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Este estudo analisa a variação da abundância do camarão-rosa
(PérezFarfante,1967),naregiãoNortedoBrasil,nas

duasáreasmaisfreqüentadaspelafrotaindustrial,compreendidasentreocabo
Orange(AP)eafozdorioPará(PA),pormeiodeíndicesdeabundância(CPUA)
e biomassa instantânea. Verificou-se, também, as diferenças nos valores da
CPUAparaduasdiferentesfaixasdeprofundidade(10ma70me70ma130m)
e seu comportamento em relação ao aumento da profundidade. Finalmente,
calculou-seabiomassainstantâneaparacadasubáreaeparaaáreacomoum
todo. Foram utilizados, nas análises, dados coletados em 5 cruzeiros de
prospecção pesqueira, realizados nas áreas citadas, com um total de 37
arrastos.ACPUAdo camarão-rosa apresentou diferenças significativas entre
os valores estimados para as diferentes áreas e diferentes estratos de
profundidade. Porém, a CPUA não apresentou correlação com a variação de
profundidade. A biomassa instantânea do camarão-rosa, para a área e o
períododeestudo,foide2.447,30t

Thepresentstudy tries todetermineandtocomparethevariationofthe
abundanceofthepink-shrimp (PérezFarfante,1967),
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in the North region of Brazil, in the two areas more exploited by the industrial
fleet, located between the Orange cape (AP) and Pará river mouth, through
abundance indexes (CPUA) and instantaneous biomass. It was verified, also,
thedifferencesinthevaluesofCPUAfortwodifferentdepthstrips(10mto70m
and 70 m to 130 m) and its tendency in relation to the increase of the depth.
Finally,theinstantaneousbiomasswascalculatedforeachsubareaandfor the
wholearea. Data usedintheanalysiswere collected in 5 experimental fishing
cruisescarriedoutinthementionedareas,havingbeen accomplishedatotalof
37trawls.TheCPUAofthepink-shrimppresentedsignificantdifferencesamong
the valuesesteemedfor thedifferentareasanddifferentdepthstrata.Evenso,
theCPUAdidn'tpresentcorrelationwiththedepth'svariation.Theinstantaneous
biomassofthepink-shrimp,fortheareaandthestudyperiod,itwasof2.447,30
t.

A pesca decamarão na região Norte do Brasil é considerada uma das
mais importantes atividades pesqueiras do país, sendo realizada na área
compreendidaentre a fozdorioParnaíba(PI)eafozdorioOrinoco(AP).As
espécies de maior interesse comercial, que se destacam nascapturas, são o
camarão-rosa: (Pérez Farfante, 1967) e

(Latreille, 1817); o camarão-branco
(Burkenroad, 1936) e o camarão-sete-barbas

(Heller,1862),compredominânciadaespécie .

Ascapturassãorealizadasemtrêsáreasprincipais,denominadascosta
do Maranhão, Amazonas e costa do Amapá, com maior concentração das
operações da frota industrial nestasduasúltimas áreas.AáreadoAmazonas
apresenta maior produtividade, sendo a maioria dos desembarques de
camarão efetuados em Belém. A área do Amapá, por sua vez, apresenta
características que dificultam as operações de pesca. Nela são capturados
camarões de maiorporte(Studart-Gomes1988).Belém,noestadodoPará,éo
principalportodedesembarqueeondeselocalizaamaioriadasempresas,mas
algunsbarcosseencontramsediadosemMacapá-APeFortaleza-CE.

O pesodocamarão-rosa capturadonacostaNortedoBrasilapresenta
uma relaçãocomoslocaisdaspescarias.NolitoraldoAmapá,nospesqueiros
chamados de "buracos", são capturados indivíduos de maior porte, sendo
encontrados os de pequeno e médio tamanhos nos pesqueiros Amazonas e
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Maranhão,ondeosquaisapresentamumaprofundidadeemtornode40ma60
m e 20ma40m,respectivamente (IDESP, 1989; DiasNeto,1991; Isaac, Dias
Neto&Damasceno,1992in:Paiva1997).

Considerandoadivisãodeáreascitadaseasfaixasdeprofundidadede
ocorrência indicadas para o camarão-rosa, procurou-se, neste estudo,
determinarecompararavariaçãodaabundânciadaespécie

nasduasáreasmaisfreqüentadaspelafrotaindustrial,compreendidas
entreoCaboOrange (AP)e a foz doRio Pará (PA) naplataformacontinental.
Verificou-se, também, o comportamento da CPUApara duas diferentes faixas
de profundidade (10 m a 70 m e 70 m a 130 m). Finalmente, calculou-se a
biomassa instantânea para cada subáreaeparaaáreacomoumtodo.Foram
utilizados neste estudo, dados do camarão-rosa
(Pérez Farfante, 1967) coletados em cruzeiros de prospecção pesqueira na
regiãoNortedoBrasil.

Os dados aquianalisadosforam obtidos em5cruzeiros deprospecção
pesqueira, realizados pelo NPq. Almte. Paulo Moreira (CEPNOR/IBAMA),
durante o ano de 1996, na área compreendida entre o litoral do Estado do
Amapá(CaboOrange,divisacomaGuiana)atéafozdoRioPará(Figura1).
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MATERIALEMÉTODOS

Osarrastosforamconduzidosnaplataformacontinentalsituadaentreo
cabo Orange e a foz do Rio Pará, com as estações distribuídas ao longo de
linhasimagináriasperpendicularesàcosta,atéaquedadotaludecontinental.A
primeira perpendicular (próxima ao cabo Orange) foi determinada levando-se
emconsideraçãoamenordistânciapossíveldolimitedefronteiraentreoBrasil
e a Guiana Francesa, sem que houvesse invasão de águas estrangeiras. As
linhas foram distanciadas paralelamente por 30 milhas náuticas (mn),
realizando-se pelomenosumaestaçãoacadafaixadeprofundidade definida
(Estrato1:acimade10maté70meEstrato2: acimade70maté130m).

Asprofundidadesdosarrastosvariaramde35ma120m.Dos37lances
realizados,17ocorreramnoprimeiroestratodeprofundidadee20nosegundo.
Emrelaçãoàsáreas,foramrealizados18arrastosentreocaboOrangeeafoz
dorioAmazonas(área1)e19arrastosentreafozdorioAmazonaseafozdorio
Pará(área2).Duranteasoperaçõesdepescaforamutilizadasredesdearrasto
deportaparacamarão,comcaracterísticasedimensõessemelhantesàquelas
utilizadaspelafrotaindustrialcamaroneiraqueoperanaregião.

A amostragemabordofoirealizadadeacordocomovolumecapturado
duranteosarrastos,comosegue:

Para o cálculo daCPUE(captura por unidadedeesforço)dos arrastos,
utilizou-se a razão entre as capturas (Cw) em quilogramas (kg) e o tempo de
arrasto(t)emhoras(h).

Total
No caso de arrastos com pequeno volume capturado:
Todo o material proveniente da captura, logo depois de despejado
no convés, era separado por espécie, contado e pesado para a
obtenção e identificação da biomassa capturada.

Subamostral

No caso de arrastos com grande volume capturado:
Todo material coletado era distribuído igualmente em basquetas
para uma subamostragem. Do total de basquetas, era realizada a
escolha aleatória de uma quantidade que representasse, no mínimo,
20% do total capturado. A subamostra era então separada por
espécies, sendo contada e pesada para obtenção e identificação da
biomassa capturada.

Mista
No caso de arrastos com uma grande quantidade de indivíduos
pequenos e uma pequena quantidade de indivíduos grandes:
Realização de amostragem total para os indivíduos de maior porte e
subamostragem para os de menor porte.

CPUE = Cw / t
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Figura 1 - Localização das estações de pesca e subáreas de pesquisa das prospecções
pesqueirasrealizadaspeloN.Pq.Almte.PauloMoreira,noanode1996.



O cálculo daáreadecadaarrasto foirealizado por meiodoMétododa
Área Varrida (FAO, 1997). Este método consistiu na obtenção da área
arrastada, multiplicando-se a distância do arrasto pelo comprimento da tralha
superior da rede, levando-se em conta a fração do comprimento da tralha
superiorquerealmentepermaneceuesticadaduranteoarrasto.

Afraçãodocomprimentodatralhasuperiordosarrastosfoideterminada
combasenosprocedimentosadotadospor(Yesaki,1974in:FAO,1997).

Para o cálculo da CPUA (captura por unidade de área) dos arrastos,
considerou-se a fração das capturas natrajetóriaefetivamentevarrida(X)
iguala1.Nestecaso,abiomassacoincidecomaCPUA.

A profundidade dos arrastos foi determinada pelo cálculo da média
aritméticadasprofundidadesinicialefinal.

Para verificar a variação da biomassa instantânea por faixa de
profundidade, foi realizada a comparação de todos os dados de CPUA do
estratode10ma70mcomode70ma130m.Apósveri f icaraigualdadedas
médias,osdadosforamsubmetidosaoteste ,comahipótesedenulidade(Ho):
não existe diferença significativa para =0,05 entre médias da CPUA dos
camarões capturados, por arrasto, entre os dois estratos de profundidade
analisados. Para os cálculos, foram utilizados os procedimentos segundo o
programaestatísticoBIOESTAT(Ayres,1998).

A análise da variação da biomassa instantânea em relação à área foi
realizada por meio dacomparação de todas as CPUAs do camarão-rosa das
duassubáreas: a)docaboOrangeatéafozdorioAmazonaseb)dafozdorio
AmazonasatéafozdorioPará.Apósverificaraigualdadedasmédias,osdados

1

t

foram submetidos ao teste , com a hipótese de nulidade (Ho): não existe
diferença significativa entre médias da CPUA dos camarões capturados por
arrasto, nas duas áreas de ocorrência. Para os cálculos, foram utilizados os
mesmosprocedimentossegundooprogramaBIOESTAT.

Para verificar o comportamento dabiomassa instantânea em relação à
profundidade,foramverificadasemgráfico,ograudedispersãodasCPUAsem
suas respectivas profundidades de arrasto. As CPUAs para toda a área, por
estratodeprofundidadee/ousubáreadeocorrênciaforamobtidaspelasomade
todas as capturas, dividida pela área total arrastada, levando-se em
consideração o parâmetro analisado (área total estudada, estrato de
profundidadeousubárea):

Abiomassainstantâneaparatodaaáreafoiobtidapormeiodocálculoda
CPUA para toda a área, levando-se em consideração as dimensões da
plataformacontinentalsegundoMMA/SECIRM/IBAMA(1996).

Osresultadosdosarrastosporfaixadeprofundidadesãoapresentados
naTabela1,onde se verifica que 16 dos 17arrastos realizados noestrato de
profundidade(10ma70m)e6dos20arrastosrealizadosnoestrato(70ma130
m)apresentaramocorrênciadecamarão.

t

RESULTADOSEDISCUSÃO

a = D . R . X /10.000

A: área varrida(ha);
D:distânciaarrastada(m);
R:comprimentoda tralha superior(m);
X : fraçãodocomprimentodatralha superior (0,50).

2

2

CPUA=(Cw/a)
CPUA:captura porunidade deárea(kg/ha);Cw:captura(kg);a:área varrida
(ha).

Tabela1-Dados de ocorrência, biomassa capturada e CPUA docamarão-rosaobtidosnos
arrastosdoscruzeirosdepesquisanasduasfaixasdeprofundidade.

Tópicos Faixas de profundidade (m)
10? 70 70? 130

arrastos com ocorrência 16 6
biomassa capturada (kg) 95,923 3,570
CPUA (kg/ha) 0,264 0,0326
total de arrastos 17 20
Arrastos sem ocorrência 1 14

CPUA = CapL+CapL+......+CapL / ÁreaL+ÁreaL +.....+ÁreaLestrato/área 1 2 N 1 2 N

CPUA =CPUAporestratode profundidadeouáreadeocorrência
CapL = Capturaporarrasto

estrato/área

ÁreaL=Áreaarrastadaemcadaarrasto
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AnalisandoosdadosdeCPUAporárea,verifica-semaiorvalornumérico
na primeira faixa de profundidade. A média foi estimada em 0,264kg/ha,
correspondendo a aproximadamente oito vezes o valor encontrado para o
segundo estrato que foi de 0,033kg/ha. As CPUAs obtidas por estrato de
profundidade, quando foram analisadas com a aplicação do teste ,
apresentaram uma rejeição dahipótesede nulidade (Ho) para = 0,05 e GL =
19,48,demonstrandohaverdiferençaestatísticaparaaCPUAdosdoisestratos
(Tabela1).Poroutrolado,aCPUAnãodemonstrou,estatisticamente,nenhuma
relaçãoproporcionalpositivacomaprofundidade(Figura2).

NaTabela-2estãoapresentadososresultadosdosarrastosporárea.Na
área1,oitodos18arrastosrealizadosapresentaramocorrênciadecamarãoe
na área 2, a ocorrência de camarão foi verificada em 14 dos 19 arrastos
realizados.

t

OsvaloresdeCPUAobtidosparaassubáreas1e2foram0,074kg/hae
0,266 kg/ha, respectivamente, com a subárea 2 representando,
numericamente,maisde3vezesaCPUAdasubárea1.Pormeiodaaplicação
dotesteestatístico , paracompararasCPUAsobtidasnasduassubáreascom
ocorrência,obteve-searejeiçãodahipótesedenulidade(Ho),para =0,05eGL
= 35, demonstrandohaverumasignificante diferença nabiomassa capturada
nasduassubáreas(Tabela3).

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o camarão-rosa
ocorreu em 22 dos 37 arrastos realizados, o que corresponde a 59,4% dos
lances,efoicapturadoemprofundidadesde35ma102m.SegundoCoelho&
Santos(1993),estaespécieocorreemprofundidadesaté90m,jáPaiva(1997),

t

CPUA do Camarão-Rosa Obtido nos Arrastos com as Respectivas Profundidades
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Figura 2 - CPUAdocamarão-rosaobtida nos cruzeiros deprospecçãopesqueiraderecursos
demersaiscomasrespectivasprofundidades,naáreaentreocaboOrangeeafozdorioPará.

Tabela2-Dados de ocorrência, biomassa capturada e CPUA docamarão-rosaobtidosnos
arrastosdoscruzeirosdepesquisanasduassubáreasanalisadas.

Tópicos Áreas
1 2

arrastos com ocorrência 8 14
biomassa capturada (kg) 10,32 89,17
CPUA (kg/ha) 0,074 0,266
total de arrastos 18 19
arrastos sem ocorrência 10 5

Subáreas Estratos (m)
Tópicos

subárea 1 subárea 2 10? 70 70? 130
Número 18 19 17 20

somatório das
CPUAs 1,394 3,583 4,148 0,835

média 0,0775 0,1888 0,2440 0,0417
variância 0,0217 0,1002 0,1037 0,0133

fcal 0,2168 7,8063
f? 2,04 2,38

teste de variância
das médias igual desigual

teste t utilizado unilateral unilateral
tcal - 1,3574 2,4594
G.L. 35 19,48

t? (? =0,05) - 2,042 2,042

Resultados

Rejeita Ho: existe
diferença significativa

entre médias da CPUA
dos camarões

capturados, por arrasto,
entre as duas áreas com

ocorrência.

Rejeita Ho: existe diferença
significativa entre médias da

CPUA dos camarões
capturados, por arrasto, entre
os estratos com ocorrência.

Tabela3-ResultadosdotestetaplicadonacomparaçãodasCPUAsdocamarão-rosa,tendo
como parâmetros osestratos de profundidade e as subáreas dos cruzeiros de prospecção
pesqueiradoN.Pq.Almte.PauloMoreiranaregiãoNortedoBrasil.
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descreveu que “o camarão rosa vive preferencialmente em fundos
brandosdelodo,lamaouareia-lama,até190mdeprofundidade”.

ACPUAgeralobtidaparatodaaáreaanalisada,pormeiodos arrastos,
comocorrênciadecamarõesduranteoscruzeiros,foide0,209kg/ha.Porém,a
escassabibliografiacom referênciaàCPUAnaregiãoNortedoBrasil,impede
que sejam feitos maiores comentários comparando este resultado com os
referentesaanosanteriores.

Em 1994, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) indicou a região Norte como um dos maiores
bancoscamaroneiros domundo, com umaprodução em torno de8.400t/ano
para um esforço de pescade51.000diasdemar.Nagrandeáreaoriginalde
pesca do nordeste da América do Sul, entre as desembocaduras dos rios
Orinoco e Amazonas, a produção máxima sustentável de camarões foi
estimadaem17.900t/anoou19.600t/ano,dependendodomodelomatemático
utilizado - exponencial ou linear, respectivamente. Estes resultados são
bastante elevados quando comparados com aqueles obtidos nesta pesquisa,
provavelmente, devidoaos dados utilizados nos cálculos serem provenientes
de pescarias comerciais, o que normalmente gera uma superestimativa, em
virtudedaspescariasteremsidorealizadasapenasemlocaisqueapresentam
maiorabundânciadecamarões.

Segundo dadosobtidospeloMMA/SECIRM/IBAMA(1996),aplataforma
continental das duas subáreas em estudo: a) do cabo Orange à foz do rio
Amazonaseb)dafozdorioAmazonasàfozdorioPará)possuemumaáreade
4.760.000 ha (140km x 340km) e 8.316.000 ha (280km x 297km),
respectivamente. Pormeiodestasdimensõese dadosdeCPUAobtidosneste
trabalho,pode-sedizerque,asbiomassasinstantâneasdecamarão-rosapara
assubáreas1e2,foramde235,24te2.212,06t,resultandoemumabiomassa
instantâneade2.447,30tdecamarão-rosaparaaáreatotalestudada(área1+
área2).

Inexiste relação positiva da profundidade com a quantidade de
camarão-rosacapturadonaplataformacontinentaldaáreaemestudo;

Existediferençadecapturaentreasduassubáreasanalisadas,com

F. subtilis

CONCLUSÕES
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-
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maior abundância na subárea entre a foz do rio Amazonas e a foz do rio
Pará;

Existe diferença de captura entre os dois estratos de profundidade
analisadoscommaiorabundâncianaprimeirafaixa(10ma70m);

A biomassa instantânea de camarão-rosa na plataforma continental
para toda a área analisada durante o período de estudo foi de 2.447,30
toneladas.
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