da SUDEPE (1972 a 1980), IBGE (1980 a 1989) e 

IBAMA (1990 a 2001), o Rio Grande do Norte representou 53,4% dos desembarques, seguido 

de Pernambuco, com 24,4% da produção em volume desembarcado, na região. 

As capturas se concentraram nas classes de 180 a 230 mm C, (82%), principalmente 

entre 200 e 220 mm C, (53%). Apesar da grande amplitude de comprimentos (80 a 299 mm 

C,), a concentração das capturas em classes médias e o baixo desvio padrão (28 mm C,) 

evidenciaram que a explotação dessa espécie é realizada, principalmente, sobre exemplares 

adultos. No presente estudo, a estrutura de comprimentos para a espécie foi semelhante 

àquela observada pelos diferentes autores e anos, no sudeste da Flórida. 

Os comprimentos de machos e fêmeas não apresentaram diferenças significativas, 

assim como as relações peso-comprimento. A proporção sexual foi favorável aos machos, 

contrário aos resultados obtidos por Santos (1967), em Pernambuco, além de Berkeley e 

Houde (1978), na Flórida. Nas distribuições de freqüências mensais, o maior número de 

classes e exemplares foi registrado de abril a junho, corroborando com as altas CPUEs 

obtidas no segundo trimestre, em Pernambuco e Rio Grande do Norte (REVIZEE, 2003), 

o que provavelmente representa o período da safra desse recurso, na região. 

A maior intensidade reprodutiva foi verificada entre setembro e dezembro, com 21 ,7% 

de exemplares imaturos amostrados no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Santos 

(1970) estimou o comprimento de primeira maturação de 168 mm C" para a costa de 

Pernambuco. No sudeste da Flórida, as atividades reprodutivas se iniciam com 200 mm C, 

(Berkeleye Houde, 1978). A agulhinha-preta possui comprimento de primeira maturação entre 

170 e 200 mm C" variando de acordo com a latitude da área de distribuição. Quanto à época 

de reprodução, a espécie, no sudeste da Flórida, também apresenta maior intensidade 

reprodutiva no período primavera-verão (Berkeley e Houde, 1978; M,Bride e Thurman, 2003). 

O estudo de crescimento, através da decomposição das classes de comprimentos, 

apresentou apenas dois grupos, considerados anuais. Na maior parte dos meses analisados, 

as distribuições de comprimentos resultaram em apenas uma moda, indicando um ciclo 

de vida curto para H. brasiliensis e fornecendo uma taxa de crescimento (K) relativamente 

alta. McBride e Thurman (2002), analisando anéis de crescimento em otólitos, encontraram 
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quatro grupos de idade, com deposição de apenas uma marca anual no mês de junho, no 

sudeste da Flórida. Ainda naquela região, Berkeley e Houde (1978), utilizando escamas, 

observaram a existência de, no máximo, dois anéis, com comprimento máximo de 280 

mm C,. A obtenção de apenas dois grupos de idades, nas distribuições de freqüências dos 

exemplares amostrados no Nordeste do Brasil, concorda com aqueles encontrados pelo 

estudo de escamas, no sul da Flórida. No entanto, apresenta idades subestimadas se 

comparado às estimativas de idades de otólitos, também no sul da Flórida. 

As taxas de mortalidades estimadas, que podem ser consideradas altas, são 

características dos estoques de pequenos pelágicos, espécies com elevadas taxas de 

crescimento e pequena longevidade. A alta predação, a qual a agulhinha-preta é exposta, 

justifica a elevada mortalidade natural e a baixa sobrevivência, o que resultou numa 

mortalidade natural superior à mortalidade por pesca. Berkeley e Houde (1978) estimaram 

uma taxa de sobrevivência de 14% para o estoque de H. brasiliensis no sudeste da 

Flórida, superior a estimada no presente estudo. Peixes tropicais tendem a sofrer maior 

mortalidade natural do que peixes de regiões temperadas (Longhurst e Pauly, 1987). 

Nesse sentido, elevadas temperaturas médias, como na costa nordeste do Brasil, 

determinam alta predação e baixa sobrevivência. 

O comprimento de primeira captura (Le5o) calculado é inferior ao estimado para 

primeira maturação, apesar da proximidade desses comprimentos, exemplares com esse 

tamanho representaram 16,5% das capturas, percentual relativamente alto, considerando

se que o início da atividade reprodutiva ocorre a partir dessa classe. Nos meses de 

março a junho foram obtidas as maiores freqüências de exemplares recrutados à pesca, 

coincidindo com o período de desembarques mais expressivos na região Nordeste. 

Na análise de pseudocoortes de comprimentos, obteve-se uma explotação de 33,4% 

para a agulhinha-preta. Apesar das taxas de explotação atuais (E = 0,46 e E = 0,37, 

respectivamente) possuírem valores inferiores àquela calculada para um rendimento 

máximo sustentável (Emáx = 0,95), obtida através do modelo de rendimento por recruta, a 

intensa explotação na classe de 200 mm C" provavelmente ocasionada pela seletividade 

da rede de cerco, pode levar à depleção desse estoque no futuro imediato, por estar 

muito próxima ao início da atividade reprodutiva. O ordenamento no tamanho das malhas 

da rede de cerco é importante, a fim de promover capturas mais racionais. 

Projeções realizadas com simulações nos fatores de mortalidade por pesca (F), 

indicaram que a espécie não se encontra no limite de explotação sustentável, o que 

concorda com os resultados obtidos para o modelo de rendimento por recruta. No entanto, 

ressalta-se que um aumento no esforço de pesca deve ser acompanhado de medidas 

que promovam o aumento no comprimento de primeira captura. 
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Figura 1 - Área de explotação de Hyporhamphus unifascialus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A agulhinha-branca é principalmente explotada no estado de Pernambuco (Figura 

1), mas capturas eventuais também ocorrem em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. Apresenta distribuição costeira, sendo capturada do estuário à isóbata de 

5 m. As amostragens sobre H. unifasciatus se distribuíram entre 7° 25' e 8° 55' S. 

Empregam-se rede de emalhar de espera (malhas de 12 e 15 mm) , na zona 

costeira, e puçá, no estuário. 
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PRODUÇÃO PESQUEIRA 
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Figura 2 - Produção pesqueira de H. unifasciatus na ZEE-Nordeste do Brasil, desembarcada por estado, 
enlre 1971 e 2001 . . 

As estatísticas pesqueiras referentes aos desembarques das agulhinhas 

branca e preta, na região Nordeste, foram consideradas apenas para o estado de 

Pernambuco, onde as amostras coletadas pelo REVIZEE foram representativas e 

existe uma frota direcionada para esses recursos. Os desembarques registrados 

anualmente para as agu lhinhas (IBGE, 1980-1989; IBAMA, 1991-2001) são 

compostos pelas espécies Hemiramphus brasiliensis e Hyporhamphus unifasciatus. 

Desta forma, utilizou-se para H. unifasciatus (Figura 2) , a proporção obtida nas 

amostragens em Pernambuco, entre 1998 e 2000, em relação à H. brasiliensis. Os 

registros dos desembarques sugeriram que foram desembarcadas 872 t entre 1971 

e 2001, com média anual de 30 t. Os maiores desembarques mais ocorreram entre 

1977 e 1984. Na segunda metade da década de 1980 houve declínio acentuado nas 

capturas , que aumentaram a partir de 1990 e registraram, em 1995, o maior volume 

desembarcado de toda série histórica (48 ti. As capturas da agulhinha-branca estão 

estáveis desde aquele ano, apresentando média de 34,6 t. Em 2001 , apenas 25 t 

foram desembarcadas no litoral de Pernambuco. 
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ESTRUTURADA POPULAÇÃO EM COMPRIMENTO 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(mm), de H. 
unifasciatus: (a) por sexos agrupados; (b) por sexos separados; (c) mensal. 

Os comprimentos de H. unifasciatus entre 1998 e 2000 (n = 1.918) (Figura 3), 

apresentaram variação de 95 a 260 mm ez' com média de 183 mm ez e desvio padrão de 

382 mm ez (Figura 3a). Os tamanhos mais freqüentes foram de 150 a 220 mm e" 
representando 97% das capturas. As distribuições de freqüência de comprimento, para 

machos e fêmeas (Figura 3b) , não apresentaram diferença significativa (P > 0,05) . A 

proporção sexual foi ligeiramente favorável às fêmeas (1,07: 1), mas sem diferença 

significativa (P > 0,05). Os menores exemplares da espécie ocorreram em fevereiro e 

outubro e os maiores em fevereiro, março e outubro. Ainda em relação às distribuições 

mensais (Figura 3c), foi verificada apenas uma moda, em sua maioria, que pode 

representar uma classe etária. Os comprimentos zoológicos foram distintos (P < 0,05) 

ao longo dos meses. 
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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Figura 4 - Regressão do peso total, P,(g), sobre o comprimento zoológico, C,(mm), de H. unifasciatus na 
ZEE-Nordeste. 

A relação peso-comprimento da H. unifasciatus (Figura 4) foi estimada a partir dos 

exemplares amostrados (n = 830) nos desembarques da frota de rede de emalhar em 

Pernambuco, entre 1998 e 2000, Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre as 

relações estabelecidas para machos e fêmeas, 
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Figura 5 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de H, unifasciatus, ajustada aos dados de comprimento 
zoológico, Cz(mm), na idade (anos) . 

A curva de crescimento para a agulhinha-branca (Figura 5) foi estimada através da 

leitura de incrementos diários em otólitos lapilli (Figura 6), utilizando os exemplares 

coletados ern 1999 no estado de Pernambuco. Os parâmetros de crescimento estimados 

foram: L = 304 mm C ; K = 1,46 e to = 0,046 ano. _ z 
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OTÓLITOS - INCREMENTOS DIÁRIOS 

Figura 6 - Par de otólitos sagittae de H. unifasciatus - escala 1 mm (a); corte transversal de otólito lapi/lus, 
com espessura de 50 ~m - escala 0,2 mm (b); corte transversal de um otólito lapillus, mostrando a região 
central, com o núcleo e os microincrementos diários dispostos ao longo do eixo de leitura - escala 40 ~m 
(c, d); otólito sagitta de um jovem de 18 mm, visto ao microscópico óptico (e) e em microscopia eletrônica 
(I) - escalas 20 ~m. Fotos: Analbery Monteiro. 
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Figura 7 - Fator de condição (mensal) para machos (a) e fêmeas (b) de H. unifasciatus, na ZEE-Nordeste 
do Brasil (1998 a 1999), 

o fator de condição, para machos (Figura 7a) e fêmeas (Figura 7b), dos 

exemplares amostrados em Pernambuco (1998 e 1999), apresentou seus maiores 

valores em outubro, sugerindo que este se constitui no período em que a espécie possui 

as melhores condições alimentares. 

COMPRIMENTO DE PRIMEIRA REPRODUÇÃO 
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Figura 8 - Comprimento de primeira reprodução (Lso) de H. unifasciatus na ZEE-Nordeste do Brasil: (a) 
fêmeas; (b) machos. 

o comprimento de primeira maturação, estimado para fêmeas (Figura 8a), foi de 

189 mm C, e, para machos (Figura 8b), de 17,6 mm C" referentes aos exemplares 

coletados entre 1998 e 1999, no estado de Pernambuco, A figura 9 apresenta cortes 

histológicos evidenciando o desenvolvimento ovocitário de H, unifasciatus, nos estágios 

11 , 111, IV, VeVI. 
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CORTES HISTOLÓGICOS 

Estágio V Estágio V Estágio VI 

Figura 9 - Estágios de desenvolvimento ovocitário de H. unifasciatus: ovócitos nos estágios 11, 111, IV, V e VI. 
Fotos: Analbery Monteiro. 

MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA (S) 
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Figura 10 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de H. unifasciatus do Nordeste do Brasil. 

A curva de captura, referente aos comprimentos zoológicos amostrados em 

Pemambuco (1998 a 2000) (Figura 10), forneceu taxas de mortalidades total (Z) de 13,10, 

por pesca (F) de 10,92 e natural (M) de 2,20; taxa de explotação E = 0,83 e taxa de 

sobrevivência S = 0,0002%. 
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COMPRIMENTO DE PRIMEIRA CAPTURA 
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Figura 11 - Curva de comprimento de primeira captura de H. unifasciatus do Nordeste do Brasil. 

o comprimento de primeira captura, estimado para a agulhinha-branca (Figura 11), 

foi de 171 mm e
" 

utilizando-se os exemplares amostrados nos desembarques da frota 

de rede de emalhar em Pernambuco (1998 a 2000). 
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Figura 12 - Padrão de recrutamento mensal, à pesca, de indivíduos do H. unifascia tus na ZEE-Nordeste 
do Brasil. 

As maiores freqüências de exemplares recrutados à área de pesca ocorreram entre 

fevereiro e agosto, atingindo, no mês de maio, o maior percentual (Figura 12). Os 

comprimentos utilizados foram obtidos nos desembarques da frota de rede de emalhar, 

em Pernambuco (1998 a 2000). 

SÉRIE REVIZEE - SCORE NE 



RENDIMENTO POR RECRUTA RELATIVO 
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Figura 13 - Rendimento por recruta relativo (Y/R em g) (a) e percentagem da biomassa média por recruta 
relativa (b), em função da taxa de explotação, do H. unilascialus da ZEE-Nordeste do Brasil. 

Utilizando o modelo de rendimento por recruta (Figura 13a), foi estimada uma taxa 

de explotação para um rendimento máximo sustentável (Emáxl de 0,78 enquanto o valor 

obtido para E O, l foi de 0,71. A taxa de explotação atual de H. unifasciatus na região, calculada 

através da curva de captura e da mortalidade natural, é superior às estimativas sugeridas 

pelo modelo, que visam a sustentabilidade do recurso. A figura 13b apresenta a biomassa 

por recruta relativa. 
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Figura 14 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por classe de comprimento, de 
H. unilascialus na ZEE-Nordeste. 

Através do modelo de pseudocoortes baseado em comprimentos (Jones e Van Zalinge, 

1981), foi obtida, para a espécie, uma biomassa média anual de 117,8 t, para um rendimento 

de 37,5 t. Segundo essas estimativas, são explotados, anualmente, 31 ,9% do estoque de H. 

unifasciatus, em Pernambuco. As classes mais explotadas foram de 160 a 240 mm C" corn 

valores mensais de mortalidade total (Z) de 0,42 a 1,19; mortalidade por pesca mensal (F) de 

0,23 a 1,01 e taxa de explotação anual variando entre 0,56 a 0,84 (Figura 14). 
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MODELO DE PROJEÇÃO BASEADO EM COMPRIMENTOS 
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Figura 15 - Modelo de projeção com base em comprimentos, utilizando fatores de F, para o H. unifascialus 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Projeções para pescarias futuras (Thompson e Bell, 1934) foram estabelecidas 

através de variações da mortalidade por pesca, utilizando as taxas de mortalidades e o 

número de sobreviventes, obtidos nas análises da explotação atual (Figura 15). Essas 

projeções forneceram um rendimento de 37,6 t de agulhinha-branca, capturadas de uma 

biomassa de 118,4 t, com explotação de 31,8% desse recurso. 

DIAGNÓSTICO 

As capturas de H. unifasciatus são realizadas, essencialmente, no estuário e na 

costa, em profundidades inferiores a 5 m. O acesso à explotação desse recurso é facilitado 

por seus hábitos estuarinos, costeiros e extremamente associados às fanerógamas, 

que utiliza como abrigo e para alimentação (Robertson e Klumpp, 1983; Monteiro, 2003). 

A explotação comercial da agulhinha-branca, na região Nordeste, ocorre apenas na 

costa de Pernambuco, onde são registrados os maiores desembarques. Este se constitui 

num importante recurso pesqueiro para a frota motorizadas e à vela, que operam com 

rede de emalhar de cerco. Entre 1998 e 2000, a espécie representou 20% dos 

desembarques da frota motorizada e 48,2% das embarcações à vela. As maiores capturas 

por unidade de esforço (CPUEs) ocorreram no quarto trimestre, com média de 11,5 

kg.dia-1 e total de 10,8 kg.dia-1 (REVIZEE, 2003) . 

Quando comparada aos outros recursos pesqueiros da região, a produção de H. 

unifasciatus é pequena, levando a um baixo rendimento, em peso. Entre 1971 e 2001, 

foram registradas capturas médias anuais de 30 t em Pernambuco (SUDEPE, 1971 a 

1979; IBGE, 1980 a 1989; IBAMA, 1990 a 2001), verificando-se, em 1995, o maior volume 

de toda série histórica (48 t) com capturas estáveis desde então. Apesar dessa aparente 

estabilidade, uma diminuição nas capturas locais vem sendo observada, com 
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deslocamento da frota para os estuários e alteração nas fainas de pesca, que passaram 

a capturar no regime noturno, com atração luminosa e emprego de puçás. Desta forma, 

registra-se que vêm sendo explotados indivíduos com tamanhos inferiores aos da zona 

costeira (jovens), provavelmente pelo caráter de berçário do ambiente estuarino para 

essa espécie (Monteiro, 2003). 

A estrutura de comprimentos e idades da agulhinha-branca demonstrou a existência 

de apenas uma classe etária, com exemplares entre 25 e 406 dias. Entretanto, no geral 

se apresentaram indivíduos com, no máximo, um ano de vida, o que concorda com a 

estrutura de comprimentos que apresenta, na maioria dos meses, apenas uma moda. 

Também foi registrada, para a espécie, uma elevada taxa de crescimento associada a 

uma baixa longevidade, característica biológica provavelmente relacionada à posição que 

ocupa na cadeia trófica, como espécie na base da cadeia alimentar. 

A partir dos comprimentos de primeira maturação estimados para machos e fêmeas, 

observou-se que a freqüência de exemplares imaturos foi de 60,2% para fêmeas e 54,9% 

para machos. Esta alta freqüência de exemplares imaturos representa séria ameaça à 

manutenção desse estoque, sendo necessárias medidas que regulamentem o 

comprimento de primeira captura de 171 mm Cz ' inferior àqueles observados para a 

primeira maturação de machos e fêmeas. 

As estimativas de mortalidades, obtidas da curva de captura e da equação de 

mortalidade natural, forneceram valores elevados, em relação à mortalidade por pesca, 

indicando que as mortes causadas por essa atividade são, aproximadamente, cinco 

vezes superiores àquelas por causas naturais. As taxas de mortalidades da espécie 

resultaram na baixa sobrevivência, na área de estudo. Segundo o modelo de rendimento 

por recruta, a espécie se encontra sobreexplotada, tendo ultrapassado a taxa de 

explotação para um rendimento máximo sustentável. Esse resultado corrobora aqueles 

obtidos do modelo de projeção de Thompson e Bell, que também forneceu uma taxa de 

mortalidade por pesca acima dos limites aceitáveis para a sustentabilidade desse 

recurso. O a lto percentual de exemplares imaturos nas capturas e o pequeno 

comprimento de primeira captura favorecem a depleção do estoque de H. unifasciatus 

da região. Medidas que visem o aumento do comprimento de primeira captura e a 

diminuição do esforço de pesca, principalmente nas áreas estuarinas onde há grande 

concentração de indivíduos jovens, são urgentes. Os resultados apresentados por 

Monteiro (2003) sugerem que uma rede de emalhar, com 15 mm de abertura de malha, 

entre-nós opostos, seria mais indicada para as capturas de agulhinha-branca, explotando 

exemplares com tamanho médio superior ao de primeira maturação, em sua maioria. 
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Figura 1 - Distribuição de Mustelus canis na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Os tubarões do gênero Mustelus (família Triakidae) possuem distribuição 

cosmopolita, sendo abundantes em plataformas continentais e insulares de regiões 

temperadas e tropicais. Eles são costeiros e habitam águas rasas, mas também podem 

ser encontrados em águas de até 600 m de profundidade (Compagno, 1984). Na ZEE

Nordeste, essa espécie foi capturada no talude continental do Atlântico Sudoeste Equatorial, 

pelo BPq. "Prof. Martins Filho" (LABOMAR/UFC), numa área compreendida entre 02° 06' 

e 10° 59' S e de 034° 26' a 041 ° 38' W. 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa (número de indivíduos) por classe de comprimento total, 
C,(cm), de M. canis na ZEE-Nordeste do Brasil (1980 a 2001). 
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Figura 3 - Comprimento de primeira maturação sexual (l so) para fêmeas e machos de M. canis na ZEE
Nordeste do Brasil. 

As 57 fêmeas amostradas pelo BPq. "Prof. Martins Filho" apresentaram seus 

comprimentos totais (C,) variando de 81,5 a 132 cm C" com moda na classe de 

comprimento entre 115 e 120 cm C" enquanto nos 43 machos analisados o C, variou de 

76 a 115 cm, com moda entre 95 e 100 cm C, (Figura 2) . O tamanho de primeira maturação 

sexual, para as fêmeas, foi estimado entre 110 e 115 cm C, e, para os machos, entre a 

classe de 100 a 105 cm C, (Figura 3). 
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DIAGNÓSTICO 

Das 57 fêmeas examinadas, 17 eram jovens (29,8%), 11 se encontravam em 

maturação (19,3%), 9 eram pré-ovulatórias (15,8%), 1 estava em ovulação (1,7%) e 16 

estavam prenhes (28,1 %). Não foi possível determinar o estádio sexual em três fêmeas. 

Nas fêmeas prenhes, observaram-se embriões com tamanhos de até 43,0 cm C
" 

provavelmente já a termo, uma vez que o C
" 

ao nascimento, varia entre 34 e 39 cm C
" 

como reportado por Compagno (1984) . A proporção sexual observada para os embriões 

foi de 1:1, aproximadamente, além de não ser possível identificar o sexo de 8 embriões, 

devido aos seus reduzidos comprimentos totais. As fêmeas de M. canis apresentaram 

vitelogênese e gestação concomitantes, com o diâmetro do maior folículo ovariano 

aumentando simultaneamente com o comprimento médio dos embriões. O aumento 

proporcional do número de embriões e de ovócitos, em relação ao comprimento total das 

fêmeas, sugere que as fecundidades uterina e ovariana aumentam com este comprimento. 

A maior diferença no comprimento entre embriões de uma mesma gestação foi de 

2,7 cm C
" 

indicando que as fêmeas não ovulam durante a prenhez. A fecundidade máxima 

foi igual a 9 embriões por fêmea, observando-se uma relação linear entre a fecundidade 

e o C,. A maior fêmea prenhe encontrada apresentou 132 cm C,o As fêmeas capturadas 

apresentaram ovócitos entre 0,2 e 2,6 cm, sendo observadas amplas dispersões no 

diâmetro dos ovócitos de diferentes fêmeas em março (0,1 - 2,6 cm), abril (0,1 - 1,4 cm), 

novembro (0,1 - 1,8 cm) e dezembro (0,9 - 1,9). A presença de fêmeas com vários 

tamanhos de ovócitos, num mesmo período, sugere que essa espécie não possui um 

ciclo reprodutivo com sazonal idade definida, na região amostrada. 

Das 30 fêmeas que tiveram suas glândulas oviducais analisadas microscopicamente, 

2 eram jovens, 8 estavam em maturação, 9 eram pré-ovulatórias, 1 estava em ovulação e 

10 prenhes. Não foram encontrados espermatozóides em glândulas oviducais de fêmeas 

jovens e em maturação, enquanto apenas 2 fêmeas prenhes não apresentaram 

espermatozóides em suas glândulas oviducais. Nas fêmeas pré-ovulatórias, notou-se 

que os espermatozóides apareceram quando os folículos ovarianos estavam bem 

desenvolvidos. A única fêmea em ovulação examinada apresentou poucos 

espermatozóides estocados. 

Dos 43 machos, 5 eram jovens (11 ,7%), 24 subadultos (55,8%) e 14 adultos (32,5%). 

A diferença entre os comprimentos de primeira maturação sexual (26 cm) , observada 

entre as fêmeas das regiões Nordeste (110 cm C,) e Sul (83,8 cm C,), parece se repetir 

também para os machos, uma vez que o presente estudo sugere a faixa de comprimento 

total entre 100,0 e 105,0 cm, enquanto, para a região Sul, Souto (1986) indica 79,5 cm. 
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Figura 1 - Distribuição de Opisthonema oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A sardinha-laje Opisthonema og/inum se distribui por toda a zona costeira da ZEE

Nordeste: foz do rio Parnaíba (PI) (20 13' a 20 42' S / 041 0 50' W) às proximidades de 

Salvador (BA) (120 54' S / 0380 10' a 380 17' W). (Figura 1). Ela é freqüentemente capturada 

entre as isóbatas de 10 e 30 m, sendo pouco comum em áreas com profundidades 

maiores que 50 m. Apresenta maior abundância na costa do Ceará, onde são registrados 

os desembarques mais expressivos. 

S ERIE REVIZEE - S CORE NE 



PRODUÇÃO PESQUEIRA 
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Figura 2 - Produção pesqueira de o. oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil, desembarcada por estado, 
entre 1980 e 2001. 

A sardinha-laje constitui um importante recurso para a frota pesqueira artesanal, 

que emprega rede de emalhar. Essa espécie apresenta uma média de 1.048 t 

desembarcadas anualmente, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pemambuco, Alagoas 

e Bahia (IBGE, 1980 a 1989; IBAMA, 1990 a 2001) (Figura 2). Em 2001, desembarcaram 

1.565 t, representando o terceiro maior volume desde 1980. O declínio das capturas da 

serra (Scomberomorus brasiliensis) , alvo do emalhe no nordeste, tem intensificado as 

capturas da sardinha-laje, principalmente no Ceará, onde o tamanho das malhas nas 

redes diminuiu maximizando as capturas dessa espécie. 

O Ceará é responsável pelos maiores desembarques (50,5%), que apresentaram um 

grande aumento em 1983 (2.124 t) e passaram a diminuir em 1984 (244 t). A partir desse ano, 

oscilações nos desembarques ocorreram naquele estado, com média de 447 t, entre 1986 e 

2001 . A Bahia contribui com 15,3% dos desembarques na região, com os maiores 

desembarques de 1980 a 1983 e declínio a partir de 1984. O Rio Grande do Norte é responsável 

por 13,4% das capturas, com os maiores volumes desembarcados de 1999 a 2001. Em 

Alagoas, também a partir de 1999 ocorreram as maiores capturas, sendo este estado 

responsável por 10% do total desembarcado, entre 1980 e 2001, na região. Os estados de 

Pemambuco, Piauí e Sergipe contribuíram com 6,3%; 2,8% e 1,7% do total, respectivamente. 

S ÉRIE R EVIZEE-SCORE NE 



ESTRUTURA DE TAMANHO DA POPULAÇÃO 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(mm) , de O. oglinum: 
(a) total; (b) mensal. 

A estrutura de comprimentos de o. oglinum (Figura 3a) foi obtida reunindo a totalidade 

das amostras coletadas (n = 9.408) (PI, eE, RN, PE e AL), de 1998 a 2000. Exemplares 

de 55 a 310 mm e, compuseram as capturas. Indivíduos jovens, entre 56 e 160 mm e
" 

participaram do recrutamento, sendo predominantes, nos desembarques, exemplares 

de 180 a 210 mm e,. As distribuições de freqüências mensais (Figura 3b) apresentaram 

os menores indivíduos de setembro a dezembro e os maiores em janeiro, junho, agosto, 

setembro, novembro e dezembro. A maior freqüência de exemplares amostrados ocorreu 

em janeiro, fevereiro e março. 
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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Figura 4 - Regressão do peso total, P,(g), sobre o comprimento zoológico, C,(mm), do o. oglinum na 
ZEE-Nordeste. 

A relação peso-comprimento da sardinha-laje (Figura 4) foi estimada a partir de 

exemplares amostrados nos desembarques da rede de emalhar no Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Alagoas, entre 1998 e 2000 (n = 254), no âmbito do Programa REVIZEE. 
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Figura 5 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de o. oglinum, ajustada aos dados de comprimento 
zoológico, Cz(mm), na idade (anos). 

Os parâmetros de crescimento da o. oglinum (L. = 318 mm Cz; K = 1,46; to = 0,059 

ano) foram estimados analisando os comprimentos individuais observados por idade 

(Figura 5), através de incrementos diários dos otólitos (Figura 6), ernpregando-se o método 

direto, para os exemplares coletados no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, 

entre 1999 e 2000 (n = 121 ), 
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OTÓLITOS - INCREMENTOS DIÁRIos 

Figura 6 - Otólito sagitta direito inteiro (a) de o. oglinum, visto em microscópio estereosc6pico (40x); 
lâmina fina (1 00 ~m) com corte transversal (100x) de ot61ito sagitta esquerdo (b e c), mostrando incrementos 
diários; lâmina fina (100 ~m) de ot61ito sagitta esquerdo (400x), mostrando núcleo (N) e incrementos 
diários (d); lâmina fina (1 00 ~m) de otólito sagitta esquerdo (1.000x), mostrando incrementos diários (e e 
f). Fotos: Francisco M. Santana. 
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Figura 7 - Freqüência relativa (%) por idade (meses) do estoque de o. oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A distribuição de idade foi estimada através da chave idade-comprimento, utilizando-se 

comprimentos e idades individuais da sardinha-laje, obtidos através da leitura de incrementos 

diários nos otólitos, As classes de idades 6 e 7 meses foram as mais freqüentes nas capturas 

(53,5%) (Figura 7), que correspondem aos comprimentos de 170 a 220 mm Cz' 
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Figura 8 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de o. oglinum. 

A curva de captura de comprimentos linearizada foi estimada com os dados de 

captura de o. oglinum nos estados do PI, CE, RN , PE e AL (n = 9.408) (1998 a 2000), 

Os coeficientes das mortalidades total (Z), natural (M) e por pesca (F) e as taxas de 

explotação (E) e de sobrevivência (8) foram: Z = 6,64 (Figura 8); M = 2,18; F = 4,46; 

E = 0,67 e 8 = 0,13%, 
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Figura 9 - Curva de comprimento de primeira captura de o. oglinum. 
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A análise do comprimento de primeira captura forneceu um valor de 166 mm C, 

(Figura 9) para a sardinha-laje capturada pela rede de emalhar no Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco e Alagoas. Exemplares com essa faixa de comprimento possuem 

entre 4 e 5 meses de idade. 
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Figura 10 - Padrão de recrutamento mensal, à pesca, de indivíduos de o. oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Altas freqüências de exemplares recrutados à área de pesca nos estados do Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas ocorreram entre junho e fevereiro e 

com maior intensidade nos meses de dezembro e janeiro (Figura 10). Nos meses de 

março e maio a percentagem de indivíduos recrutados à pesca foi baixa. 
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Figura 11 - Rendimento por recruta relativo (Y/R em g) (a) e percentagem da biomassa média por recruta 
relativa (b), em função da taxa de explotação, de o. oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Foi obtida uma taxa de explotação máxima (Em., = 0,74), correspondente ao 

rendimento sustentável da sardinha-laje na região Nordeste, através do modelo de 

rendimento por recruta, A taxa estimada para uma explotação 10% menor que o rendimento 

máximo sustentável (Eo,l) foi de 0,70, A taxa de explotação atual de o. oglinum estimada 

para a região de estudo, através da curva de captura foi de 0,67, próxima àquela estimada 

para o limite máximo sustentável. 

ANÁLISE PSEUDOCOORTES DE COMPRIMENTOS 
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Figura 12 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por classe de comprimento, de 
o. oglinum na ZEE-Nordeste do Brasil. 

As classes de comprimento mais explotadas, estimadas na análise de 

pseudocoortes, foram de 170 a 240 mm Cz (Figura 12) com taxas de mortalidade por 

pesca (F) mensal variando de 0,12 a 0,43, total (Z) de 0,31 a 0,61 e taxa de explotação (E) 

de 0,4 a 0,7, A estimativa de biomassa média anual para a sardinha-laje no Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas foi de 4.640 t, para um rendimento médio 

anual de 706 t, resultando em uma explotação de 15,2% do estoque, 
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ANÁLISE PSEUDOCOORTES DE IDADES 
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Figura 13 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por idade, de o. oglinum na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

A análise de pseudocoortes baseada em idades forneceu um rendimento médio anual de 

666 t, capturados de uma biomassa média anual de 4.332 t, com explotação do estoque de 

15,6% (Figura 13). As classes mais explotadas foram de 5 a 9 meses, com taxas mensais de 

mortalidade por pesca (F) variando de 0,09 a 0,25, total (Z) de 0,27 a 0,43 e taxa de explotação 

(E) de 0,33 a 0,58. Aclasse de exemplares maiores que 10 meses apresentou o maior rendimento 

e taxas de mortalidade, entretanto, essas mortalidades se devem a influência de uma taxa de 

mortalidade por pesca (F) assumida de 0,5, necessária para iniciar os cálculos desse modelo. 
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Figura 14 - Modelo de projeção com base em comprimentos, utilizando fatores de F, para o. oglinum na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

Através do modelo de projeção, utilizando as taxas de mortalidade obtidas para as 

capturas atuais, foi estimada explotação futura da ordem de 707 t, para uma biomassa 

de 4.644 t (Figura 14). A taxa de mortalidade por pesca atual se encontra próxima ao 

limite sustentável. 
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DIAGNÓSTICO 

A sardinha-laje, Opisthonema oglinum, representou o recurso mais capturado em 

peso (23,1%) pela frota motorizada e à vela, que utilizam a rede de emalhar serreira na 

região Nordeste do Brasil, registrados nos desembarques acompanhados pelo REVIZEE

NE entre 1998 e 2000. No Ceará, a espécie representou 40,2% das capturas em peso 

para a frota de emalhe. 

A CPU E de o. oglinum no Ceará apresentou valores mais altos no terceiro e quarto 

trimestres, com média e total de 29,1 e 33,4 kg.dia·', respectivamente, entre abril de 1999 

e março de 2000, verificando-se, nesse estado, os maiores índices de abundância na 

região. A CPUE decrescente de outras espécies, principalmente da serra (Scomberomorus 

brasiliensis) , no quarto trimestre no Ceará (REVIZEE, 2003), direcionam a frota à vela 

para a sardinha-laje, utilizando redes com malhas menores (30 mm entre-nós opostos), 

colaborando para o aumento das capturas dessa espécie no período. Na verdade, os 

recursos pesqueiros mais explotados tradicionalmente na ZEE-NE, encontram-se 

atualmente em situação de explotação plena ou de sobrepesca, com índices de captura 

em declínio, como também é o caso da lagosta e do pargo (Paiva, 1997). 

A captura da sardinha-laje vem aumentando no cenário pesqueiro nacional (Feltrin, 

2002), sendo alvo da frota de traineiras que utiliza a rede de cerco no sudeste e sul do 

Brasil, em virtude da diminuição nas capturas da sardinha-verdadeira (Sardinella 

brasiliensis) (Occhialini e Schwingel, 2002). No ano 2000, foram desembarcadas 4.274 t 

de sardinha-laje, capturadas por traineiras de Itajaí e Navegantes (Pezzuto et ai. , 2001), 

representando 20% do total desembarcado na região, naquele ano. Apesar do menor 

valor comercial que apresentam os pequenos pelágicos, o declínio de recursos 

tradicionalmente explotados em toda costa brasileira, promove o aumento das capturas 

da sardinha-laje nas regiões sul e sudeste do Brasil, bem como nas capturas da frota 

que utiliza a rede de emalhar na região Nordeste. 

No estudo do crescimento baseado em microincrementos diários em otólitos as 

idades variaram entre 36 dias (45 mm Cz) e 348 dias (218 mm CJ Segundo Feltrin 

(2002), os exemplares coletados em Itajaí (Santa Catarina), entre 1997 e 1998, 

apresentaram idades de 1,5 a 3,5 anos. Na Flórida (EUA), Houde et ai. (1983), estimaram 

os parâmetros: L_ = 216 mm Cz e K = 0,38; Sotolongo e Valdés (1991) em Cuba, L_ = 196 mm 

Cz e K=0,57; Arce e Sánchez (1991) obtiveram em Yucatan (México) L_ = 177 mm Cz e 

K = 0,25. Outras espécies têm mostrado diferenças no crescimento entre regiões 

geográficas. Como anchoíta (Engraulis mordax) e sardinha-do-Pacífico (Parrish et ai.; 

1985; Butler et ai. 1996; McNair et ai. , 2001). 
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As taxas de mortalidade por pesca (F = 4,46) e natural (M = 2,18) indicam 

altas parcelas de mortes pela explotação pesqueira e por morte natural. Peixes 

com elevada taxa de crescimento e que habitam ambientes de temperatura alta 

possuem elevada taxa de mortalidade natural (Pauly, 1984) , características 

observadas para a sardinha-laje no Nordeste. O padrão de recrutamento sugere 

maior intensidade de exemplares recrutados à pesca entre dezembro e janeiro, 

concordando com o alto índice de CPUE encontrado no quarto trimestre, 

principalmente no Ceará, o que evidencia o período de explotação de indivíduos 

recrutados ao estoque da sardinha-laje na região Nordeste. 

Para as análises de pseudocoortes (comprimentos e idades) , foram obtidas 

explotações de 15,2 e 15,6% anualmente. A biomassa estimada variou de 4.332 a 4.640 t, 

para rendimentos entre 666 e 706 t anuais. A classe mais explotada na curva de captura 

apresenta taxa E = 0,67. Na análise de pseudocoortes por comprimentos (E = 0,7) e 

idades (0,58) foram semelhantes e, se comparadas, a obtida no modelo de rendimento 

por recruta, para um rendimento máximo sustentável (0,74), observa-se a proximidade 

do limite sustentável da explotação da sardinha-laje na região. 

No Golfo do México e na costa sudeste EUA, a sardinha-laje é explotada por cerco e 

comercializada como isca para outras pescarias; também é capturada por frotas artesanais 

no Equador e Costa Rica (Smith, 1994). No Golfo do México é ainda explotada pela pesca 

industrial que emprega redes de cerco assim como em toda região costeira caribenha (Houde, 

1977; Vega-Cendejas et ai., 1994; Mexicano-Cíntora et ai. , 1996; Valdés e Sotolongo, 1983; 

González-Cabellos e Mengual-Izquierdo, 1995). A explotação da sardinha-laje do Nordeste 

com embarcações de maior porte e poder de captura, como as das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil (traineiras de rede de cerco), provavelmente acarretaria o rápido declínio desse estoque 

na região Nordeste, devido às condições naturalmente pobres da ZEE-Nordeste. 

Assim, o aumento do esforço de pesca sobre essa espécie, na região Nordeste, 

não deve ser incentivado, pois os níveis elevados de explotação a que esse recurso está 

submetido, já apresentam taxas de mortalidades elevadas. A obtenção de uma série 

histórica mais abrangente é de extrema importância, para permitir novas análises sobre 

o estado de explotação desse estoque na região. 
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Figura 1 - Distribuição de Panulirus argus e P. laevicauda na ZEE-Nordeste do Brasil. 

No Nordeste do Brasil, a explotação da lagosta é realizada em toda a região costeira, 

da Bahia ao Piauí, em fundos de algas calcárias e profundidades de 10 a 70 m (borda do 

talude continental) (Figura 1). Também se observa, nos últimos anos, uma atividade 

pesqueira ao largo da plataforma continental das ilhas que se encontram na ZEE-Nordeste, 

pertencentes às cadeias Norte do Brasil e de Fernando de Noronha. O maior volume de 
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desembarque se verifica no Nordeste Ocidental, que está compreendido entre o delta do 

Rio Parnaíba e o Cabo de São Roque, e representa 80% da produção total , sendo esse o 

volume capturado, em grande parte, pela frota do Ceará. No Nordeste Oriental , a produção 

de lagostas representa os 20% restantes e fica subdividida entre o Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Paraíba. As duas principais espécies capturadas são Panulirus argus 

(lagosta-vermelha) e P. laevicauda (lagosta-verde), ressaltando-se que 95% da produção 

no nordeste do Brasil são de lagosta-vermelha (75%) e lagosta-verde (20%). 

Nos últimos anos, tem-se constatado a presença de Panulirus echinafus (Iagosta

pintada) nos desembarques efetuados, principalmente no Rio Grande do Norte, bem 

como Scy/larides brasi/iensis (Iagosta-sapateira). A primeira espécie predomina em ilhas 

oceânicas (atol das Rocas, arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São 

Paulo) , sendo pouco representativa na região costeira, enquanto a segunda é capturada 

conjuntamente com Panulirus argus e P. laevicauda, principalmente pelas embarcações 

que utilizam rede "caçoeira". Com produção média anual de 4.823 t e receita média de 

US$ 48,2 milhões, a lagosta ainda representa um dos mais importantes recursos 

pesqueiros na região Nordeste do Brasil. 

HISTÓRICO 

A explotação da lagosta teve início em 1955, no Ceará (Fonteles-Filho ef ai., 1988). 

A construção de embarcações motorizadas foi iniciada a partir de 1963 e, até aquele ano, 

a pesca lagosteira era praticada com embarcações à vela (jangadas e botes). O aumento 

progressivo das áreas de pesca, estendendo-se até a Bahia, em 1979 (Oliveira, 1980), e 

até o Pará e o Amapá, mais recentemente , além da introdução de embarcações 

motorizadas, favoreceu a obtenção de melhores índices de rendimento, tendo em vista a 

possibilidade de capturas em pesqueiros mais afastados da costa. Naquele período, as 

capturas eram realizadas utilizando o "covo" ou "manzuá". 

Com o conseqüente aumento do esforço de pesca, houve uma diminuição da 

produtividade por "covos", não permitindo, desta forma, a manutenção da rentabilidade das 

pequenas embarcações. Desta forma, a partir de 1970, foram introduzidos a "caçoeira", ou 

"rede-de-espera", e o mergulho auxiliado por compressor, como uma alternativa para as 

embarcações artesanais de pequeno porte. A introdução das técnicas de mergulho para a 

captura de lagostas no Nordeste não teve origem com os pescadores profissionais, mas 

com os amadores, que utilizavam o mergulho para a pesca submarina (Lins-Oliveira ef ai., 

1993; Lins-Oliveira e Rey, 1992). Ressalte-se que somente no início da década de 90 foi 

introduzido o mergulho livre, empregando nadadeiras, máscara e bicheiro. 
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o valor das divisas geradas pela atividade lagosteira, no nordeste, passou por um 

primeiro período de incremento de 20%, aproximadamente, durante os anos de 1993 a 

1995, quando as exportações passaram de US$ 41,1 milhões a US$ 49,3 milhões, 

respectivamente. O segundo período compreendeu os anos de 1995 a 1999, quando as 

exportações ficaram abaixo de US$ 40 milhões. A partir de 2001, observou-se um 

incremento nas exportações, que atingiram US$ 47,2 milhões em 2002 (Tabela 1). Nestes 

últimos anos, houve uma significativa elevação no preço médio de US$ 18,5 para US$ 

23,4 por qui lograma de cauda de lagosta (IBAMA, 2003). 

Tabela 1 - Exportação de lagostas na região Nordeste do Brasil. de 1993 a 2002. Fontes: Ministério da 
Agricultura (2003). IBAMA (2003) e CEPENE (2001). 

Exportações totais (I) 

1993 2.101,80 

1994 2.016.10 44,7 

1995 2.002,46 49.3 

1996 1.740,40 38.3 

1997 1.562.10 39,6 

1998 1.452,40 37,4 

1999 1.606.40 38.0 

2000 1.585.50 40,3 

2001 2.098,20 52.0 

2002 1.844.13 47,2 

CARACTERIZAÇÃO DA FROTA 

A atual frota lagosteira, artesanal e industrial , da região Nordeste é composta por 

3.760 embarcações, das quais 70% utilizam "caçoeira", 20% operam com "mergulho" e 

1 0% utilizam "covos", "cangalhas" e "mergulho livre" (IBAMA, 2003). No entanto, o mergulho 

com compressor foi proibido pela legislação vigente em 1978 (SUDEPE, Portaria Nº 01 

de 16/02/1978), havendo, posteriormente, a proibição da caçoeira com menos de 13 cm 

de malha estirada. 

A frota artesanal, com embarcações inferiores a 20 TBA, é composta por 3.706 

unidades, sendo 1.707 (46,1%) movidas à vela, com comprimento inferior a 8 m, e 1.999 

(53,9%) motorizadas, construídas em madeira, com comprimentos que variam de 8 a 12 

m (IBAMA, 2003) . Das embarcações à vela, a grande maioria (82%) tem comprimento 

inferior a 5 m, sendo composta de jangadas, botes a remo, canoas e paquetes. Estas 

embarcações não possuem qualquer tipo de equipamento de auxílio à navegação e a 

conservação do pescado é feita utilizando-se gelo em pequenas urnas ou caixas de isopor 

e aquelas que realizam viagens de "ir-e-vir" não utilizam gelo na conservação das lagostas. 
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As embarcações motorizadas que compõem a frota artesanal (67,5%) são construídas 

com casco de madeira e têm comprimento entre 8 e 12 m, com casaria no convés. A 

tripulação é composta de 4 a 7 homens e as embarcações possuem autonomia para até 

10 dias de mar. A motorização é de baixa potência, em tomo de 50 hp e normalmente não 

possuem qualquer tipo de auxílio à navegação, embora, nos últimos anos, vem se 

observando algumas embarcações equipadas com bússolas , rádio-comunicação, 

ecossondas e GPS. Para a conservação do pescado, também é uti lizado gelo em umas. 

As técnicas de pesca mais empregadas, apesar da proibição, são o "mergulho" e a 

"caçoeira". Das embarcações motorizadas construídas em ferro, apenas 11,8% possuem 

comprimento superior a 12 m e estão concentradas no Ceará, onde são denominadas de 

"lanchas", com motorização superior a 80 hp e autonomia para muitos dias de mar. Grande 

parte dessas embarcações possui câmaras frigoríficas (umas), onde a lagosta é conservada 

no gelo (Castro e Silva, 1998), sendo equipada com bússola, rádio-comunicação e, 

eventualmente, com ecos sondas e GPS. Nestes barcos, os petrechos mais utilizados são 

a "caçoe ira", apesar da proibição de malhas menores que 13 cm, e o "covo". 

A frota industrial lagosteira, composta por embarcações superiores a 20 TBA, 

construídas em ferro, concentra-se quase totalmente no estado do Ceará e representa 

apenas 1,4% de toda a frota lagosteira do Nordeste, com 54 embarcações. Possuem 

motorização até 475 hp, autonomia de mar para 60 dias, câmaras frigoríficas para a 

conservação do pescado e acomodação para mais de 5 pescadores. Dependendo de seu 

tamanho e área de atuação, estas embarcações são equipadas com ecossondas e GPS, 

além de bússola e rádio-comunicação. Possuem, também, guinchos ou tralhas hidráulicas, 

para auxílio nas operações de lançamento e recolhimento do material de pesca (Castro e 

Si lva, 1998). A arte de pesca utilizada é a "caçoeira" e o "covo" (Tabela 2). 

Tabela 2 - Composição da lrota lagostei ra do Brasil, por estado, onde: Jan üangada); BR (barco a remo) ; 
Can (canoa); paq (paquete); BV (barco à vela). Fonte: IBAMA (2003). 

MA 1 10 18 29 

PI 2 54 6 62 

CE 123 35 416 530 77 596 162 835 47 6 

RN 284 65 127 187 6 320 

PB 140 88 14 242 242 6,4 

PE 24 139 3 166 166 4,4 

AL 8 50 58 58 1,5 

BA 11 11 23 77 101 112 3,0 

ES 6 40 46 46 1,2 

TOTAL 407 35 427 530 308 1.707 413 1350 236 1.999 48 6 54 
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MEDIDAS DE REGULAMENTAÇÃO 

Os primeiros sinais de sobrepesca no estoque de lagosta no Nordeste foram 

observados a partir de 1973, devido à grande valorização do produto, o que acarretou um 

aumento substancial no esforço de pesca. Com base nesse fato , a extinta 

Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), deu início à 

regulamentação dessa pescaria. Atualmente, a pesca da lagosta é regulamentada pela 

Instrução Normativa (IN) nO 138, de 6 de dezembro de 2006. Dentre as principais medidas 

de regulamentação adotadas para a pesca lagosteira no Nordeste, pode-se citar: 

a) tamanho mínimo de captura: 13,0 cm de comprimento de cauda para a lagosta

vermelha e 11,0 cm para a lagosta-verde; 

b) adoção de um período de defeso: inicialmente de dois meses e, a partir de 1994, de 

quatro meses, entre janeiro e abril ; 

c) regulamentação dos petrechos de captura: "covo", ou "manzuá", com malha igualou 

acima de 5 cm, e apenas as "caçoeiras", ou "redes-de-espera", com malha estirada 

igualou acima de 13 cm; 

d) proibição do mergulho auxiliado com compressor, permitindo-se o mergulho em apnéia; 

e) a necessidade de licença específica para a pesca, com renovação anual; 

f) proibição de pesca em criadouros naturais, até a distância de 3 mn da linha de costa: em 

Pernambuco (da foz do rio Megão até a Ponta do Ramalho), no Rio Grande do Norte 

(região do município de Galinhos) e no Ceará (do farol de Mundaú à foz do rio Anil). 

Embora se possa considerar que o conjunto de medidas de regulamentação 

adotadas no Brasil estão de acordos com normas internacionais de regulamentação 

pesqueira, tem-se observado, nos últimos dez anos, uma diminuição significativa na 

produção lagosteira para alguns estados. Lins-Oliveira et ai. (1997) afirmaram que este 

fato pode estar diretamente relacionado à insuficiência dos meios de controle por parte 

do órgão responsável pelo ordenamento pesqueiro, bem como à ausência, por parte dos 

pescadores, de uma tradição em administração de recursos pesqueiros. 

SÉRIES HISTÓRICAS DE CAPTURAS 

Em 1955, a produção de lagosta da região Nordeste foi de 465 t, chegando a atingir 

3.691 tem 1965; 9.717 t em 1974; e 11.119 t em 1979 (Lins-Oliveira et ai. , 1993; Oliveira 

et ai., 1994). Ressalta-se que a melhor produção obtida em toda história da pesca de 
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lagosta no Nordeste ocorreu em 1979. Posteriormente, o que se observou foi um 

decréscimo acentuado na produção deste crustáceo, que chegou a 4.104,4 t, em 1999, 

representando um decréscimo superior a 50%. Dados de controle de desembarques 

(IBAMA, 2003) mostraram que, a partir daquele ano, a produção apresentou um aumento 

gradativo, passando de 4.423 t, em 2000, a 5.120 t, em 2002 (Figura 2). 

6000 

5000 

4000 

~ 3000 , 
e 
a.. 2000 

1000 

1999 2000 2001 2002 

Figura 2 - Produção lagosteira (t) da região Nordeste , de 1999 a 2002. 

Considerando-se a produção por estado, observou-se que o Ceará e o Rio Grande 

do Norte representaram , juntos, 80,6% da produção na região, de 1999 a 2002 (Tabela 3). 

O estado do Ceará, naquele período, não apresentou variação significativa na produção, 

que teve média de 2.865 t. No Rio Grande do Norte, a produção de lagosta apresentou 

uma queda de, aproximadamente, 82% (Vasconcelos e Lins-Oliveira, 2002), de 1990 a 

2000. Em 1990, este recurso representava o segundo lugar na pauta de exportações 

daquele estado, totalizando US$ 17,6 milhões, passando a US$ 1,9 milhões, em 2000, se 

colocando em décimo-sexto ítem na pauta de exportações. O período compreendido 

entre 2000 e 2002 apresentou um aumento na produção de, aproximadamente, 29,4% 

(IBAMA, 2003), devido ao fato de algumas empresas exportadoras de lagostas terem 

tirado suas guias de exportação pelo Rio Grande do Norte, apesar de as capturadas 

terem ocorrido em outros estados. Para o Maranhão e a Bahia, o controle estatístico dos 

desembarques (ESTATPESCA do IBAMA) foi implementado a partir de 2002. 
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Tabela 3 - Produção de lagostas inteira por estado, para o período de 1999 a 2002. Fonte: IBAMA (2003) . 

1999 · ,. ,. ,. 
Maranhão 26,6 

Piauí 17,3 55,3 36,8 37,6 

Ceará 2.663,0 3.002,0 2.833,3 2.965,3 

Rio Grande do Norte 860,6 862,8 1.1 44,1 1.222,7 

Paraiba 321,1 217,9 219,0 241,5 

Pemambuco 197,7 246,0 221,3 233,4 

Alagoas 44,7 39,1 31,7 32,6 

Sergipe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bahia 360,4 

TOTAL 4.104,4 4.423,1 4.486,2 5.120,2 

Com relação aos comprimentos médios dos indivíduos capturados nos diversos 

estados, Ivo (1996) citou que, para a lagosta-vermelha, aqueles capturados no Rio Grande 

do Norte possuem maiores médias de comprimento do cefalotórax que em outras regiões 

(Ceará e Bahia! Espírito Santo). Com relação à lagosta-verde, as maiores medidas de 

comprimento foram observadas no Ceará e Rio Grande do Norte. 

Considerando somente as capturas realizadas no Rio Grande do Norte e os petrechos 

empregados naquele estado (Figura 3), pôde-se constatar que, em relação às distribuições 

de comprimento da cauda das lagostas-vermelhas, os petrechos incidem sobre estratos 

diferentes da população. O "mergulho", realizado em áreas de pouca profundidade, apresenta 

capturas de indivíduos de pequeno porte, entre 7,3 a 19,3 cm de comprimento total (C,). Por 

outro lado, a "caçoeira" utilizada em áreas mais profundas captura indivíduos de grande porte, 

entre 12,8 e 26,8 cm C,. Considerando-se a legislação em vigor, que limita as capturas de 

lagosta-vermelha a partir de 13 cm de comprimento da cauda (Cc), pode-se constatar que, 

das capturas com o mergulho, 35% dos exemplares estavam imaturos. Este fato, também 

reportado por Lins-Oliveira e Rey (1992), Vasconcelos e Lins-Oliveira (1996) e Vasconcelos e 

Lins-Oliveira (2002), coloca-se como um dos maiores problemas para a recomposição do 

estoque de lagostas no Nordeste, atualmente em sobrepesca, podendo levar esta atividade a 

um colapso econômico, com graves reflexos sociais para as populações envolvidas. 

263 273 
Comprimento da cauda (mm) 

Figura 3 - Captura da lagosta-vermelha por classes de comprimento da cauda, utilizando-se a "caçoeira" 
e o "mergulho" no Rio Grande do Norte, em 2001. Fonte: IBAMA (2004). 
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BIOLOGIA E PESCA 

Segundo Soares (1994; 1998), a atividade reprodutiva para as duas principais 

espécies ocorre durante todo o ano, com máximos de fêmeas em estádios avançados 

de maturação de janeiro a abril e máximos de desova de março a junho. Ivo (1996) cita 

dois picos reprodutivos durante o ano, o primeiro que vai de janeiro a julho e o segundo, 

mais curto, de agosto a setembro para a lagosta-vermelha e de setembro a outubro para 

a lagosta-verde. Ainda segundo o mesmo autor, o tamanho no qual 50% das lagostas 

alcançam a primeira maturação gonadal é de 69,0 cm e 62,0 cm de comprimento do 

cefalotórax, para a lagosta-vermelha e verde, respectivamente. 

As relações biométricas de comprimento e peso para os estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Bahia! Espírito Santo, para a lagosta-vermelha, foram estabelecidas 

por Ivo (1996), a partir de exemplares amostrados das capturas realizadas neste estados 

entre os anos de 1994 a 1995. (Tabela 4). 

Tabela 4 - Relações entre o comprimento total (C,) e o comprimento do cefalotórax (C,) e entre o peso total 
(P,) e o comprimento total (C,). para Panulirus argus. Fonte: Ivo (1996). 

Machos 

Relação C/Cc Relação P/C, 

== 14,38719 + 2,54364 ,cc = 0,000033 .C.3JYJWJ 

No que diz respeito ao estado atual de explotação do estoque, segundo estatísticas 

publicadas pelo CEPENE (1991), o estoque das lagostas na região Nordeste já se 

encontrava em sobrepesca a partir de 1990. Neste período, a produção desse pescado 

foi de 9.223 t para um esforço de 51,2. 106 covos.dia·1 e CPUE de 0,18 kg.covo·' .dia·' . 

Ou seja, o esforço foi duas vezes superior ao Esforço Máximo Sustentável, calculado 

em 25 . 106 covos.dia·1 e uma .CPUE de 0,40 kg.covo·' .dia·' (Lins-Oliveira et ai., 

1993). Em 1993, o esforço de pesca passou a 68,9 . 106 covos .dia·' , uma CPUE de 

0,12 kg.covo·'.dia·' e uma produção de 7.922 t (Ivo, 1996). Atualmente, esse esforço 

de pesca é de 112,3 . 106 covos.dia·1 . 

É importante ressaltar que a estimação da CPUE foi obtida considerando o esforço 

de pesca como "número de covos.dia-de-pesca·' ''. Por outro lado, com exceção de parte 

da frota cearense composta de grandes embarcações, mas que representam somente 

1 ,4% da frota lagosteira do Nordeste, que ainda utiliza o "covo", as capturas de lagostas 

no Nordeste, na quase totalidade, é realizada utilizando-se a "caçoeira" e o "mergulho". 

Desta forma, considerar o esforço de pesca em número de "covos.dia-de-pesca·' '', 
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certamente induz a um erro estimativo importante (Vasconcelos et ai. , 1994). Por outro 

lado, devido, sobretudo, à falta de um controle no número de mergulhadores envolvidos 

na atividade, bem como da produtividade obtida através da "caçoeira" e do "mergulho", 

não existem elementos que permitam uma avaliação real do estoque. 

A frota lagosteira do Brasil é composta por, aproximadamente, 5.000 embarcações. 

Se cada embarcação operasse com uma média de 200 covos.dia (paquetes ou jangadas 

podem usar 10 covos, enquanto as embarcações industriais chegam a transportar 1.000 

covos) e 120 dias-de-pesca.ano·' (a safra de pesca é de 240 dias.ano" ou 8 meses-de

pesca.ano" ), seria atingido um esforço de 120 milhões de covos.dia" (5.000 unidades. 

200 covos.dia·' . 120 dias-de-pesca), aproximadamente 112 milhões descrito no texto. 

Ressalta-se, porém, que a maioria da frota atual não utiliza covos, com a pesca sendo 

feita com caçoeira ou através de mergulho. Para a estimativa acima, o IBAMA levou em 

consideração uma média do número de covos que cada tipo de barco poderia utilizar, 

bem como o número de dias de operação de cada tipo de barco. 

DIAGNÓSTICO 

Dentre as principais causas da diminuição da produção e da rentabilidade da 

atividade lagosteira no Nordeste, pode-se destacar: (a) a pesca predatória de indivíduos 

imaturos, oriundos do uso indiscriminado da "caçoeira" e do "mergulho" por embarcações 

veleiras e motorizadas de pequeno porte, que operam em baixas profundidades; (b) o 

excessivo esforço de pesca, e (c) a captura de fêmeas com ovadas que, embora tenham 

sua pesca liberada pelo órgão regulamentador (IBAMA), ocasiona diminuição do estoque 

reprodutor em situações de sobrepesca do estoque. Considerando, ainda, que, se o 

atual quadro não sofrer modificações, as perspectivas, em curto prazo, serão de 

inviabilidade econômica da atividade; danos ao meio ambiente; perdas de divisas para os 

estados envolvidos, e, principalmente, problemas sociais para as populações pesqueiras. 

Desta forma, medidas no sentido de revitalizar o setor, criando novas alternativas 

que venham aliviar a pressão de pesca exercida atualmente sobre o estoque de lagostas, 

devem ser implementadas. Dentre as principais medidas , pode -se citar: (a) 

implementação de um período de defeso mais longo, que permita uma recuperação 

gradual do estoque reprodutor; (b) implementação de programas de qualificação e 

requalificação técnica para pescadores, através da introdução de novas tecnologias de 

pesca e beneficiamento; (c) direcionar investimentos para modernização da atual frota , 

que permita a mesma uma maior autonomia e conseqüentemente acesso a novas 

áreas de pesca; (d) criar linhas de financiamento para diversificação da frota que opera 
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atualmente com mergulho, direcionando-lhe para artes de pesca regidas pela legislação 

vigente; (e) desenvolver junto as comunidades pesqueiras programas de 

conscientização da importância da legislação e da explotação sustentável dos recursos 

pesqueiros; (f) Implementar ações conjuntas de fiscalização mais efetivas sobre a 

atividade lagosteira atual, promovendo parcerias com outros órgãos como: Delegacias 

Regionais do Trabalho; Policia Federal e Estadual; Policia Rodoviária; Prefeituras 

Municipais; Secretarias Estaduais de Tributação; Secretarias da Agricultura (Barreiras 

Fitosanitarias); Comando do Distrito Naval e Capitanias dos Portos, visando uma maior 

eficácia das ações de fiscalização . 
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Figura 1 - Distribuição de Prionace glauca na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o tubarão-azul é uma espécie pelágica de distribuição circunglobal , habitando toda 

a zona oceânica, em águas tropicais e temperadas entre 40° N e 400 S. É a espécie de 

tubarão com a mais ampla distribuição geográfica. Ocasionalmente, ocorre em águas 

costeiras, próximas à quebra da plataforma continental , que na região Nordeste do Brasil 

é bastante estreita (Figura 1). É a espécie de elasmobrânquio mais freqüente nas capturas 

com espinhei pelágico na região oceânica. 
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ESTRUTURADA POPULAÇÃO EM COMPRIMENTO 

16 
14 

-12 
é 10 
.~ 8 
;~ 6 

! 4 
2 

O+--'r-I'-

a 

m 
m 

m 
M 
N 

m 
m 
N 

Comprimento zoológico (em) 

30,0 

25,0 
:;; 
~ 20,0 

"g 15.0 '. ~ 

OFêmeas 

• Machos 

g- 10,0 ~ .t 
5,0 ........ • 
0,0+-_ ............ '-

b 

m 
m ':!. ~ t2 J:!2 lO 

N N N N ~ 
Comprimento zoológico (em) 

Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(cm), de P. glauca: 
(a) por sexos agrupados; (b) por sexos separados. 

Os dados de comprimento total foram obtidos dos desembarques da frota comercial 

sediada em Natal-RN e do NPq. Riobaldo, ambos no âmbito do Programa REVIZEE -

SCORE-NE. A distribuição de comprimento variou de 173,8 a 310 cm C" com moda 

entre as classes de 225 a 265 cm C, (Figura 2a). As fêmeas apresentaram comprimento 

mínimo de 185,5 cm C, e o máximo de 283 cm C, (média = 228,22 cm C,), enquanto os 

machos apresentaram a mesma amplitude de comprimento da amostra total, com uma 

média de 252,26 cm C, (Figura 2b); a proporção entre machos e fêmeas foi favorável aos 

primeiros em 1,8: 1, e o comprimento de primeira maturidades sexual correspondeu a 

225 cm C" para os machos, e 228 cm C" para as fêmeas. 

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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Figura 3 - Regressão do peso eviscerado, P . (g), sobre o comprimento zoológico, C,(cm) , de P. glauca na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

Os parâmetros da relação peso-comprimento de p, glauca, na ZEE-Nordeste (Figura 

3), foram obtidos com dados de exemplares coletados nos desembarques da frota 

industrial espinheleira sediada em Natal (RN), através do SCORE-NE/REVIZEE, 
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CURVA DE CRESCIMENTO DE VON BERTALANFFY 
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Figura 4 - Vértebras secionadas de indivíduos com 6 (a) e 5 anos (b) e curva de crescimento de von 
Bertalanffy (c) de P. glauca, na ZEE-Nordeste do Brasil (F - Foco ou núcleo; MN - Marca de Nascimento). 
Fotos: Francisco M. Santana. 

Através da leitura de anéis etários em vé rtebras, assim como observado nas 

Figuras A e B (F - Foco ou núcleo; MN - Marca de Nascimento) , em indivíduos de 6 

anos (Figura 4a) e 5 anos (Figura 4b) , foi possível estimar os parâmetros de 

crescimento (L_ = 352,1 cm G.; K = 0,1571 ; to = -1,01 ano) , por intermédio de 

comprimentos médios retrocalculados para cada idade. A curva de crescimento de 

von Bertalanffy (Figura 4c) foi ajustada aos valores de comprimentos totais observados, 

por idade (Lessa et ai. , 2004). 
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PERIODICIDADE DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO 
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Figura 5 - Incremento marginal médio (IMM, em %) de P. glauca na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A periodicidade na marcação dos anéis de crescimento nas vértebras de P. glauca 

foi demonstrada através da análise de incremento marginal médio (n = 235), com os 

menores valores observados em dezembro e janeiro (Figura 5). Contudo, em vista dos 

inconsistentes resultados estatísticos para todas as idades, devido à ausência de uma 

clara tendência de períodos de IM baixos e altos, durante o ano, a análise foi considerada 

não conclusiva em relação à formação anual dos anéis de crescimento (Lessa et ai., 

2004) . Desta maneira, assumiu-se a deposição anual baseada nos resultados obtidos 

por diversos autores (Stevens, 1975; Cailliet el ai., 1983; Skomal e Natanson, 2003) . 

ESTRUTURA ETÁRIA DO ESTOQUE 
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Figura 6 - Freqüência relativa (%) por idade (anos) do estoque de P. glauca na ZEE-Nordeste do Brasil: 
(a) para toda a amostra; (b) para machos e fêmeas, separadamente. 

A estrutura etária do estoque do tubarão-azul apresentou uma variação de 3 a 12 

anos de idade, com as classes modais em 5 - 6 anos de idade (Figura 6a). Assim como 

na distribuição de freqüência de comprimentos, os machos apresentaram uma amplitude 

de idade maior do que a das fêmeas, sendo de 3 a 12 anos para os machos e de 4 a 9 

anos para as fêmeas, com modas em 5 e 7 anos, respectivamente (Figura 6b). A idade 

de primeira maturidade sexual correspondeu aos 5 anos de idade, para ambos os sexos. 
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MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA (S) 

CURVA DE CAPTURA DE COMPRIMENTOS LINEARlZADA 
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Figura 7 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de P. glauca. 

As taxas de mortalidade, explotação e sobrevivência, estimadas através da curva 

de captura (Figura 7), para os exemplares amostrados pelo SCORE-NE foram: Z = 0,65; 

M = 0,26; F = 0,23; E = 0,60 e S = 52,4%. 

ANÁLISE DEMOGRÁFICA 
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Figura 8 - (a) Percentagem de sobreviventes (I) e (b) prognóstico da composição etária (G) de P. glauca 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

As Figuras 8a e 8b demonstram as diferenças entre o equilíbrio e a atual situação 

da população de P. glauca do nordeste, através da percentagem de sobreviventes (I) e 

do prognóstico da composição etária (C). Tais dados revelam que o último sobrevivente 

da população, se esta estivesse em equilíbrio, atingiria os 11 anos de idade, porém, os 

valores reais demonstram que uma geração do tubarão-azul se extingue aos 8 anos. 

DIAGNÓSTICO 

o tubarão-azul (P. glauca) é uma espécie oceânica e circunglobal, de águas 

temperadas e tropicais de todo o mundo, na zona pelágica, em menos de 152 m (Bigelow 

e Schroeder, 1948; Castro e Mejuto, 1995). Devido a esta ampla distribuição, a espécie é 
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bastante estudada em diversos locais do mundo, com relação a morfometria, reprodução, 

distribuição e abundância, alimentação e dinâmica populacional (Hazin, 1991 ; Amorim , 

1992; Hazin et ai., 1994; Amorim et ai., 1998; Vaske-Jr. e Rincón-Filho, 1998; Hazin et ai., 

2000; Henderson et ai., 2001) e idade e crescimento (Stevens, 1975; Cailliet et ai., 1983; 

MacNeil e Campana, 2002; Skomal e Natanson, 2003; Lessa et ai., 2004). Trabalhos 

sobre análise demográfica ainda não foram realizados para esta espécie. 

Dados de pescarias espinheleiras dirigidas ao espadarte (Xiphias gladius) em águas 

brasileiras, indicam que o tubarão-azul é uma espécie muito abundante nas capturas, 

representando 52,6% do total , em algumas áreas (Marín et ai., 1998). Segundo Hazin et 

ai. (1998), o meridiano de 35° W constitui uma linha divisória entre duas áreas com 

características oceanográficas e faunísticas bastante distintas: a região a oeste desse 

meridiano se caracteriza pela presença de bancos oceânicos rasos, como Sírius, Aracati 

e Guará, e pela maior incidência de tubarões do gênero Carcharhinus, principalmente C. 

signatus; enquanto que a outra, por tubarões estritamente oceânicos como P. glauca e 

C. longimanus. 

O tubarão-azul é considerado um predador chave em seu ecossistema. No entanto, 

anualmente, ocorre a remoção de um grande número de indivíduos desta espécie, 

estimado entre 10 e 20 milhões de exemplares, tornando-se necessário um monitoramento 

mais adequado, que vise à avaliação do declínio populacional (Hilton-Taylor, 2000). 

Trabalhos de crescimento realizados no âmbito do SCORE-NE (Lessa et ai., 

2004), relatam que a população de P. glauca do Nordeste não apresenta diferença 

significativa no crescimento entre os sexos, segundo o teste de verossimilhança 

(Cerrato, 1990), com a formação de um anel anual. Os parâmetros de crescimento 

de von Bertalanffy (L_ = 352,1 cm GI; K = 0,157 e to = -1,01 ano, o que sugere altas 

taxas de crescimento para esta espécie no oceano Atlântico sul , quando comparado 

aos do Atlântico norte. Este resultado aponta para a necessidade de uma pesquisa 

adicional para a discriminação de seus estoques, dado que a estrutura desta população 

ainda não foi avaliada. 

Com relação à biologia reprodutiva de P. glauca na região, de acordo com o descrito 

por Hazin et ai. (2000), a espécie apresenta tamanho de primeira maturação sexual em 

torno de 180 cm de comprimento zoológico (C,), o que corresponde a 216,3 em de 

comprimento total (G
I
); a fecundidade variou entre 6 e 36 embriões por fêmea, com uma 

proporção macho-fêmea de 1 :0,89. Com o objetivo de obter-se o valor de mx' foram 

utilizadas a fecundidade e a proporção sexual da ninhada, resultando em 9,3 embriões 

fêmeas/fêmea adulta. 
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A estrutura etária variou de 3,5 a 12,4 anos, com o recrutamento pesqueiro a partir 

dos 5 anos, assim como a primeira maturação sexual. Os indivíduos adultos correspondem 

a 86,47%, demonstrando que a pesca captura, na grande maioria, tubarões que já 

reproduziram. No entanto, a ausência de indivíduos jovens, abaixo da menor idade obtida 

(3,5 anos) faz com que ocorra uma certa dúvida sobre a estrutura populacional na reg ião. 

Estas observações podem levar a dois resu ltados: o primeiro seria que os tubarões

azuis encontrados na região Nordeste sejam apenas uma parte da população; e o 

segundo, que a quantidade de descartes seja maior que os níveis conhecidos, o que 

pode ocasionar um prejuízo maior aos indivíduos jovens, por serem de pequeno porte. 

As mortalidades utilizadas foram aquelas estimadas através da média das 

mortalidades calculadas pelos diferentes métodos. As mortalidade por pesca (F) 

determinadas através da diferença entre M (0,361) e Z e M e Z' corresponderam a 0,137 

e 0,192, demonstrando que a pesca apresenta um nível menor que 0,055 com relação ao 

equilíbrio; porém a mortalidade inicial (Zo) apresentou um valor muito alto, quando 

comparado a outras espécies de tubarões, correspondendo a uma sobrevivência entre o 

nascimento e o primeiro ano de vida de apenas 32,3%. O baixo valor de sobrevivência 

durante este período pode ter relação com a competição direta que o azul enfrenta com 

outros tubarões de hábitos semelhantes, como Carcharhinus longimanus, Sphyrna lewini, 

Isurus oxyrinchus, e pelo pequeno porte dos recém-nascidos (45 - 50 cm G,) (Branstetter, 

1990), mas é compensada pela alta fecundidade. 

Embora as taxas de mortalidade demonstrem que a pesca não esta sendo 

predatória (Z' > Z) , não foram levados em conta neste trabalho, os tubarões descartados 

pela prática do finning por embarcações arrendadas estrangeiras, o que nos leva a crer 

que as mortalidades estimadas possam não ser as reais, pois foram calculadas a partir 

de exemplares desembarcados, e não a partir dos capturados. O escasso número de 

indivíduos jovens na amostra, também pode ter causado modificação nas taxas de 

mortal idades obtidas, principalmente em Zo' que é calculado em função do número de 

indivíduos adultos e da idade de primeira maturação. 

Além da restrição dos tamanhos da amostra a uma faixa de comprimento, o 

tubarão-azul apresenta características muito diferentes das demais espécies da Família 

Garcharhinidae. Embora apresente uma elevada taxa de explotação (0,6), condizente 

com a sua abundância nas capturas espinheleiras no nordeste, as análises demográficas 

para a espécie não demonstram problemas quanto a uma possível sobrepesca, indo 

de encontro ao E estimado. Dois fatores são apontados como causadores disto: a 

idade de maturação e a fecundidade . Estudos comprovam que a idade de maturação 
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sexual possui uma forte relação com a taxa de crescimento populacional (Smith et ai. , 

1998; Si lva, 2001), da seguinte forma: quanto mais precoce ocorra a maturação sexual, 

maior será a chance da espécie chegar a reproduzir, aumentando o número de 

indivíduos da população. Uma fecundidade alta irá incrementar ainda mais este aumento 

populacional. O tubarão-azul apresenta maturação sexual com a mesma idade do 

recrutamento pesqueiro, ou seja, indivíduos são capturados depois de contribuírem 

para o cresc imento populacional , com cada fêmea parindo de 6 a 36 embriões. Esta 

"vantagem" faz com que a alta taxa de explotação não influencie tanto no valor da taxa 

de crescimento populacional anual (r), porém, a médio e longo prazo, a continuidade 

ou aumento do valor de E pode acarretar problemas futuros que nem estas "vantagens" 

poderão compensar. 

A grande presença de indivíduos adultos sugere que os tubarões-azuis, que estão 

em águas do nordeste, são parte de uma população que migra entre águas brasileiras e 

africanas, em todo o Atlântico Sul (Hazin et ai., 2000) , o que demonstra que grandes 

capturas em áreas de berçários da espécie terão efeitos sobre o estoque de adultos na 

região Nordeste. Por este motivo, tornam-se necessárias análises demográficas de P. 

glauca com o aporte de dados de diversas áreas, a lim de que possa se obter maior 

precisão sobre a situação da população desta espécie . 
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Figura 1 - Distribuição de Pseudupeneus maculalus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o saramunete foi registrado na ZEE-NE do Piauí (2°, 13' a 2° 42' S e 41 ° 50' W) até a 

Bahia (12° 54' S e 38° 10' a 38° 17') (Figura 1). Sua explotação ocorre em Pernambuco com 

área de pesca atualmente em expansão, sendo capturado também na Paraíba, com covas 

para peixe. Entre 1993 e 2000, os desembarques ocorreram principalmente nas localidades 

de Goiana e Itamaracá (PE), que perfazem 73,3% de covas do estado. No litoral norte de 

Pernambuco desembarcaram 78,3% da captura total dessa espécie no estado. 
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PRODUÇÃO PESQUEIRA 

800000-,-------------, 

700000 

600000 ............... . 

o; 500000 
~ 
~ 400000 
15. 
rn 
ü 300000 

200000 

············································r ·· 

100000- ......................................... .. . 

Jn-m 
O~NM~~~romo~NM~~IDoomo~ 
rororororororororommmmmmmmmoo mmmmmmmmmmmmmmmmmmoo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~NN 

OPE 

OPB 

Figura 2 - Produção pesqueira de P. maculatus desembarcada na Paraíba e em Pernambuco, entre 
1980 e 2001. 

o saramunete é alvo de pescarias com covos na costa da Paraíba e de Pemambuco, 

sendo este último o principal produtor, de 1999 a 2001. Até 1999, a explotação ocorria apenas 

em Pemambuco. As capturas na costa da Paraíba resultaram da demanda da exportação, 

que fazem da espécie o segundo item da categoria pescados exportados em Pemambuco. 

A figura 2 apresenta a produção pesqueira registrada naqueles estados, de 1980 a 2001. 

ESTRUTURADA POPULAÇÃO EM COMPRIMENTO 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(mm), de P. maculatus: 
(a) total e (b) mensal. 
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Os comprimentos (n = 4.973) variaram entre 45 e 292 mm e z' com a grande maioria 

dos indivíduos entre 180 e 220 mm e z' O comprimento de primeira captura (recrutamento) 

foi de 200 mm e z (Figura 3a) . A distribuição mensal se refere aos anos de 1998, 1999 e 

2000 agrupados, quando foram observados os menores exemplares em março, junho, 

julho e setembro e os maiores em abril e setembro (Figura 3b). Indivíduos menores do 

que 100 mm e z foram capturados através de redes de arrasto de praia, mas a maioria foi 

capturada no covo, a partir dos 11 mm e z. 

RELAÇÃO PESO- COMPRIMENTO 
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Figura 4 - Regressão do peso total, P,(g), sobre o comprimento zoológico, C,(mm), do P. maculalus na 
ZEE-Nordesle do Brasil. 

A relação peso-comprimento do saramunete (Figura 4) foi estabelecida com 

exemplares desembarcados em Pemambuco, entre os anos de 1998 a 2000. Não houve 

diferença significativa entre as relações peso-comprimento de machos e fêmeas 

(ANeOVA: P > 0,05) . 

CURVAS DE CRESCIMENTO DE VON BERTALANFFY 
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Figura 5 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de P. maculalus, ajustada aos dados de comprimento 
zoológico, C,(mm), na idade (anos) (Santana el ai., 2004) . 
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A CUNa de crescimento foi estimada por Santana et ai. (2004) para P. maculatus na 

ZEE-NE (Figura 5) e apresentou os seguintes parâmetros: L_ = 336,4 mm C,; K = 0,259 

e to = 0,089 ano. Não houve diferença significativa no crescimento entre os dois sexos. 
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Figura 6 - Para P. maculatus: (1) otólito sagitta inteiro; (2) corte transversal no sagitta, próximo ao núcleo; 
(3) relação número de dias versus número de microincremento, (4,5 e 6) visualização dos microincrementos 
em otolitos sagittae, sob microscopia eletrônica, onde: p - núcleo. Fotos: Francisco M. Santana. 
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PERIODICIDADE DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO 
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Figura 7 - (a) Incremento marginal médio (IMM) mensal (%) de P. maculalus capturado na ZEE-Nordeste 
do Brasil ; (b) Freqüência de ocorrência (%) de anéis recém-formados (IM = O), em início de formação (IM 
entre 0,1 e 0,2) e seguindo para a formação do próximo anel (IM> 0,4). Fonte: Santana el ai. (2004). 

A periodicidade diária da deposição dos microincrementos em jovens (Figura 6.3) e 

a periodicidade anual em adultos foi validada através de marcas químicas (OTe) nos 

primeiros e 1) da variação mensal do Incremento Marginal (Figura 7a) e 2) da freqüência 

relativa de anéis em diferentes etapas de formação (Figura 7b), nos últimos segundo 

resultados publicados de Santana et ai. (2004) . 

Segundo esses autores as variações mensais de incremento marginal médio (IMM) 

apresentam uma tendência de decréscimo a partir de fevereiro atingindo o menor valor 

no mês de maio, o que sugere que este último deva ser o mês em que se inicia a formação 

de um novo anel anual (Figura 7a). Quando analisada a freqüência relativa de anéis em 

diferentes etapas de formação (Figura 7b), apenas nos meses de maio a julho ocorreram 
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otólitos com anéis recém-formados bem como os anéis em início de formação foram 

mais freqüentes no mesmo período, corroborando a análise do IMM. Assim, cada anel é 

formado anualmente, entre os meses de maio e junho (Santana et ai., 2004). 

ESTRUTURA ETÁRIA DO ESTOQUE 

50 
45 

-40 

'" e...... 35 
ro "g 30 
:~ 25 
rr 
~ 20 
"- 15 

10 
5 

O~--~==~--~----~--+-~~ o 2 3 4 >5 
Idade (anos) 

Figura 8 - Freqüência relativa (%) por idade (anos) do estoque de P. maculalus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A estrutura etária do estoque do saramunete foi calculada através da chave de 

idade-comprimento, utilizando-se os comprimentos e idades individuais respectivos. As 

idades variaram de 6 meses a mais de 5 anos de idade (Figura 8). A maior abundância de 

indivíduos foi observada na classe de 3 anos, que também é a idade da primeira maturação 

sexual de P. maculatus. 

MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA ( S) 
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Figura 9 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de P. maculalus do Nordeste do Brasil. 

Estimativas referentes a 1998, 1999 e 2000, para os exemplares de saramunete, 

originaram os coeficientes de mortalidade total (Z), natural (M) e por pesca (F), taxa de 

explotação (E) e sobrevivência (S) foram: Z = 1,071 (Figura 9); M = 0,69; F = 0,38 ; 

E = 0,35 e S = 34,3%, respectivamente. 
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COMPRIMENTO DE PRIMEIRA CAPTURA 
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Figura 10 - Curva de comprimento de primeira captura de P. maculatus. 

A análise do comprimento de primeira captura (L50) forneceu um valor de 176 mm 

C, (Figura 10). Exemplares com esse tamanho estão inclusos na classe etária de 2 anos. 

O L25 e o L75 corresponderam a 168 e 185 mm C" respectivamente. 

PADRÃO DE RECRUTAMENTO 
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Figura 11 - Padrão de recrutamento mensal, à pesca, de indivíduos de P. maculatus na ZEE-Nordeste do 
Brasi l. 

As maiores freqüências de exemplares recrutados à área de pesca ocorreram entre 

março e setembro (Figura 11). A partir de outubro, a percentagem de recrutados foi baixa, 

principalmente em dezembro, mês em que não houve recrutamento. 
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RENDIMENTO POR RECRUTA RELATIVO 
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Figura 12 - Rendimento por recruta relativo (Y/R em g) (a) e percentagem da biomassa média por 
recruta relativa (b). em função da taxa de explotação, de P. maculalus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Com o modelo de rendimento por recruta "fio de navalha", foi obtida a taxa de 

explotação máxima (Ema, = 0,63), correspondente ao rendimento sustentável do 

saramunete (Figura 12a). A taxa estimada para uma explotação 10% menor que o 

rendimento máximo sustentável foi Eo" = 0,61. O valor encontrado para a explotação 

atual de p , maculatus no estado foi de 0,35. A figura 12b apresenta a percentagem da 

biomassa por recruta relativa da espécie, na região, 

ANÁLISE PSEUDOCOORTES DE COMPRIMENTOS 
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Figura 13 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por classe de comprimento, 
de P. maculalus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A análise de pseudocoortes por comprimentos indicou as classes de 175 a 245 mm Cz 

como as mais explotadas pela pesca (Figura 13). Uma biomassa média anual de 2.064 t 

foi obtida, para um rendimento anual médio de 555 t. Segundo esse modelo, são explotados 

anualmente 26,9% do estoque em toda região. 
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ANALISE PSEUDOCOORTES DE IDADES 
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Figura 14 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por idade, de P. maculatus na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

A análise de pseudocoortes baseada em idades forneceu uma biomassa média 

anual de 1.186 t, para um rendimento médio anual de 522 t (Figura 14). As capturas são 

mais freqüentes nos grupos de idade de 2 a 4 anos (F de 0,17 a 3,5; E de 0,20 a 0,84; Z 

de 0,86 a 4,20). Segundo estas estimativas, são explotados, anualme'nte, 23,53% do 

estoque do saramunete na região Nordeste. 

MODELO DE PROJEÇÃO BASEADO EM COMPRIMENTOS 
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Figura 15 - Modelo de projeção com base em comprimentos, utilizando fatores de F, para o P. maculatus 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Análises realizadas uti lizando o modelo de projeção baseado em comprimentos 

(Figura 15) demonstraram que se as atuais taxas de mortalidades obtidas no modelo de 

pseudocoortes por comprimentos se mantiverem, serão explotadas anualmente 555,2 t, 

capturadas de uma biomassa de 2.063,9 t correspondente a 26,9% do estoque. 
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DIAGNÓSTICO 

o saramunete, P. maculatus, é uma espécie comum em toda a costa brasileira, porém, 

é mais abundante na região Nordeste. A carne é bastante apreciada alcançando um bom 

valor cornercial. A CPUE média e total, para o período de abril de 1999 a março de 2000, foi de 

22,8 e 22 kg.dia·', respectivarnente. O comprimento variou de 50 a 290 mm C
" 

com média de 

196 mm C, . Houve diferença significativa no comprimento em relação aos meses. 

Quando se analisa a participação do saramunete no volume total desembarcado 

em Pernambuco, a espécie, em 1993, representava 5,3% do total atingindo 11,5% no ano 

2000 (IBAMA, 1995 a 2001). A razão para o crescimento da produção de P. maculatus 

entre 1993 e 2000, deve-se a exportação para os estados Unidos e França (Carnpos e 

Oliveira, 2001) . No ano 2000, foi registrada a cornercialização de 153 t, o que representa 

12% das exportações de pescado do estado (IBAMA, 2000). 

Não há diferença significativa entre os sexos nas curvas de crescirnento de von 

Bertalanffy de P. maculatus e assim os parâmetros de crescimento L_, K e to tarnbém 

não apresentararn diferenças entre os sexos. A curva invertida de von Bertalanffy gerou 

urna idade máxima de 7,9 anos, para o indivíduo de 292 mrn C
" 

corn a maioria dos 

indivíduos apresentando 3 anos de idade (Santana et ai., 2004). 

A idade máxima de algumas espécies de peixes da Família Mullidae é semelhante 

a P maculatus, corno em Upeneus moluccensis e Mullus surmuletus, corn 6 anos (Kaya 

et ai. , 1999; Reiíones et ai., 1995). Entretanto, o sararnunete apresenta um crescirnento 

rápido quando cornparado aos dernais Mullideos, a idade de maturação coincíde com a 

de recrutamento pesqueiro.). 

Mullus barbatus e M. surmuletus são duas espécies altamente explotadas por 

embarcações de arrasto na Europa e no Norte da África, e a idade de maturação de ambas é 

de 1 a 1 ,5 anos (Suquet e Person-Le Ruyet, 2001) e o recrutarnento pesqueiro de M. surmuletus 

ocorre entre 2 e 3 anos (Reiíones et ai., 1995), o que não compromete a contribuição dos 

indivíduos maduros pela prirneira vez. Para P. maculatus a maior abundância de indivíduos foi 

observada na classe de 3 anos, que tarnbém é a idade da primeira maturação sexual. 

A taxa de mortalidade total foi alta, gerando uma sobrevivência de 34,3%. Da mesma 

forma, a mortalidade natural tarnbérn foi elevada. Em conseqüência disto, a taxa de explotação 

foi muito pequena, pois é diretamente proporcional a taxa de mortalidade por pesca. 

O rnodelo de rendimento por recruta resultou em um E máximo sustentável de 

0,63, para um Eso (Taxa de explotação correspondente a 50% da biomassa), de 0,35. A 

avaliação do estoque entre os anos de 1998 e 2000 revelou que o rendimento, segundo o 

modelo de Thompson e Bell (Sparre et ai. , 1989), representou 26,9% da biomassa total 
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(2.063,9 t). A análise de coorte estimada através do modelo de Jones para comprimentos, 

apresentou resultados semelhantes. As classes de comprimento mais afetadas pela 

pesca são aquelas entre 205 e 265 mm C" com valores médios de F, Z e E altos (0,95; 

1,64 e 0,55, respectivamente). Os valores de rendimento e biomassa para diversos fatores 

de F foram estimados e demonstraram que para que o rendimento atinja cerca de 50% 

da biomassa, seria necessário um aumento de 2,3 do esforço atual. 

Um fato importante na população do saramunete na região é a captura de indivíduos 

menores do que a idade de maturação em áreas de berçários, ocasionado por capturas 

acidentais em redes de arrasto de praia. A queda da produção em 2001 não representa 

um indicativo de sobrepesca, e a alta mortalidade natural que acarretou uma mortalidade 

por pesca muito baixa, torna necessário a coleta de uma série temporal mais longa, e de 

um monitoramento anual da pesca de P. maculatus, no intuito de subsidiar a tomada de 

medidas de gerenciamento deste recurso . 
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Figura 1 - Distribuição de Sphyrna lewini na ZEE-Nordeste do Brasil. 

O tubarão-martelo, Sphyrna lewini, é uma espécie vivípara placentária com 

dimorfismo sexual aparente e ampla distribuição global. É predominantemente costeiro e 

eventualmente semioceânico, encontrado em profundidade de até 275 m e podendo formar 

cardumes de até 100 indivíduos. Alcançam um comprimento máximo entre 370 e 420 em, 

nascendo com comprimento entre 42 e 55 cm (Compagno, 1984). Entre 1995 e 2000, 

foram analisados 92 exemplares, capturados pela frota comercial sediada em Natal (RN), 

que atua na área compreendida entre as latitudes de 000 e 080 S e as longitudes de 0300 

a 0340 W (Figura 1). 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento total , C.(cm), de S. lewini na ZEE
Nordeste do Brasil. 

Foram analisadas 51 fêmeas (55,4%) e 41 machos (44 ,6%). As fêmeas 

apresentaram moda na classe de comprimento entre 240,0 e 278,9 cm, enquanto os 

machos foram mais freqüentes na classe de comprimento entre 201 ,0 e 239,9 cm C. 

(Figura 2). 
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Figura 3 - Estágios de maturação sexual das fêmeas de S. lewini na ZEE-Nordeste do Brasil, nos quatro 
trimestres do ano. 
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Os dados de maturação indicaram o comprimento de 240,0 cm C, como tamanho de 

primeira maturação sexual para as fêmeas, enquanto, para os machos, este comprimento 

foi estimado em 200,0 cm Cp aproximadamente. Dentre as fêmeas, observou-se a ocorrência 

de espécimes em maturação e jovens ao longo de todos os trimestres amostrados, 

enquanto fêmeas prenhes e em ovulação apareceram somente no 3° e 4° trimestres (Figura 

3), parecendo haver um aumento gradual no tamanho dos embriões, nos meses de julho 

(3,5 cm C,), agosto (13,3 cm G.), outubro (18,1 cm C,) e novembro (34,0 cm C.J. 

DIAGNÓSTICO 

Segundo Compagno (1984) , as fêmeas de Sphyrna lewini amadurecem 

sexualmente com 212 ,0 cm de comprimento total. As menores fêmeas, sexualmente 

maduras no presente trabalho, encontravam-se em ovulação, com menor C, em torno de 

240,0 cm , tamanho, portanto, bem superior ao citado por Compagno (1984) . 

Das 51 fêmeas analisadas, 7 eram jovens, 22 em maturação, 6 em ovulação e 13 

prenhes. Em 3 fêmeas não foi possível a definição do estágio maturacional. 

Foram analisados 207 embriões de tubarão-martelo, que são vivíparos placentários, 

com comprimento total entre 3,0 e 34,0 cm. A maior freqüência de C, dos embriões, 

ocorreu na classe entre 10,0 e 15,0 cm. Em 146 embriões (70,5%), foi possível a 

identificação do sexo, sendo 60 machos (41 ,0%) e 89 fêmeas (60,9%), resultando, portanto, 

em uma proporção sexual de 1 macho: 1,4 fêmeas. 

A fecundidade uterina variou entre 2 e 14, por útero, apresentando uma média de 

aproximadamente 16 embriões por fêmea, com médias de 7,8 para o útero direito e 8,0 

para o esquerdo. Os ovários das fêmeas prenhes apresentavam-se gastos. A fecundidade 

ovariana nas fêmeas prenhes variou entre 3 e 27, apresentando uma média de 8 folículos 

ovarianos por fêmea, com médias de 3,9 para o ovário direito e 4,1 para o esquerdo, com 

o maior folículo ovariano variando entre 0,9 cm e 2,6 cm. 

Das 36 fêmeas de S. lewini, submetidas à análise histológica da glândula oviducal, em 

apenas uma fêmea prenhe, foi observada a presença de espermatozóide, não sendo possível, 

com base nesses resultados, afirmar que a espécie armazena espermatozóide para futuras 

fecundações. Dos 41 machos examinados, 5 eram jovens, 33 já se encontravam adultos e em 

3 não foi possível a definição do grau de maturação. O comprimento do clásper parece exibir 

um crescimento abrupto entre 160,0 e 200,0 cm, sendo este último, portanto, o tamanho em 

que os mesmos provavelmente atingem a maturação sexual. De forma semelhante às fêmeas, 

os machos amostrados parecem atingir a primeira maturação sexual com um tamanho bastante 

superior àquele sugerido por Compagno (1984), entre 140,0 a 165,0 cm C .. 

SER'E REV'ZEE - SeDRE N E 



• Referências Bibliográficas 

COMPAGNO, L. J. V., FAO Species Catalogue, Vol. 4 , Parts 1 e 2. Sharks 01 the World. An 

annotated e iIIustrated catalogue 01 shark species known to date. FAO Fish. Synop., 

(125) Vol. 4, 655 pp, 1984. 

S EAIE R EVIZEE - S COAE NE 



DISTRIBUIÇÃO 

5' N 

O' 

5'S 

50"W 

Alessandra F. Fischer; Fábio H. V. Hazin; Dráusio P. Véras; 
Paulo G. V. de Oliveira; Patrícia Barros Pinheiro. 

LOP - Dep. de Pesca - UFRPE - Programa REVIZEE. 

40"W 35"W 3O"W 

5' N 

~--~---=~----~--~-4----+4-----4------I~ 

~---+'H Latitude: 02° a 15°S 
Longitude: 0330 a 043°W 

=r--+-+--I Área 2 
Latitude: 02" a 10"5 
Longitude: 0340 a Q4 1°W 

Área 3 
Latitude: 07° a 08"S 
Longitude: 0340W 

20'S u.. ... _ ..... __ __ 
------'-------'------'-------'-------' 20'S 

55"W 500 W 45"W 40"W 350W 30"W 250W 200 W 150W 

Figura 1 - Distribuição de Cirrhigaleus asper na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Os exemplares de Cirrhigaleus asper, examinados no presente trabalho, foram 

capturados a partir de cruzeiros de prospecção realizados pelo BPq. "Natureza" (CEPENE/ 

IBAMA) (Áreas 1 e 2), BPq. "Prof. Martins Filho" (LABOMAR/UFC) (Áreas 1 e 2) e BPq. 

"Sinuelo" (Dep'o. de Pesca/UFRPE) (Área 3) (Figura 1), utilizando-se como aparelhos de 

pesca, armadilhas de fundo, e espinhei de fundo respectivamente, nas regiões do talude 

continental e bancos oceânicos da costa nordestina, entre as latitudes de 00° a 15° S e as 

longitudes de 030° a 045° W, em profundidades aproximadas de 50 a 700 m. 
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Nordeste do Brasil. 

Um total de 93 exemplares de C_ asperforam examinados, sendo 43 fêmeas (46,2%) 

e 50 machos (53,8%), com comprimento total (e,) variando de 51 ,0 a 123,5 cm (Figura 

2). As fêmeas tiveram sua maior freqüência de e, na classe entre 101,0 e 112,0 cm, e os 

machos entre 91,0 e 101 ,0 cm. 
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Figura 3 - Relação entre o comprimento total (cm) e o diâmetro (cm) do maior folículo ovariano (DMFO) de 
C. asper na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A relação entre o comprimento total e o diâmetro do maior folículo ovariano (DMFO) 

indica um maior crescimento do mesmo nas fêmeas pré-ovulatórias, entre 105,0 e 

110,0 cm e, (Figura 3). 
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DIAGNÓSTICO 

Houve uma maior captura de machos de S. asperem relação às fêmeas, diferindo 

do observado para algumas espécies do gênero, como S. megalops e S. mitsukurii 

(Calderón , 1994), para as quais se observou o contrário. As fêmeas de S. asperforam 

predominantes nas maiores classes de comprimento total (C
I
), o que, segundo Vazzoler 

(1996). pode ser uma indicação de crescimento ou mortalidade diferencial entre machos 

e fêmeas , com as mesmas apresentando taxas de crescimento maior e, por 

conseqüência, atingindo comprimentos superiores para uma mesma idade. 

A relação entre o comprimento total e o peso eviscerado não mostrou diferença 

estatística significativa entre os sexos, resultado também encontrado por Calderón (1994) , 

para indivíduos do mesmo gênero (S. mitsukurit) , capturados no sul do Brasil. 

Um total de 88 embriões foram observados, não sendo possível, porém, estabelecer 

o sexo em 12 deles. Dos embriões sexados, 38 eram machos e 38 fêmeas, com 

comprimentos variando entre 4,0 e 23,0 cm C
I
, sendo este último tamanho próximo do 

comprimento ao nascer, citado para a espécie por Compagno (1984). entre 25 e 28 cm C
I
· 

A fecundidade uterina variou entre 9 e 13, com uma média de embriões por fêmea 

igual a 17,6, sendo de 8,4 embriões para o útero direito e 9,2 embriões para o esquerdo, 

em média, sem se observar diferença estatística significativa entre os úteros. A fecundidade 

ovariana nas fêmeas prenhes variou entre 7 e 15, por ovário, apresentando uma média 

de 22,5 folículos ovarianos por fêmea, com médias de 10,2 para o ovário direito e 12,3 

para o esquerdo. 

O desenvolvimento do folículo ovariano apresentou-se de forma semelhante para os 

dois ovários, não havendo, tampouco, diferença estatística significativa no número de 

ovócitos. O crescimento abrupto da glândula oviducal entre 105,0 e 110,0 cm C
I 
parece 

sugerir este último como possível tamanho de primeira maturação sexual, Não foi observada 

a presença de espermatozóide nas 9 glândulas oviducais submetidas à análise histológica. 

Dos 50 machos examinados, 11 eram jovens, 7 subadultos e 32 adultos. O aumento 

abrupto do peso do testículo, associado à evolução do grau de calcificação do c\ásper 

sugere que os machos de C. asper atingem a maturidade sexual próximo a 95,0 cm CI. 

O seu crescimento gradual, porém, faz com que seu comprimento não se constitua em 

um parâmetros útil para definição do tamanho de l ' maturação sexual. Já o peso do 

testículo exibiu um aumento abrupto em torno de 95,0 cm C
I
, parecendo confirmar este 

como o tamanho de primeira maturação sexual. As relações entre o comprimento total e 

o comprimento e a largura do testículo, por sua vez, assim como para o comprimento do 

clásper, apresentaram um crescimento gradual. 
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o tamanho de maturação sexual descrito para os machos, próximo a 95,0 cm, 

aproxima-se do valor apontado por Compagno (1984) para a espécie, igual a 90,0 cm. A 

observação de fêmeas jovens com Ct de até 108,0 cm indica que, como em outras 

espécies do gênero (Nammack et ai., 1985; Hanchet, 1988; Kirnosova, 1989; Taniuchi et 

al.,1993 Calderón, 1994 e Compagno, 1984), os machos de C. asperatingem a maturação 

sexual com um tamanho inferior ao das fêmeas . 
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Figura 1 - Distribuição de Squalus Milsukurii na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o Squalus mitsukurii (Squalidae) possui uma distribuição global, habitando 

comumente águas profundas (Compagno, 1984). Na ZEE-Nordeste essa espécie foi 

capturada pelo BPq. "Natureza" (CEPENE/IBAMA) (Área 1 e 2) , BPq. "Prof. Martins Filho" 

(LABOMARlUFC) (Área 1 e 2) e BPq. "Sinuelo" (Dep. de Pesca - UFRPE) (Área 3), durante 

17 cruzeiros de prospecção pesqueira. A área de atuação dos barcos localizou-se entre 

as latitudes de 00° e 15° S e longitudes de 030° e 045°W (Figura 1). 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento total, C,(cm), de S. mitsukurii 
na ZEE-Nordeste do Brasi l. 

As fêmeas de S. mitsukurii tiveram sua maior freqüência de comprimento total (C
I
) na 

classe entre 72,0 e 82,9 cm, enquanto os machos apresentaram uma moda entre 61 ,O e 71 ,9 

cm. As 169 fêmeas amostradas apresentaram seus comprimentos totais variando de 50,5 a 

94,3 cm, enquanto nos 37 machos analisados o C
I 
variou de 56,0 a 73,0 cm (Figura 2). 

DIÂMETRO DO MAIOR FOLÍCULO OVARIANO 
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Figura 3 - Relação entre o comprimento total (cm) e o diâmetro (cm) do maior folículo ovariano (DMFO) 
de S. mitsukurii na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Das fêmeas de S. mitsukurii, 61 eram jovens, 25 pré-ovulatórias I, 14 pré-ovulatórias 

11 , e 69 prenhes (Figura 3). Dessas, 25 encontravam-se em início de gestação, 38 em 

meados de gestação e 6 a termo. 
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DIAGNÓSTICO 

Do total de 318 embriões observados, 134 eram machos (42,1%) e 138 fêmeas 

(43,4%), resultando, portanto, em uma proporção sexual de 1 macho: 1,02 fêmeas. O 

comprimento total dos embriões variou entre 1,9 cm e 22,5 cm, com moda entre 16,5 e 

21,5 cm C" não sendo possível a identificação sexual de 46 indivíduos (14,5%). Os ovos 

de fêmeas no início de gestação encontravam-se envoltos numa cápsula cilíndrica no 

interior do útero. Posteriormente, já nas fêmeas em meados e a termo, os embriões 

encontravam-se livres, sem divisão de câmaras para cada indivíduo, cada um com seu 

próprio saco vitelino. 

A fecundidade uterina variou entre 1 e 6, por útero, apresentando uma média de 7 

embriões por fêmea, com médias de 3,6 para o útero direito e 3,5 para o esquerdo. Os 

ovários das fêmeas prenhes apresentavam-se em plena atividade, com uma fecundidade 

ovariana variando entre 1 e 6, com média de 8,7 folículos ovarianos, por fêmea, (4,2 para 

o ovário direito e 4,5 para o esquerdo) . O maiorfolículo ovariano variou entre 0,3 cm, em 

fêmeas em início de gestação, e 4,0 cm de diâmetro nas fêmeas a termo, sugerindo, 

assim, que as mesmas estão prontas para uma nova ovulação e gestação imediatamente 

após o parto. Das 58 fêmeas de S. mitsukurii, cujas glândulas oviducais foram analisadas 

microscopicamente, 20 eram pré-ovulatórias e 38 se encontravam prenhes, não tendo 

sido encontrado nenhum espermatozóide nas glândulas oviducais, sugerindo que a 

espécie, provavelmente, não armazena espermatozóides por períodos longos de tempo. 

A primeira fêmea pré-ovulatória foi observada com 76,0 cm C" enquanto o menor exemplar 

prenhe possuía 77,6 cm. Esses dados sugerem que o processo de maturação sexual 

inicia-se em tomo de 76,0 cm, sendo alcançado por volta de 77,0 a 80,0 cm C,. 

Dos 37 machos analisados, 4 eram jovens (10,8%) , 8 subadultos (21 ,6%) e 25 

adultos (67,6%). Apesar do reduzido número de indivíduos jovens amostrados, a maturação 

sexual para os machos de S. mitsukurii parece ocorrer entre 60,0 e 65,0 cm C" conforme 

indicado pelo crescimento do clásper, juntamente com seu estado de calcificação, assim 

como pela variação do peso do testículo. 

O fato de terem sido encontradas fêmeas prenhes, com ovos nos úteros, até a 

termo (23,0 cm C, para os embriões), em uma mesma época, sugere, não haver uma 

sazonalidade bem definida no ciclo reprodutivo da espécie, na região estudada. É possível 

que isto ocorra em função da espécie viver abaixo da camada termoclinal, onde as 

variações de temperatura e salinidade ao longo do ano são muito pequenas. 
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Figura 1 - Distribuição de Squalus sp. na ZEE-Nordeste do Brasil. 

O gênero Squalus (Linnaeus, 1758), pertencente à ordem dos Squaliformes, inclui 

9 espécies (Compagno, 1984) , vivíparas lecitotróficas, de pequeno porte , não 

ultrapassando 1,6 m C" apresentando como características distintivas a presença de 

espinhos nas nadadeiras dorsais, ausência de nadadeira anal, olhos bastante 

desenvolvidos e, ainda, os dois ovários funcionais. Em sua maioria, apresentam uma 

distribuição global, habitando comumente águas profundas, entre 50 e 700m. Entre os 

anos de 1997 e 2002, 324 foram capturados na ZEE-Nordeste pelos BPq. "Natureza" 

(CEPENE/IBAMA) (Área 1 e 2) , "Prof. Martins Filho" (LABOMAR/UFC) (Área 1 e 2) e 

"Sinuelo" (Dep'o. de Pesca/UFRPE) (Área 3), na região compreendida entre 00° e 15° S e 

030° e 045° W (Figura 1). 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento total, C,(cm), de Squalus megalops 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Foram analisadas 275 fêmeas (84,8%) e 49 machos (15,1 %), As fêmeas predominaram, 

apresentando moda na classe de comprimento entre 52,0 e 73,9 cm C" enquanto os machos 

foram mais freqüentes na classe de comprimento entre 41,0 e 51,9 cm C, (Figura 2). 
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Figura 3 - Tamanho de primeira maturação sexual, C,(cm), das fêmeas de Squalus megalops na ZEE
Nordeste do Brasil. 

A curva de maturação (Figura 3) indica a faixa de comprimento entre 55,0 e 60,0 cm C, 

como tamanho de primeira maturação sexual para as fêmeas. O tamanho de primeira 

maturação para os machos, por sua vez, com base no desenvolvimento dos testículos e 

epidídimos, foi estimado entre 40,0 e 45,0 cm Cr 
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DIAGNÓSTICO 

Foram analisadas 274 fêmeas, das quais 52 eram jovens, 27 em ovulação, 2 pós-parto, 

e 173 prenhes. Dessas, 50 encontravam-se em início de gestação, 106 em meados de gestação 

e 17 a termo. Em uma única fêmea não foi possível a definição do estágio maturacional. 

Os embriões são lecitotróficos, consumindo todo o vitelo até o momento do 

nascimento. Foram observados 492 embriões, com comprimento total entre 2,4 e 23,0 cm. 

A maior freqüência de C, dos embriões ocorreu na classe entre 12,0 e 16,0 cm. Os ovos 

fecundados permanecem, no início do desenvolvimento embrionário, numa cápsula 

cilíndrica no interior do útero, não havendo câmaras individuais, como em outras espécies. 

Posteriormente, os embriões passam a se desenvolver livres nos úteros. Em 420 embriões 

(85,4%), foi possível a identificação do sexo, sendo 189 machos (45,0%) e 231 fêmeas 

(55,0%), resultando, portanto, em uma proporção sexual de 1 macho: 1,06 fêmeas. 

A fecundidade uterina variou entre 1 e 4, por útero, apresentando uma média de 4 

embriões por fêmea, com médias de 2,0 para o útero direito e 1,9 para o esquerdo. Os 

ovários das fêmeas prenhes apresentavam-se em plena atividade vitelogênica, com o 

desenvolvimento dos folículos ocorrendo simultaneamente ao crescimento embrionário. 

A fecundidade ovariana nas fêmeas prenhes variou entre 1 e 6, apresentando uma 

média de 5 folículos ovarianos por fêmea, com médias de 2,0 para o ovário direito e 3,0 

para o esquerdo. O maior folículo ovariano variou entre 0,3 cm, em fêmeas em início de 

gestação, e 4,4 cm de diâmetro nas fêmeas a termo, sugerindo, assim, que as mesmas 

estão prontas para uma nova ovulação e gestação imediatamente após o parto. 

Das 44 fêmeas de Squalus megalops, submetidas à análise histológica da glândula 

oviducal, 1 era pré-ovulatória, 4 se encontravam em ovulação, 22 eram prenhes, em 

meados de gestação, 15 em início de gestação, e 2 a termo. Não foi constatada a presença 

de espermatozóides em nenhuma delas, sugerindo que a espécie, provavelmente, não 

armazena espermatozóides por períodos longos de tempo. 

Dos 49 machos examinados, 3 eram jovens, 6 subadultos e 40 já se encontravam 

adultos. Considerando-se que a proporção sexual dos embriões foi muito próxima a 1:1, a 

baixa captura de machos, correspondendo a 15,1 % dos indivíduos analisados para Squalus 

megalops, durante todos os cruzeiros realizados, pode se dever a uma segregação sexual, 

com as fêmeas estando, talvez, em uma diferente região ou profundidade. 

O fato de terem sido encontradas fêmeas prenhes, com ovos nos úteros, até a 

termo (23,0 cm C, para os embriões), em uma mesma época, sugere, não haver uma 

sazonalidade bem definida no ciclo reprodutivo da espécie, na região estudada. É possível 

que isto ocorra em função da espécie viver abaixo da camada termoclinal, onde as 

variações de temperatura e salinidade ao longo do ano são muito pequenas. 
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Figura 1 - Distribuição de Thunnus albacares na ZEE-Nordeste do Brasil. 

No oceano Atlântico, a albacora-Iaje, Thunnus albacares, se distribui nas zonas tropicais 

e subtropicais, à exceção do Mar Mediterrâneo, com maior abundância entre 20° N e 15° S 
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(Collette e Nauen, 1983). Na parte oeste do Atlântico, ocorre da Terra Nova (Canadá) ao sul 

Uruguai, distribuindo-se, no lado leste, entre as latitudes de 35°N (Marrocos) e 35°S (África do 

Sul). Os limites de temperatura da água do mar, para sua ocorrência, situam-se entre 18° e 

31 °C, enquanto a distribuição, em relação à profundidade, é determinada pela estrutura vertical 

da temperatura, ocorrendo em maior abundância na camada homogênea e na parte superior 

da termoclina. Na ZEE-Nordeste do Brasil, esta espécie ocorre em toda a sua extensão 

(Figura 1), principalmente ao norte de 50 S, onde são observadas as maiores capturas (ICCAT, 

2002). Neste setor, a distribuição espaço-temporal da albacora-Iaje parece apresentar um 

padrão bem definido que acompanharia os deslocamentos de leste para oeste e vice-versa, 

os quais estariam associados à migração reprodutiva à costa americana e golfo da Guiné, 

principal zona de reprodução do Atlântico tropical (Bard e Scott, 1991; Fonteneau, 1994; Bard 

e Hervé, 1994). As capturas mais próximas à costa nordeste do Brasil estariam associadas 

às concentrações sazonais em zonas troficamente enriquecidas, como a dos bancos 

oceânicos e dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, onde a 

maioria dos indivíduos capturados são jovens e pré-adultos. 

PRODUÇÁO PESQUEIRA 

1600000,----------------, 

1400000 •••••••••• •••••••• ••••••••• •••••• •• •• •••••••••••••••••••••••• 

~ ! 1000000 

ro 
ü 

600000 

200000 

O 

7000 

6000 

~ 5000 
~ 

" 4000 15. 
ro 

o N ;l; "- '" a; M 

'" '" '" '" '" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Anos 

ü 3000 

2000 t~~4F~~n~11rrl 

o 
o 
o 
N 

/ 

C Bahia 
O Sergipe 
• Paraíba 
O Pernambuco 

D Alagoas 
O Rio Grande do Norte 

a 

1000 

O ~~~~~~~~~~~~~~~ 
1980 1982 1984 1986 19881990 1992 1994 1996 19982000 2002 b 

Figura 2 - Produção pesqueira (t) anual de T. albacares: (a) na ZEE-Nordeste do Brasil, desembarcada 
por estado (1980 e 2001) (REVIZEE); (b) pela frota atuneira nacional (1 980 e 2002) (ICCAT, 2002). 
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De acordo com o Boletim Estatístico do IBGE (1980 a 1989) e IBAMA (1990 a 2000) 

(Figura 2a), a albacora-Iaje é capturada, principalmente, com espinhei pelágico monofilamento 

pela frota industrial sediada no Rio Grande do Norte. Em 1996, teve início o arrendamento de 

embarcações americanas, visando à captura de atuns e afins, no litoral nordeste do Brasil. 

Devido à alta rentabilidade alcançada a partir deste ano, houve um grande incremento da frota 

nacional e arrendada para este tipo de pescaria, o que levou a um substancial aumento da 

produção de T. albacares, passando de 157 t, em 1996, para 1.518 t, em 2001. Para a pesca 

artesanal, a albacora-Iaje é uma das principais espécies capturadas com linha-de-mão, 

principalmente em Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. 

A evolução das capturas da frota atuneira nacional, realizadas em grande parte no 

interior da ZEE-Nordeste e águas adjacentes, tem apresentado uma tendência crescente 

nos últimos anos, principalmente a partir do início da década de 1990 (Figura 2b) . Esta 

tendência está diretamente associada ao aumento da frota, no período, no tocante ao 

número de embarcações estrangeiras arrendadas, que passou de 5 para 74, entre 1990 

e 2002 (ICCAT, 2002) . Quanto às embarcações nacionais, observou-se que a entrada 

em operação, em 1996, de embarcações americanas dotadas de espinhei monofilamento, 

promoveu um importante acréscimo no número de embarcações, levando a frota nacional 

a dobrar, entre 1996 e 2002, passando de 23 para 55 embarcações, o que também 

contribuiu para o aumento das capturas da espécie no país. 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência re lativa por classe de comprimento zoológico, C,(cm), de T. albacares: 
(a) por sexos agrupados; (b) mensal. 
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Os comprimentos amostrados na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte (n = 6.758), 

de 1992 a 2000 (Figura 3a) , variaram entre 420 e 1.910 mm C" com classe rnodal de 

1.100 mm C" representando 19% dos indivíduos amostrados. Também se observou que 

86% dos indivíduos estão entre 400 e 1.300 mm C,,, abaixo do comprimento de primeira 

maturação, de 1.400 mm C" proposto por Fontana e Fonteneau (1978) . A distribuição 

mensal (Figura 3b) se refere ao período citado, onde se observam os menores exemplares 

ocorrendo em fevere iro, maio e, com maior ocorrência, de setembro a novembro; e os 

maiores se apresentando em março, junho e novembro. 

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO 
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Figura 4 - Regressão do peso eviscerado, P , (g), sobre o comprimento zoológico, C,(cm), de T. albacares 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A relação peso-comprimento de T. albacares (Figura 4) foi estimada através dos 

exemplares amostrados (n = 458) nas capturas com espinhei e linha de mão, no Rio 

Grande do Norte e Bahia, entre 1992 a 2000, no âmbito do Projeto ECOTUNA e do 

Programa REVIZEE. 

ESPINHO DORSAL - ANÉIS PERIÓDICOS 

Figura 5 - Seções transversais do primeiro espinho da primeira nadadeira dorsal de T albacares: (a) 
individuo com 120 cm C, (aumento = 16x), e (b) individuo com 180 cm C, (aumento = 7,5x). Fotos: Paulo 
José Duarte-Neto. 
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Foram realizadas seções do primeiro espinho da primeira nadadeira dorsal de 380 

indivíduos de T. albacares com amplitude de 45 a 191 cm C" coletados em Pemambuco, 

Rio Grande do Norte e Bahia. As seções apresentaram de uma a seis bandas completas 

e uma área de vascularização central bem desenvolvida, a qual aumentava em espécimes 

maiores que 70 cm C, (Figuras 5a e 5b). 
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Figura 6 - (a) Incremento marginal relativo (%) mensal e (b) freqüência (%) mensal de margens translúcidas 
(IMR = O) , intermediárias (0,1 < IMR < 0,4) e opacas (IMR > 0,4) no primeiro espinho da primeira nadadeira 
dorsal de T. albacares capturado na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A análise de incremento marginal apresentou valores mínimos duas vezes ao ano, 

em maio e outubro (Figura 6a). AANOVA indicou diferenças significativas ao longo do ano 

(P < 0,05), sugerindo que duas zonas translúcidas são depositadas no espinho, 

anualmente. O teste Tukey indicou diferenças entre fevereiro e outubro, e entre março e 

outubro. A caracterização mensal da borda do espinho indicou uma alta freqüência de 

zonas translúcidas (zonas claras estreitas) em maio e outubro, que foram os meses a 

apresentar o menor número de zonas opacas (zonas escuras largas) (Figura 6b) , 

sugerindo a deposição de duas bandas de crescimento por ano. 
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Figura 7 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de T. albacares, ajustada aos dados .de 
comprimento zoológico, C,(cm). na idade segundo Lessa e Duarte-Neto (2004). 
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Os parâmetros de crescimento de von Bertalanffy (L_ = 230,77 cm Cz; K = 0,267 

e to = -0,081 ano) foram estimados por Lessa e Duarte-Neto (2004) (Figura 7). Os 

autores calcu laram as taxas de crescimento, a partir dos comprimentos retrocalculados 

médios, que foram de 48,2 cm ao ano, no primeiro ano e 38,7 cm por ano, durante a 

maturidade, decrescendo gradulamente a 9,9 cm ao ano quando os indivíduos possuem 

6,5 anos de idade. 

R!lPRODUçAO 

A reprodução da albacora-Iaje foi analisada a partir de estudos sobre exemplares 

capturados pela frota atuneira brasileira na ZEE-Nordeste, que indicaram que a maioria 

dos indivíduos (89%) se apresentava sexualmente imatura. A quase totalidade dos 

espécimes (89%) apresentou comprimentos distribuídos entre 75 e 136 cm Cz, portanto, 

abaixo do tamanho de primeira maturação sexual para espécie, definido em 140 cm Cz,' 

Essa observação corrobora resultados de Coimbra (1993) e Hazin (1993) que, na mesma 

área, também encontraram uma grande quantidade de indivíduos imaturos, reforçando a 

suposição de que a ZEE-Nordeste do Brasil não é utilizada como área de reprodução 

pela espécie. 

ESTRuTURAETÁRlADo ESTOQUE 
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Figura 8 - Freqüência de indivíduos (n) por idade (anos) do estoque de T. albacares na ZEE-Nordeste 
do Brasil. 

A composição de idade para toda a amostra (6.758 indivíduos) (Figura 8), baseou

se na chave idade-comprimento, utilizando-se os comprimentos e números de anéis 

observados individuais, o que indicou que 25% eram adultos correspondendo a tamanhos 

maiores que 140 cm Cz (> 3,4 anos). 
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MORTALIDADE TOTAL (Z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA (S) 

CURVA DE CAPTURA DE COMPRIMENTOS LINEARIZADA 
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8 

6 O 

~ 6' 
" 

O 
O 

•• 

4 'b •• 
2 O 

O 
O 2 4 6 8 

Idade relativa (anos) 

Figura 9 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de T. albacares. 

As taxas de mortalidades, explotação e sobrevivência, estimadas através da curva 

de captura de comprimentos linearizada para os exemplares de T. albacares (Figura 9). 

amostrados em Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte (1991 a 2000), foram: Z = 1,61; 

M = 0,4; F = 1,21; E = 0,75 e 8 = 20%. 

COMPRIMENTO DE PRIMEIRA CAPTURA 
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Figura 10 - Curva de comprimento de primeira captura de T. albacares na ZEE-Nordeste do Brasil. 

A análise do comprimento de primeira captura (Lso) forneceu um valor de 111,22 cm e z 

(Figura 10), onde 50% dos indivíduos com esse tamanho seriam capturados pelo espinhei 

pelágico. Exemplares nessa faixa de comprimento têm entre 2 e 2,5 anos. O valor do L
50 

se encontra bem abaixo do comprimento de primeira maturação de 140 cm e z' proposto 

por Fontana e Fonteneau (1978). 

DIAGNÓSTICO 

A albacora-Iaje é capturada em todo o oceano Atlântico tropical, entre 45°N e 40°8, por 

petrechos de superfície (cerco; vara e isca viva, e linha-de-mão) e por espinhei (leeAT, 2003a). 
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Do exposto, conclui-se que a contínua captura em níveis próximos ao máximo 

sustentável pode levar a uma sobrepesca e, conseqüentemente, ao declínio da 

população. Isto pode ser observado quando se avalia as três projeções (1 - utilizando 

F MSY = 0,8; 2 - utilizando F
'992 

= 0,96; e 3 - utilizando FO.1" 0,55), realizadas pela ICCAT 

(2003b), com base no VPA. Apesar da média estimada do rendimento no ano final 

(2011) ter sido similar para as três projeções, este valor reflete o resultado de uma 

população em declínio, para as projeções 1 e 2, e poderá ser esperado que futuros 

rendimentos venham a decrescer ainda mais. Por outro lado, o rendimento final para a 

projeção 3 representa o resultado de uma população em crescimento, da qual se espera 

um rendimento maior. No entanto, o valor real do F MSY estimado, citado, foi de 0,7239 e 

o valor usado na projeção 2 é similar ao valor estimado para a mortalidade por pesca, 

entre 1999 e 2001. Entretanto, como resultado dessa análise de projeções , verificou

se que mantendo um valor de F entre 0,55 e 0,7239, é esperado uma população estável 

a levemente crescente . 
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Figura 1 - Distribuição de Thunnus atlanticus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Thunnus atlanticus é conhecido no Brasil como albacorinha, apesar de receber 

outros nomes: albacora, albacora-preta, atum, atum-negro, atum-preto e binta (Freire e 

Pauly, 2003). Ocorre apenas no oeste do oceano Atlântico, distribuindo-se desde Martha 

Vineyard/EUA (40° N) até o Rio de Janeiro/Brasil (22°8) (Coliette e Nauen, 1983), com 

maior abundância na região caribenha. Zavala-Camim (1974) registrou a ocorrência da 

albacorinha próximo à costa sul do Brasil e sugeriu que a área de distribuição fosse 
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ampliada até 31°S. Ao longo da ZEE-Nordeste, as amostragens do REVIZEE (1998 a 

2000) indicaram a ocorrência dessa espécie ao longo de toda a costa, na Bahia e no Rio 

Grande do Norte (Figura 1). Também se observou que, provavelmente, não apresenta 

elevada densidade no extremo norte da ZEE-Nordeste, onde se concentra em áreas 

mais afastadas. Uma compi lação preliminar de dados de capturas da albacorinha, ao 

longo do Atlântico ocidental, foi realizada com o objetivo de entender sua migração na 

região, uma vez que não há dados de marcação (Freire, dados não-publicados). Os 

dados utilizados são provenientes das seguintes fontes: Marine Recreational Fisheries 

Statistics Survey (www.st.nmfs.gov/st1/recreational); REVIZEE (1996 a 1999); Zavala

Camim (1974); Idyll e Silva (1963), e Mather-III e Day (1954). Nota-se que o estoque da 

albacorinha se encontra limitado por uma temperatura superficial da água de 8°C, ao 

norte, e por uma isoterma de 16°C, ao sul. As maiores taxas de captura parecem estar 

associadas a temperaturas superficiais acima de 28°C. 

PRODUÇAO PESQUEIRA 

Os dados das capturas no Brasil , apresentados em boletins nacionais, não 

indicam desembarques de albacorinha em nenhum estado do Nordeste, entre 1980 e 

2000 (Freire, 2003) . Os únicos dados disponíveis sobre a espécie provem dos 

desembarques industriais do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, com média 

anual de 172 t, entre 1995 e 2000. Os maiores valores são registrados para o Rio de 

Janeiro, com média de 89% da captura total. Salienta-se, no entanto, que não há registros 

de capturas de T. atlanticus antes de 1995, nem mesmo naqueles estados, onde a 

captura da espécie foi registrada, provavelmente, como 'albacora' , o que também deve 

ter ocorrido no Nordeste do Brasil. 

Dados de um programa amostrai mais detalhado, obtidos em Baía Formosa (RN), 

indicam que 7 t de albacorinha, aproximadamente, passaram pela Cooperativa de Pesca 

de Baía Formosa, durante a safra de setembro de 1996 a janeiro de 1997, representando 

25% da produção total da cooperativa, naquele período. Considerando-se que nem 

todo pescado passa por aquela cooperativa, a produção de T. atlanticus deve ser mais 

elevada. De fato, se for considerado que aproximadamente 100% da produção de 

'albacora' , em Baía Formosa, refere-se à albacorinha, estima-se que, em média, são 

capturadas 31,4 t, anualmente. 
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ESTRUTURADA POPULAÇÃO EM COMPRIMENTO 
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Figura 2 - Distribuição de freqüência relativa por classe de comprimento zoológico, C,(mm), de T atlanticus: 
(a) total ; (b) mensal. 

A distribuição de freqüência de comprimentos (n = 1.082) corresponde às amostras 

coletadas na região Nordeste (1998 a 2000) (Figura 2a). Exemplares de albacorinha, 

medindo de 360 a 890 mm e, compuseram os desembarques, com 96% dos indivíduos 

apresentando entre 460 e 800 mm e,. A distribuição mensal de freqüência de comprimentos 

(Figura 2b) se refere aos anos de 1998, 1999 e 2000, agrupados. Os desembarques de 

T. atlanticus, na região, são registrados de setembro a janeiro, desaparecendo nos demais 

meses. Nota-se que os indivíduos maiores parecem atingir a região primeiramente 

(comprimento médio = 658 mm e,), em setembro, seguidos pelos menores espécimes, 

em janeiro (comprimento médio = 575 mm e,). 

RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO 

12 r---------------------------, 
PE = O,00001CZ 3.0284 

r2 = 0,87; n = 5209 

o L-__ ~ ____ L_ __ ~ ____ L_ __ _L __ ~ 

300 400 500 600 700 800 900 

Comprimento zoológico (mm) 

Figura 3 - Regressão do peso eviscerado, P,(g) , sobre o comprimento zoológico, C,(mm) , de T atlanticus 
na ZEE-Nordeste do Brasil. 
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A relação peso-comprimento de T. atlanlicus (Figura 3) foi estabelecida através dos 

exemplares amostrados diariamente nos desembarques de linha de mão do Rio Grande 

do Norte (1996 a 1998). Nessa relação, nota-se um crescimento aproximadamente 

isométrico, evidenciado por um coeficiente em torno de '3'. 
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Figura 4 - Curva de crescimento de von Bertalanffy de T. atlanticus, ajustada aos dados de comprimento 
zoológico, C,(mm), na idade. 

Os parâmetros de crescimento da albacorinha (L_ = 910 mm C,; K = 0,62) (Figura 4) 

foram estimados com base na distribuição de freqüência de comprimentos, de 1996 a 

1998 (n = 5.316), utilizando-se a rotina ELEFAN I do FISAT. O valor de to utilizado (-0,22 ano) 

foi aquele determinado por Doray el ai., (2004), para exemplares capturados em torno da 

Ilha de Martinica (Caribe). No entanto, os valores de L_ e K, determinados para Martinica 

(714 mm C, e 0,73, respectivamente) , não puderam ser aplicados ao estoque do Nordeste 

do Brasil, uma vez que 15% dos exemplares capturados na região apresentaram 

comprimentos superiores a 714 mm C" 

PERIODICIDADE DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO 
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Figura 5 - Proporção de anéis hialinos (%) por mês, entre setembro de 1998 e janeiro de 1999, na ZEE
Nordeste do Brasil. 
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Devido ao reduzido número de exemplares da espécie na região, entre março e 

agosto, não foi possível realizar uma análise completa sobre a periodicidade na marcação 

dos anéis de crescimento da albacorinha. A análise da seção transversal do primeiro 

espinho da nadadeira dorsal, em 88 indivíduos, indicou que a proporção de anéis hialinos 

é elevada de setembro ajaneiro, particularmente em dezembro (76%), sugerindo que esse 

é um período de formação de anéis, provavelmente associado à reprodução (Figura 5). O 

padrão dos anéis nos espinhos apresenta a formação de múltiplos anéis ao ano. 

MORTALIDADE TOTAL (z) E TAXA DE SOBREVIVÊNCIA ( S) 
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Figura 6 - Curva de Captura de Comprimentos Linearizada de T atlanticus. 

A estimativa da curva de captura linearizada de T. atlanlicus (Figura 6) se baseou 

nos dados de desembarques entre 1998 e 2000, na região Nordeste. Os coeficientes das 

mortalidades total (Z) , natural (M) e por pesca (F) e das taxas de explotação (E) e de 

sobrevivência (8) foram: Z = 2,13; M = 1,30; F = 0,83; E = 0,40 e 8 = 12%. 
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Figura 7 - Curva de comprimento de primeira captura de T atlanticus na ZEE-Nordeste do Brasil. 
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A análise do comprimento de primeira captura (Lso) forneceu um valor de 622 mm Cz 
(Figura 7) , onde, teoricamente, 50% dos indivíduos com esse comprimento seriam 

capturados com linha de mão. 
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Figura 8 - Rendimento por recruta relativo (Y/R em g) e biomassa por recruta relativa, em função da taxa 
de explotação, de T. atlanticus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Através do modelo de rendimento por recruta relativo (Figura 8), utilizando a curva 

de seletividade apresentada acima, foi obtida uma taxa de explotação máxima de 0,80, 

correspondente ao rendimento sustentável da albacorinha na região Nordeste. A taxa de 

explotação estimada, em que o aumento marginal do rendimento por recruta é 1/10 do 

valor da taxa na origem da curva, quando não existe explotação, foi Eo .• = 0,66. O valor 

encontrado para a explotação atual de T. atlanticus na região (E = 0,39) se encontra 

bastante próximo ao valor de Eo 5 (taxa de explotação em que o estoque foi reduzido para 

50% da sua biomassa não explotada), mas bem abaixo do máximo sustentável. 
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Figura 9 - Estimativa de biomassa, rendimento e mortalidade por pesca, por classe de comprimento, de 
T. atlanficus na ZEE-Nordeste do Brasil. 
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A análise de pseudocoortes indicou as classes de 640 a 700 mm C, como as mais 

explotadas pela pesca, com um único pico de captura (Figura 9) . Uma biomassa média 

anual de 104 t foi obtida, para um rendimento anual médio de 33 t. Segundo esse modelo, 

são explotados pela pesca de linha de mão, anualmente, 31 ,7% do estoque disponível no 

nordeste do Brasil. 
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Figura 10 - Modelo de projeção com base em comprimentos, utilizando fatores de F, para T. atlanticus na 
ZEE-Nordeste do Brasil. 

Análises realizadas, empregando o modelo de projeção baseado em comprimentos 

(Figura 10), demonstraram que se as taxas de mortalidades atuais obtidas no modelo de 

Jones forem mantidas, serão explotadas anualmente 33 t, capturadas de uma biomassa 

de 122 t, correspondendo a 32% do estoque. Um aumento de 100% na taxa de mortalidade 

por pesca resultaria numa diminuição de 50% do estoque. 
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Figura 11 - índice gonadossomático (IGS) mensal (outubro, novembro, dezembro e janeiro) para machos 
e fêmeas de T. atlanticus na ZEE-Nordeste do Brasil. 

S ÉRIE REVIZEE - S CORE N E 



o índice Gonadossomático (IGS) mensal, calculado com dados de 1996, indica 

que a reprodução de T. atlanticus (Figura 11) nessa região, ocorre entre novembro e 

dezembro. No entanto, nada se pôde afirmar sobre o restante do ano, uma vez que a 

espécie se encontra ausente nos demais meses. 
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Figura 12 - Fator de condição (mensal) para machos e fêmeas de T. atlanticus, agrupados, na ZEE
Nordeste do Brasil (1996 a 1998). 

o fator de condição, calculado para os anos de 1996 a 1998, indicou o maior grau 

de higidez e condição alimentar de T. atlanticus ocorrendo em setembro (Figura 12), 

quando os indivíduos começam a atingir a costa de Baía Formosa, no litoral sul do Rio 

Grande do Norte. Nos meses seguintes, o fator de condição apresentou uma tendência 

decrescente, atingindo um mínimo em janeiro, quando o estoque emigra daquela área. 
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Figura 13 - Comprimento de primeira maturação (L
50

) de fêmeas e machos de T. atlanticus na ZEE
Nordeste do Brasil. 
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o comprimento de primeira maturação sexual (Lso), para as fêmeas T atlanticus, é 

um pouco inferior ao dos machos (492 e 513 mm C" respectivamente) (Figura 13). Os 

dados utilizados para a estimativa desses valores foram provenientes das amostragens 

de 1996. 

lLúlITOS ALIMENTARES 

Durante as amostragens do REVIZEE, não foi possível coletar estômagos de 

albacorinha para a análise da dieta, pois todos os exemplares foram eviscerados a bordo 

das embarcações. Os dados disponíveis sobre sua alimentação, na região, resumem-se 

aos de Cruz e Paiva (1964) , que evidenciaram que 41 % do volume estomacal total do 

T atlanticus na ZEE-Nordeste é composto de peixes (Carangidae, Monacanthus spp.), 

36% de crustáceos e 23% de moluscos. Taquet (2000) mostrou que a espécie também 

pode se alimentar próximo ao fundo, a exemplo de indivíduos amostrados na Martinica, que 

apresentavam Heterocarpus sp. e Op/ophorus gracilirostris em seu conteúdo estomacal. 

DIAGNÓSTICO 

A pesca da albacorinha, Thunnus atlanticus, é realizada artesanal mente no nordeste 

do Brasil , particularmente em Baía Formosa, localizada ao sul do Rio Grande do Norte, 

onde sua safra ocorre entre setembro e janeiro. Antes de 1950, a pesca de albacorinha 

nessa região era realizada apenas com embarcações à vela. Em 1996 e 1997, Baía 

Formosa contava com, aproximadamente, 38 barcos à vela, 28 barcos motorizados e 30 

jangadas, totalizando 96 embarcações registradas em sua Colônia de Pescadores. Porém, 

este número sofre um notável acréscimo de outubro a dezembro, anualmente, período 

que corresponde ao pico da safra da espécie, quando embarcações de outros municípios 

do norte do estado chegam à região em busca deste estoque. 

O petrecho empregado na pesca de T atlanticus tem permanecido inalterado 

durante os últimos 30 anos, constituindo-se em linha de corso de ny/on (120/140) com 

81 m de comprimento, aproximadamente, e anzol n° 15, usando a parte ventral do corpo 

da própria albacorinha como isca. As embarcações motorizadas e algumas à vela, com 

capacidade de transporte de gelo, permanecem no mar de 3 a 5 dias, trabalhando com 4 

pescadores a bordo, enquanto a maior parte dos barcos à vela fazem viagens diárias, 

trabalhando com 3 pescadores. O pescado, na região, é consumido fresco ou transportado 

com gelo para cidades vizinhas do próprio estado, para a Paraíba e, em algumas ocasiões, 

para Pemambuco. 
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Uma análise histórica das capturas de T. atlanticusé inviabilizada, devido à espécie ser 

registrada como 'albacora' concomitantemente com as outras espécies de atum que ocorrem 

na região (Thunnus albacares, T. alalunga e T. obesus). Porém, em Baía Formosa (RN), 

praticamente 100% da captura registrada como 'albacora' pode ser atribuída a T. atlanticus e 

uma fração muito pequena a T. albacares. Desta forma, estima-se que a captura artesanal 

de T. atlanticus, em Baía Formosa, oscilou de 11,6 a 48,6 t, entre 1993 e 2001, com média 

anual de 31 ,4 t. A maior parte das análises, apresentadas neste diagnóstico, provém daquele 

estoque de albacorinha, acessível à pesca artesanal no Rio Grande do Norte. 

Os dados de desembarques do Brasil , apresentados em boletins nacionais, não 

indicam a captura de albacorinha em estados da região Nordeste, de 1980 a 2000 (Freire, 

2003) . Ainda, convém salientar que não há registros de captura de albacorinha antes de 

1995, nem mesmo naqueles estados do sudeste e sul do Brasil, o que indica que seus 

desembarques provavelmente foram registrados como 'albacora'. 

O comprimento de primeira captura da albacorinha foi de 622 mm Cz' muito superior 

ao tamanho de primeira maturação de fêmeas e machos (492 e 513 mm Cz' 

respectivamente). Apesar disso, quando se comparam dados de amostragem da década 

de 1960 (Monte, 1964; Cruz, 1965; Nomura e Cruz, 1966) com aqueles de 1996 e 1997, 

observa-se uma diminuição no comprimento médio dos indivíduos capturados, o que 

pode ser reflexo de um estoque migratório, possivelmente explotado de forma intensa 

em outras áreas de distribuição da espécie. 

A curva de crescimento estimada para T. atlanticusno nordeste do Brasil (L_ = 910 mm Cz; 

K = 0,62 e ~ = -0,22 ano), baseada em dados de freqüência de comprimentos, é notadamente 

diferente daquela estimada por Garcia-ColI e Bosh (1986), para a costa nordeste de Cuba 

(L_ = 598,2 mm Cz; K = 0,33, e to= -4,42 ano), e por Carles (1974), para a costa ocidental 

daquele país (L_ = 780 mm Cz; K = 0,33 e to = -1,57 ano). Contudo, a estimativa para o 

nordeste do Brasil se aproxima daquelas estimadas por Idyll e Silva (1963) , para a 

Flórida, pelo menos em termos de comprimento assintótico (L_ = 900 mm Cz; K = 0,216 

e to = -1,5 ano), e por Doray et aI., (2004) , para a Martinica, ao menos em relação à 

constante de crescimento (L_ = 900 mm Cz; K = 0,216, e to= -1 ,5 ano). Desta forma, os 

parâmetros de crescimento estimados no presente estudo parecem ser adequados, mas 

devem ser corroboradas após a finalização da análise dos dados de crescimento obtidos 

através da leitura dos anéis de crescimento dos espinhos e otólitos coletados. 

A análise da curva de captura fomeceu valores para o padrão de explotação da espécie 

no Nordeste: mortalidades total (Z) de 2,13, natural (M) de 1,30 e por pesca (F) de 0,83, o 

que determina uma taxa de explotação (E) igual a 0,39. Salienta-se, porém, que os valores 
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das mortalidades podem estar superestimados, possivelmente mascarados pela emigração 

dos indivíduos. Devem-se considerar, também, diferenças de mortalidade natural entre 

jovens e adultos, que podem chegar a 100%, como estimado para o Thunnus obesus. 

A análise de pseudocoortes para os anos de 1996 a 2000, utilizando comprimentos, 

forneceu urn rendimento anual de 33 t sobre uma biomassa total de 104 t, para o estoque 

de T. atlanticus na costa do nordeste do Brasil. Cerca de 31,7% da biomassa da espécie 

está sendo capturada anualmente na região, com mortalidade por pesca mais acentuada 

nas classes de comprimento de 680 a 740 mm C,. O modelo de projeção de Thompson 

e Bell indica que um aumento de 100% na taxa de mortalidade por pesca resultaria numa 

diminuição de 50% do estoque da região. A análise de rendimento por recruta indica que 

o nível de explotação atual se encontra abaixo do máximo sustentável (0,80) , havendo 

uma possibilidade de expansão dessa pescaria. No entanto, deve-se lidar com estes 

resultados com muita precaução, uma vez que não foram incluídos dados da pesca 

industrial, devido aos seus registros agrupados como 'albacora'. Apesar de não haver 

uma pesca industrial dirigida para a albacorinha, esta espécie é capturada incidentalmente. 

Ainda, outro fator a ser considerado é a possibilidade de expansão da pesca oceânica 

recreativa na região, o que resultaria em maiores capturas sobre essa espécie. 

Em se tratando de um estoque migratório, também é necessária, para se entender 

a dinâmica de T. atlanticus ao longo da costa do Brasil, particularmente no nordeste, a 

compreensão de sua dinâmica, ao norte e ao sul dessa área. As maiores capturas mundiais 

de albacorinha, registradas pela FAO (www.fao.org), são provenientes de Guadalupe, 

Martinica, Cuba, República Dominicana e Brasil, alternadamente. A captura global pelos 

13 países que exploram essa espécie nunca ultrapassou as 1 .100 t, entre 1950 e 2001. 

Contudo, em 2002, os dados da FAO registraram que o Brasil capturou 1.669 t de 

albacorinha. Provavelmente, trata-se da utilização de nomes comuns inadequados, já 

que a produção nacional média, por ano, era de aproximadamente 170 t, até então, e 

nunca havia ultrapassado as 649 t registradas em 1996. Os dados de captura dos atuns, 

tanto artesanais quanto industriais, devem ser registrados separadamente, a fim de se 

possibilitar a efetivação de um sistema de administração pesqueira eficiente na região. 

Sugere-se que seja iniciado um programa de marcação dos exemplares de 

albacorinha, T. atlanticus, na região Nordeste do Brasil, em parceria com as regiões sudeste 

e do Caribe, a fim de determinar as taxas de mortalidade por pesca com maior precisão e 

entender os padrões migratórios dessa espécie. Esse trabalho poderia ser complementado 

com uma análise de DNA de exemplares coletados nessas três regiões, para determinar a 

proveniência e o destino do estoque de albacorinha do nordeste do Brasil. 
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Figura 1 - Distribuição de Xiphias gladius na ZEE-Nordeste do Brasil. 

o espadarte se distribui, praticamente, em todo o oceano Atlântico, de 60° N a 45° S, 

inclusive no mar Mediterrâneo. Na ZEE-Nordeste do Brasil, a espécie é capturada em 

toda a sua extensão (Figura 1). 

Para o estudo da distribuição e abundância relativa do espadarte , foram 

considerados, na região, apenas os lances de pesca da frota nacional e arrendada baseada 

em portos do nordeste do Brasil, cuja captura tenha se direcionado a esta espécie, entre 

1994 e 2000. No intuito de diminuir o efeito da multicolineariedade, ocorrente em função 
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da grande quantidade de variáveis envolvidas, foi aplicado aos dados o modelo forward/ 

backward stepwise. O critério de seleção do melhor modelo foi baseado Akaike Information 

Criterion (AIC) (Akaike, 1974). Apenas a componente zonal do vento foi excluída do modelo. 

Os resultados obtidos com o GAM (Generalized Additive Mode~ indicam que todas 

as variáveis, testadas separadamente: anomalia da temperatura da superfície da água 

do mar (TSM); componente meridional do vento-M; temperatura do ar na superfície do 

mar; fase da lua; profundidade da camada de mistura; área; mês e ano; tempo de imersão, 

e número de anzóis por samburá, foram altamente significativas (P < 0,001), sugerindo 

uma alta correlação da pesca do espadarte com essas variáveis. 

O efeito "ano" na CPUE do espadarte apresenta uma tendência de decréscimo a 

partir de 1996, estabilizando em 1998 e 1999, e caindo de forma abrupta em 2000 (Figura 

2a). O efeito "mês", nos índices de captura, indica o período entre abril e junho como a 

época de maior abundância, com a CPUE apresentando maiores va lores em maio e 

declinando de forma abrupta nos meses subseqüentes a este período (Figura 2b). Os 

efeitos da latitude e longitude, na CPUE, indicam as áreas mais abundante no setor entre 

0° e 100 S e em águas mais afastadas da costa (Figuras 2c e 2d). 

Os fatores tecnológicos também influenciam na CPUE do espadarte. O efeito 

"número de anzóis por samburá" tende a aumentar as capturas quando o espinhei possui 

entre 4 e 5 anzóis por samburá (Figura 2e) e a decrescer e se estabilizar com o aumento 

do número de anzóis por samburá. Já o efeito "tempo de imersão" do espinhei, na CPUE 

de X. gladius, apresenta tendência crescente até as 16 horas (Figura 2f), decrescendo 

de forma acentuada a partir desse horário. 

O efeito "fase da lua", que interfere na CPUE de X. gladius a partir do índice de 

iluminação, parece ser positivo durante as fases "quarto minguante", "nova" e "quarto 

crescente", mas promove um pronunciado decréscimo na CPUE à medida que a fase 

"cheia" se aproxima (Figura 2g) . 

A "Anomalia da temperatura da superfície da água do mar" (TSM) explica uma parte 

importante da variabilidade da CPUE do espadarte, apresentando, em geral, uma tendência 

decrescente a partir do valor de -0,5° C, onde se registraram os valores mais elevados de 

CPUE (Figura 2h). Quanto à '1emperatura do ar na superfície do mar", os resultados sugerem 

que as maiores capturas estão situadas próximas aos 25°C (Figura 2i). Ainda, o efeito da 

"profundidade do topo da termoclina", na CPUE de X. gladius, mostra que as maiores 

capturas estão associadas às camadas de mistura mais rasas, entre 40 e 60 m (Figura 2j). 

No presente trabalho, os índices de abundância relativa do espadarte parecem ser 

influenciados pelo efeito negativo da componente meridional do vento, que aumenta suas 

capturas de forma acentuada (Figura 2k). 
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1991 - Inicio das operações de barcos de bandeira da Bolivia, Taiwan e 
Honduras. 

1992 - InicIo das operações de barcos de bandeira de Barbados, com 
monolllamenlo, lighl-slicks e lula como Isca. 

1994 - Quotas de captura para o estoque do AUàntico Norte, barcos de 
bandeira Koreana rain1eia as operações no AUãnlico Sul. 

1995 - Frota nacional locada na região sudeste substitui o espinhei 

tradicional pelo monofilamento. 
1996 - Paralba inicia arrendamento de barcos espanh6is, para a captura 

do espadarte. No 2: semestre, Natal arrenda um barco americano 
para a captura do espadarte. 

---i 1997 - Quotas de captura para o estoque de espadarte doAllãnlico Sul. 

No 2! semestre a frota nacional, sediada em Natal , substitui o 

espinhei de multifil amento pelo monofilamento. 

1998 - Criaçao do OPA. 

2000 

~ 2002 - Criaçao da SEAP I 

Figura 3 - Produção pesqueira de X. gladius na ZEE-Nordeste do Brasil, entre 1956 e 2002: (a) para 
embarcações nacionais e arrendadas, em toneladas; (b) relacionando o Brasil às outras Nações que 
capturam o espadarte, conjuntamente (%); e (c) entre o espadarte e outras espécies combinadas (%), 
nas Nações que atuam no oceano Atlântico sul. 

A pesca oceânica voltada para a captura do espadarte é bastante recente no Brasil, 

tendo se iniciado no início dos anos 90, com o arrendamento de uma embarcação de 

bandeira hondurenha, que operou na região Sudeste. Na região Nordeste, esta pescaria 

foi introduzida em 1994, com o arrendamento de embarcações de bandeira espanhola, 

que ficaram sediadas no porto de Cabedelo (PB). Em meados de 1996, essa frota foi 

aumentada com o arrendamento de uma embarcação de bandeira americana, sediada 

no porto de Natal (RN). 

Entre as décadas de 60 e 80, as capturas de espadarte no Brasil eram irrisórias, 

apesar de apresentarem um aumento gradativo, de 100 para 1.000 t, ao longo daquele 

período. No entanto, essas capturas aumentaram muito nos últimos 10 anos, passando 
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de 1.571 t, em 1994, para 2.910 t, em 2002, e atingindo valores acima de 4.000 t , entre 

1999 e 2001 , com pico de 4.700 t, em 1999 (Figuras 3a e 3b). Atualmente, o Brasil ocupa 

a segunda posição (21 %) entre os países pesqueiros que atuam no oceano Atlântico sul 

(Figura 3c), sendo ultrapassado em volume de captura apenas pela frota da Espanha 

(42%). Porém, é importante salientar que a região Nordeste é a responsável por cerca de 

90% da produção total de X. gladius no país, sendo os portos de Cabedelo (70%) e Natal 

(20%) os principais pólos pesqueiros. 

A pesca oceânica no Brasil é desenvolvida por dois tipos de frota: a nacional, 

composta por pequenas embarcações que atuam praticamente dentro das 200 mn, e a 

arrendada (> 24 m) , cuja autonomia permite atuar dentro e fora da ZEE brasileira. A 

contribuição da frota nacional era pífia até meados de 1996, passando de 440 t.ano·' para 

1.860 t.ano·', de 1997 a 2002 (Figura 3a). Em 2002, a frota nacional foi responsável por 66% 

do total de X. gladiiuscapturado no Brasil, em decorrência da assimilação da tecnologia de 

captura empregada pos embarcações estrangeiras arrendadas, intensificada em 1998, 

que operavam no Brasil com espinhei de poliamida monofilamento, utilizando light-sticks e 

lula como isca. O light-stickconsiste num atrator luminoso, com fonte química ou eletrolítica. 
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ESTRUTURA DE COMPRIMENTO DA POPULAÇÃO 
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Figura 4 - Distribuição de freqüência relativa (%) por classe de comprimento mandíbula inferior-turca, 
Cm;r(cm) , de X. gladius: (a) por sexos agrupados; (b) por sexos separados; (c) trimestral. 

Foi amostrado um total de 21.377 exemplares de espadarte capturados no oceano 

Atlântico sudoeste, de 1997 a 2002, A amplitude de tamanho dos indivíduos amostrados 

variou entre 62 e 305 cm de comprimento mandíbula inferior-furca (e
ml

,) , com os indivíduos 

jovens « 130 cm e
ml

,) participando com 23% do total amostrado (Figura 4a), Os machos 

mediram entre 82 e 190 cm eml!, enquanto as fêmeas apresentaram uma amplitude de 

77 a 256 cm e ml, (Figura 4b), Para as classes entre 80 e 100 cm e ml!, a proporção de 

machos e fêmeas foi equivalente, enquanto houve uma forte predominância de fêmeas 

entre 100 e 170 cm e mir A partir da classe de 170 cm e ml!, os exemplares amostados 

foram compostos, quase exclusivamente, por fêmeas, à exceção de um único macho 

(182 cm e
ml

,) , 
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As distribuições de freqüência de comprimento mandíbula inferior-furca 

trimestrais, para os indivíduos de X. gladius amostrados, são apresentadas na figura 

4c. No primeiro trimestre do ano, os comprimentos dos exemplares variaram entre 

72 e 291 cm Cmil , com 48% se situando nas classes de 130 e 160 cm Cm ... No segundo 

trimestre , os espadartes capturados apresentaram uma maior amplitude de tamanho, 

entre 62 e 305 cm C m;f' e 46% dos indivíduos se encontraram nas classes de 160 a 210 

cm C m ... No terceiro trimestre, 64% da amostra se situaram entre 100 e 130 cm Cm;f' 

com o comprimento variando entre 90 e 283 cm e m ... No quarto, os comprimentos 

variaram entre 60 e 210 cm e m;f' com 62% dos indivíduos amostrados entre as classes 

de 120 e 160 cm Cmw 
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Figura 5 - Regressão do peso eviscerado, P, (g), sobre o comprimento mandibula interior-turca, Cml,(cm), 
de X. gladius na ZEE-Nordeste do Brasil: (a) sexos separados; (b) sexos agrupados. 

As relações entre o peso eviscerado (P e ' em g) e o comprimento mandíbula inferior

furca (e
mif

• em cm) não diferiram entre machos e fêmeas (P > 0,05) (Figura Sal. sendo 

os dados agrupados, conseqüentemente, numa única curva (Figura 5b). 
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Figura 6 - Relação Gonadossomática (trimestral) para fêmeas (a) e machos (d) de X. gladius na ZEE
Nordeste do Brasil; (b) freqüência de ocorrência (%) dos estádios maturacionais dos ovários, por trimestre; e 
(c) relação entre o peso do ovário (9) e o comprimento mandíbula inferior-furca (em), por estádio maturacional. 

Os mariores valores da Relação Gonadossomática (RGS) de fêmeas de X. gladius, 

na ZEE-Nordeste, ocorreram no segundo trimestre do ano, quando atingiram médias de 

RGS = 7, em exemplares maiores que 125,5 cm Cm;" embora elas ainda não se 

encontrassem maduras (Figura 6a). Os menores valores de RGS das fêmeas foram 

observados no primeiro e quarto trimestres, com média de 5 e 3,4, respectivamente. A 

maturação dos ovários parece ter início após as fêmeas atingirem 125,5 cm Cm;/ (Figura 

6c). Nos machos, os maiores valores da RGS ocorreram no segundo trimestre, quando 

os testículos se apresentaram túrgidos, com coloração esbranquiçada, pouco irrigados 

e com líquido seminal menos viscoso em seus ductos eferentes, indicando um maior 

grau de desenvolvimento, em relação aos demais meses (Figura 6d) . 
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Nas análises histológicas de fêmeas de espadarte, foram observados diversos 

estádios de desenvolvimento gonadal, porém não se verificando a presença de fêmeas 

maduras. O percentual de fêmeas no estádio imaturo apresentou seu valor máximo no 

primeiro trimestre e mínimo no terceiro. Fêmeas no estádio de repouso foram observadas 

apenas a partir do segundo trimestre, com pico no terceiro trimestre do ano (Hazin, 2001). 

Em todos os trimestres, observou-se uma predominância de fêmeas em maturação, 

com sua freqüência relativa praticamente não oscilando durante o ano (Figura 6b). 

COMPRIMENTO DE PRIMEIRA REPRODUÇÃO 
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Figura 7 - Comprimento de primeira maturação (L"" em em) de X. gladius na ZEE-Nordeste do Brasil. 

Para fêmeas de espadarte, o tamanho de primeira maturação sexual (L5o) parece 

se situar em por volta de 156 cm Cm;!' estando todos os indivíduos da espécie aptos a 

participar do processo reprodutivo após 250 cm Cm;' (Figura 7). 

DIAGNÓSTICO 

A pesca atuneira no oceano Atlântico iniciou em meados da década de 50, quando 

embarcações japonesas passaram a operar no oceano Atlântico tropical. Inicialmente, o 

espadarte era capturado como by catch da pesca de atuns, correspondendo a apenas 

0,6% das capturas, em 1956 (Lee, 1957). No final da década de 70, com a recuperação 

do mercado japonês devido ao crescimento do mercado de sashimi, a espécie passou a 

ter importância econômica crescente. 

Contudo, a pesca direcionada para a espécie, no Nordeste do Brasil , é bastante 

recente. Em meados da década de 90, embarcações arrendadas de bandeira americana, 

sediadas em Natal (RN), e de bandeira espanhola, com sede em Cabedelo (PB), 

começaram a operar no oceano Atlântico sudoeste tropical , empregando a tecnologia de 
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espinhei de poliamida monofilamento, light-sticks e lula como isca, e direcionando a pesca 

para o espadarte. A partir do segundo semestre de 1997, a frota nacional (bandeira 

brasileira) sediada em Natal, impulsionada pelos resultados obtidos pela frota arrendada, 

assimilou esta tecnologia de pesca, promovendo um substancial aumento nos índices 

de captura de X. gladius, que chegaram a representar mais de 50% da captura total de 

cada embarcação (Hazin e Hazin, 1999; Hazin et ai., 1999; Hazin, 2001). 

Por outro lado, o desenvolvimento da pesca dirigida ao espadarte, pela frota 

arrendada, expandiu a área de captura, que passou a ocupar toda a costa brasileira e, 

em determinados meses, os desembarques passaram a ocorrer em portos mais 

próximos das áreas de pesca, particularmente Itajaí (SC), onde tradicionalmente não se 

realizavam pescarias sobre esta espécie. Atualmente, mais de 90% da frota de barcos 

nacionais e arrendados, conjuntamente, encontram-se concentrados nos portos de Natal 

e Cabedelo, com a frota nacional, em quase sua totalidade, sediada em Natal . O interesse 

das empresas brasileiras na captura de X. gladius resultou no crescimento do esforço de 

pesca e, conseqüentemente, no aumento na sua captura, alcançando 3.900 e 4.721 t 

nos anos de 1998 e 1999, respectivamente. 

O espadarte, entre as espécies pelágicas, apresenta um complexo padrão de 

migração horizontal, que envolve uma série de fatores oceanográficos e biológicos e, por 

isso, promove uma distribuição diferenciada da espécie, em função do tamanho e sexo 

do indivíduo (Markle, 1974; Beardley, 1978; Mejuto e Hoey, 1991). Dentre os fatores 

ambientais, a temperatura é relatada, ao longo dos anos, como o principal parâmetro 

oceanográfico a influenciar diretamente na distribuição geográfica da espécie. Ovchinnikov 

(1971) foi o primeiro a notar que a concentração dos adultos se encontrava associada, 

aparentemente, às frentes oceânicas geradas por algumas correntes do Atlântico norte, 

como a contracorrente norte equatorial. Concentração de outros pelágicos, em zonas de 

frentes térmicas, tem sido relatada, também, para as albacoras branca e bandolim , no 

oceano Atlântico sudoeste (Travassos, 1999; Zagaglia, 2003). 

No presente trabalho, os resultados obtidos sugerem que a distribuição espaço-temporal 

da espécie parece estar relacionada a diversos fatores ambientais (e.g. TSM) e biológicos 

(e.g. tamanho). Na ZEE-Nordeste, as maiores capturas foram observadas entre 0° e 100 S, 

apresentando uma tendência crescente em águas mais afastadas da costa e sendo mais 

abundante de abril a maio, em temperaturas variando entre 25° e 26°C. A distribuição da 

freqüência de comprimento trimestral mostra que, durante o segundo trimestre, 46% dos 

indivíduos amostrados se situaram entre 160 e 210 cm Cm;!' enquanto no terceiro e quarto 

trimestre ocorreram nas classes de 100 a 130 cm Cm;! e de 120 a 160 cm Cm;!' respectivamente. 
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Esse deslocamento da moda para a esquerda pode ser conseqüente da migração 

de indivíduos maiores (> 160 cm Cm;l) rumo às regiões Sudeste e Sul do Brasil, durante 

o segundo trimestre, o que explicaria, também, a forte redução dos índices de captura no 

terceiro e quarto trimestres do ano. Esta hipótese é fortalecida pela maior freqüência de 

exemplares de grande porte nas capturas das regiões Sudeste e Sul, durante o terceiro 

trimestre (Amorim e Arfelli, 1988; Arfelli, 1996; Hazin et ai. , 2001), justamente quando as 

isotermas de 25° e 26°C se encontram mais deslocadas para o sul (Hazin, 1993). Essa 

migração, por sua vez, pode estar relacionada à alimentação, uma vez que a abundância 

de lulas aumenta nesse período do ano, naquelas regiões (Arffeli, 1996). Entretanto, Wise 

e Davis (1973) reportaram que o espadarte apresenta pouca diferença em seu padrão de 

distribuição, com relação à latitude e à longitude. 

De acordo com os resultados do GAM, as fases da lua, a velocidade dos ventos e a 

profundidade de atuação do espinhei são as variáveis que podem afetar o rendimento da 

pescaria de espadarte. A influência das fases lunares sobre a captura de X. gladius vem 

sendo observada tanto do ponto de vista empírico, como a crença difundida entre pescadores 

de que há uma forte relação entre a fase da lua e as capturas, quanto sob o aspecto 

científico, através do fenômeno do fototactismo (Guitart-Manday, 1964; Carey e Robinson, 

1981). Os espadartes são predadores noturnos, apresentando uma série de adaptações 

(e.g. visão aguçada) e um ritmo circadiano que parece se relacionar à intensidade luminosa, 

encontrando-se na superfície do mar durante a noite e em águas mais profundas, ao longo 

do dia (Carey e Robinson, 1981). Assim, acredita-se que as fases da lua podem causar 

mudanças na distribuição vertical dos espécimes de X. gladius (Bigelow et ai. , 1999), fazendo 

corn que o espadarte se encontre em camadas mais profundas no período de lua cheia, 

situando-se em profundidades abaixo da alcançada pelo espinhei, o que explica as baixas 

CPUEs encontradas nessa fase lunar. Guitart-Manday (1964) observou que na região 

ocidental de Cuba, pescadores variam a profundidade do equipamento de pesca dependendo 

da fase da lua. O mesmo autor relata que em noites claras (lua cheia) os anzóis eram 

colocados em maiores profundidades. 

Pelo fato dos adultos de espadarte suportarem amplas variações de temperatura 

ambiente, é provável que este fator não condicione a sua distribuição na coluna d ' água 

(Nakamura, 1985). O deslocamento para águas mais superficiais durante a noite pode 

estar, na realidade, relacionado à distribuição vertical de suas presas (e.g. lIIex spp.) 

(Arocha, 1997; Cayré e Robinson, 1981) , na medida em que estas apresentam 

deslocamentos verticais semelhantes aos do espadarte (O'Oor, 1983). Isto explicaria os 

maiores índices de abundância em profundidades próximas ao topo da termoclina, entre 
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40 e 70 m, assim como os maiores valores de CPUE encontrados com a configuração 

do espinhei com 4 a 5 anzóis por samburá, fazendo com que o mesmo opere em camadas 

mais rasas, sendo esta a configuração mais utilizada pelas frotas arrendadas. 

O tempo de imersão é uma importante componente na performace do espinhei, 

pOdendo influenciar no sucesso da pescaria. Dependendo do comportamento da espécie

alvo, o tempo de imersão pode variar entre 5 e 20 horas (Ward el ai., 2003). Segundo esses 

autores, o tempo de imersão do espinhei, em torno de 15 horas, apresenta um efeito positivo 

nas capturas do espadarte, resultados que corroboram os obtidos no presente trabalho, 

uma vez que os maiores valores de CPUE ocorreram quando o equipamento permaneceu 

até 16 horas na água, apresentando uma tendência de decréscimo a partir desse tempo de 

imersão. Este comportamento pode ser explicado pela migração vertical do espadarte, 

como supracitado, uma vez que sua pesca se realiza no final da tarde, permanecendo o 

equipamento na água até as primeiras horas da manhã (Hazin el ai., 2001). 

A velocidade do vento pode afetar a vulnerabilidade do peixe na pesca de espinhei, 

modificando seu comportamento, além da profundidade de atuação e área varrida do 

petrecho. Carey e Robinson (1981) observaram que os espadartes nadaram em 

profundidades maiores quando a velocidade do vento era alta, reduzindo a sua 

vulnerabilidade à captura do espinhei com as configurações acima mencionadas, uma 

vez que a pesca da espécie é realizada à noite, quando os espécimes se localizam 

próximo a superfície. O efeito do vento na profundidade do equipamento também pode se 

sobrepor àquele sobre o comportamento dos peixes, à medida que o espinhei pode não 

alcançar a profundidade desejada, em condições de ventos fortes , operando em camadas 

mais rasas que a objetivada. Além disso, o recolhimento do espinhei pode ser prolongado 

em decorrência do estado do mar (fortes ventos ~ mar revolto), aumentando a 

vulnerabilidade e captura de espécies acessórias, indesejáveis à pescaria. No presente 

trabalho, os maiores índices de captura foram registrados quando a intensidade dos 

ventos era menor, corroborando os resultados obtidos por Bigelow el ai. (1999). 

De acordo com o presente trabalho, nas classes a partir de 170 cm Cm;!' exceto por um 

único macho com 182 cm Cmil ' foram capturadas basicamente fêmeas. Estes resultados, 

associados àqueles supracitados, sugerem deslocamento horizontal diferenciado para 

machos e fêmeas, a partir de 170 cm Cm;!' Mejuto el ai. (1994) relataram que a proporção de 

machos maiores que 200 cm Cm;!' no oceano Atlântico e mar Mediterrâneo, apresenta-se 

inferior a 10%. Arocha (1 997) observou que, no oceano Atlântico noroeste, exemplares maiores 

que 230 cm Cm;' eram, geralmente, fêmeas. Como conseqüência, as fêmeas se apresentam 

mais vulneráveis à pesca do que os machos (Anon, 1989), o que explicaria, também, a 
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elevada proporção de fêmeas em relação aos machos (3:1), aqui registrada. A pequena proporção 

de espadarte menores que 130 cm C
mi

! registrada se encontra relacionada, provavelmente, à 

seletividade do aparelho empregado, devido ao tamanho relativamente grande do anzol (8/0), 

como também às áreas de pesca. Hazin el ai. (2002) reportaram que a ocorrência de indivíduos 

menores que 130 cm C
mi

! aumenta em áreas mais próximas ao talude, podendo ser esta 

uma estratégia de sobrevivência e de desenvolvimento dos indivíduos da espécie. A zona 

oceânica das regiões tropicais é oligotrófica, de maneira geral, de forma que a sobrevivência 

de indivíduos de menor tamanho em áreas mais costeiras, de maior produtividade biológica, 

podem ser facilitadas, não apenas pela maior disponibilidade de alimento, mas, também, 

pela menor exposição à predação (Hazin el ai., 2002). 

O tamanho de primeira maturação sexual, estimado em 156 cm C
mi

! para as fêmeas 

na ZEE-Nordeste, difere daquele encontrado por Arocha (1997) (L
50 

= 179 cm C
mi

!) para o 

Atlântico noroeste, sendo, porém, bastante próximo ao encontrado por De Metrio el ai. (1989) 

e De La Serna el ai. (1996) (L50 = 145 cm Cmi! para as fêrneas) no Mar Mediterrâneo, e por 

Sheng el ai. (2003), ern Taiwan (L
50

= 155 cm C
mi

! para as fêmeas) . O oceano Atlântico sudoeste 

equatorial parece não ser uma área de desova para a espécie, mas de maturação, uma vez 

que fêmeas sexualrnente maduras só foram observadas ao sul de 15°S, no final do segundo 

trimestre, corn tamanhos variando entre 160 e 194 crn C
mi

! (Hazin el ai., 2001). Essa hipótese 

é fortalecida pela elevada freqüência de gõnadas em maturação, durante todo o ano, sugerindo 

a não existência de um ciclo anual de ovulogênese, na área de estudo. Os maiores valores da 

RGS, para rnachos e fêmeas, ocorreram na mesma época do ano, sugerindo a existência de 

concornitância entre o ciclo de espermatogênese e o de ovulogênese. 

Quanto aos estoques, com base ern análises genéticas se verificou a existência 

de três populações distintas, no oceano Atlântico: uma ao Norte e outra ao Sul, separadas 

pela latitude de 5°N, além de outra isolada, no Mar Mediterrâneo (Alvarado-Bremer el ai., 

1999; Marques, 2001). O limite de 5°N, estipulado pela ICCAT para a separação dos 

estoques norte e sul, foi endossado pelos resultados de marcação de Markle (1974), no 

oceano Atlântico norte, onde jamais se observararn recapturas abaixo daquela latitude; 

porérn, existern dúvidas quanto ao lirnite de separação. Recentemente, Chow el ai. (2001), 

com base em análises genéticas, sugeriram que o lirnite de separação dos estoques no 

oceano Atlântico ocorre entre 10° e 200 N de latitude. 

Apesar da pequena recuperação do estoque no oceano Atlântico sul, o Comitê 

Perrnanente de Pesquisa e Estatística da ICCAT mencionou, em seu últirno relatório, que 

as avaliações dos estoques realizadas ainda apresentararn urn indesejável grau de 

incerteza, em função de urna aguda carência de dados. 
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