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Nestetrabalho estudamosastendências devariação trianualemensal
doesforçodepesca,produçãoeíndicedeabundânciadasprincipaisespécies
capturadas por currais-de-pesca. Foram identificadas as épocas de maior
abundânciadasespécies-presas(sardinha-bandeira, ; e
palombeta, ) e das espécies-predadoras (espada

serra, bonito,
ecamurupim, ), paraamontagemdeumacadeia

alimentar formada pelos níveis tróficos III e IV. A base de dados faz parte do
sistema de controle estatístico do esforço (dias de despesca) e produção
(número e peso dos indivíduos) realizado em Almofala (Itarema-Ceará), no
períodode1962a1982. Oesforçodepescaapresentouvaloresmédiosanuais
de 7 currais, 202 dias de despesca/curral e 1.416 dias de despesca, com
tendência decrescente, e maioremenorconcentraçõesnosmesesdemarço-
julho e agosto-novembro. A produção anual tem as seguintes ordens
decrescentes em númerodeindivíduos,1-sardinha-bandeira,2-palombeta,3-
espada, 4-serra, 5-bonito e 6-camurupim; e em peso, 1-sardinha-bandeira, 2-
palombeta,3-camurupim,4-serra,5-espadae 6-bonito.Ocamurupimeaserra
são as espécies commaior importância econômica. As épocas de safra são:
sardinha-bandeira, em maio-julho; palombeta, em junho-julho e outubro-
dezembro; espada, em abril-julho; serra, em março-junho; bonito, em
dezembro-maio; e camurupim, em outubro-novembro. A produção de uma
unidadedecurralatingiu,emmédia,77,7kg(dia),2.176kg(mês)e16.534kg
(ano)comvaloresequivalentes,paraoconjuntodecurrais,de543,9kg,15.229
kge115.735kg,respectivamente.

Opisthonema oglinum
Chloroscombrus chrysurus ,

Trichiurus lepturus; Scomberomorus brasiliensis; Euthynnus
alletteratus; Tarpon atlanticus

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

In this paper variation of triannual and monthly trends in fishing effort,
yieldandabundanceindexofthemainspeciescaughtbyfish-weirswiththeaim
of identifying the best harvest times and linking the occurrence of high
abundance periods of prey species (Atlantic thread-herrring,

, and bumper, ) and predator species
(cutlassfish Spanish mackerel,

little-tunny, andtarpon, )
forthesetupofafeedingchainwithtrophiclevelsIIIandIV.Thedatabaseispart
of a statistical control system of fishingeffort(daysfishing) andyield(numbers
andweight) carried out atAlmofala(Itarema county, Ceará State, Brazil) in the
period1962-1982.Fishingefforthadmeanvaluesof7fish-weirunits,202days
fishing/fish-weirand1,416daysfishing,withadownwardtrendandhighandlow
concentrations times in March-July and August-November. Annual yield by
species was decreasing in the following order: in numbers, Atlantic thread-
herring, bumper, cutlassfish, Spanish mackerel, little-tunny and tarpon; in
weight, Atlantic thread-herring, bumper, tarpon, Spanish mackerel, cutlassfish
and little-tunny. Tarpon and Spanish mackerel are the most commercially-
importantspecies.Thebestharvesttimesbyspeciesare:Atlanticthread-herring
May-July; bumper June-July andOctober-December; cutlassfish April-July;
Spanishmackerel March-June; little-tunny December-May;tarpon October-
November. Yield by a fish-weir unit showed values of 77.7 kg.day , 2,275
kg.month and16,534kg/year , withtheequivalentfiguresof543.9kg,15,229
kgand115,735kg,forthewholesetoffish-weirsinoperation.

No contexto da atividade pesqueira artesanal do estado do Ceará, os
currais-de-pesca assumem posição de destaque na produção de pescado,
principalmentenosmunicípiosdeBarroquinhaeItarema,emfrenteaosquaisa
plataforma continental apresenta maior largura e pequenainclinação. Devese
destacarocaráter marcadamente estacionaldesuaatuaçãonazonacosteira,
em virtudedavulnerabilidadeaosfatoresclimáticos,principalmenteos ventos
fortes que sopram no período setembro-novembro, quando a eficiência de
capturaficabastantereduzida.

Esses aparelhos-de-pesca constituem armadilhas fixas, de construção
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rústica, organizados em fila indiana com número variável de unidades.
Compõem-se de quatro partes: , cerca retilínea disposta numa posição
oblíquaemrelaçãoàlinhade costa e paralelaaomovimento das marés, que
penetranumcompartimentoemformadecoração,a ,queseacopla
a outro de menor dimensão e de mesma forma, denominado de ; em
seguida vem o , de formaarredondada,complementandoo aparelho
(SERAINE,1958;PAIVA&NOMURA,1965).

Funcionando como armadilhas fixas, os currais têm atuação passiva e
seletiva quanto às espécies que freqüentam a zona costeira, mas capturam
indivíduos com grande amplitude decomprimento pelo fato de que os peixes
são direcionados para o interior da sala grande ao irem de encontro à espia,
progredindo através da salinha até o chiqueiro, onde são despescados com
redes demalha fina, por ocasiãoda baixamar, sem qualquer possibilidade de
escape.

A biocenose capturada pelos currais-de-pesca apresenta grande
diversidade, sendo constituída por 78 espécies distribuídas em 35 famílias
(ROCHA,1980;JACINTO,1982).Ofatodequeestesretêmtodososindivíduos
que se encontram em seu raio de ação permite obter-se uma estimativa da
abundância específicanumaárearestrita,comdadosqueservemdebasepara
as investigações sobre a natureza das relações entre algumas espécies e a
variaçãoestacional desuaabundância.Além defatoresfísicos queregulam o
tamanhoeaestruturadaspopulaçõescomo,porexemplo,temperatura,tipode
substratoeprofundidade,ocorremvariaçõesnaabundânciadeacordocomas
relações entre as populações consumidoras (predadores) e sua fonte de
alimento(presas),dentrodeumacadeiaalimentarsimplesformadaporalguns
níveistróficos.

No presente trabalho, estudamos a variação do índice de abundância
mensaldasprincipaisespéciesqueocorremnaáreadeatuaçãodoscurrais-de-
pesca de Almofala, município de Itarema, com a finalidade de identificar as
épocas de safra dessas espécies e relacionar a ocorrência dos períodos de
maior abundânciadospredadores e das presas, contexto que serviu de base
paraamontagemdacadeiaalimentaremdoisníveistróficos.Considerando-se
que as espécies sardinha-bandeira, palombeta,

espada serra,
bonito, e camurupim,

correspondem a mais de 95% de toda a produção da biocenose, estas foram
selecionadasparafornecerasinformaçõesbásicaspara aanálisedetodasas
informaçõesdisponíveisapartirdocontroleestatísticodaproduçãodoscurrais-

espia

salagrande
salinha

chiqueiro

Opisthonema oglinum,
Chloroscombruschrysurus, ,Trichiuruslepturus, Scomberomorus
brasilisensis, Euthynnus alletteratus, Tarpon atlanticus,

de-pescanumperíodode21anos,desde1962.

Osdadosquefundamentamestetrabalhofazempartedosistemageral
decontroleestatísticorealizadopeloInstitutodeCiênciasdoMar(LABOMAR)
nacomunidadedeAlmofala, municípiodeItaremanoperíodode1962a1982,
ressaltando-sequepartedessesdadosfoiobjetodeváriostrabalhos(PAIVA&
NOMURA, 1965; PAIVA & FONTELES-FILHO, 1968; COLLYER & AGUIAR,
1972; ALMEIDA, 1974; ROCHA, 1980). Deve-se ressaltar que a presente
contribuiçãoobjetivarealizarumaanálisemaisprofundadeváriosaspectosde
caráter biológico-pesqueiro e ecológico das seis espécies mais importantes,
tendoemvistaavantagemamostraloferecidaporumaparelhocombaixoíndice
deseletividade.

As informações básicas se referem às seguintes variáveis: número de
curraisem operação; esforço, emnúmerodediasdedespesca;produção,em
número e peso das espéciesprincipais; rendimentodiário,mensaleanualpor
uma unidadeepeloconjunto dos currais-de-pesca; peso médio individual das
espéciesprincipais.

As tendências de variação no esforço de pesca, produção total e
abundância relativa (em número e peso dos indivíduos por dia de despesca)
foramanalisadasconsiderando-seumaperiodicidadetrianual,paraseavaliaro
comportamento da atividade pesqueira dos currais-de-pesca e uma
periodicidade mensal, para se avaliar a existência de safra das espécies
principais no processodecaptura por essesaparelhos. Considerando-se que
os níveis tróficos I e II correspondem ao fitoplâncton e zooplâncton,
respectivamente, para a montagem da cadeia alimentar, as seis espécies
ocupamosseguintesníveisemseqüência,dadaasuacondiçãodeorganismos
heterotróficos: III (carnívoro primário), constituído por sardinha-bandeira e
palombeta,eIV(carnívorosecundário),constituídoporespada,serra,bonitoe
camurupim.Asrelaçõestróficasforamanalisadasapartirdeinformaçõessobre
as participações absoluta e relativa da produção, em número e peso dos
indivíduos.

MATERIALEMÉTODOS

RESULTADOSEDISCUSÃO
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Oesforçodepescaexercidopeloscurrais-de-pescaemoperação,istoé,
aqueles que contribuem efetivamente para a captura de pescadodurante um
período anual independente de uma determinada unidade ter ou não sido
desativada devido à ação do meio ambiente O curral-de-pesca tem um
comprimento médiode100meaúlt imaunidadedeumafi lade16aparelhos
podeselocalizarnumadistânciadeaté3,5kmdalinhacosteira(Rocha,1980).

NalocalidadedeAlmofalaestiveramoperandoduranteoperíodo1962-
1982, em média, sete currais-de-pesca que, em conjunto operaram durante
1.416dias/ano, comíndicededespescade202dias/curral,comtendênciade
variaçãodecrescentedesdeumvalormáximode15unidadese2.781dias/ano,
no triênio 1962/64, ao mínimo de três unidades e 569 dias/ano, no triênio
1977/79.Comoonúmerodediasdeoperaçãoduranteummêsépraticamente
constante, com média mensal de 25 dias, a variação do número de dias de
despesca/anosedeveaflutuaçõesdeordemclimáticadeterminadaspelaforça
dosventosealturadamaré,significandoqueemalgunsanosnãohouvepesca
emcertosmeses,enquantoemoutros,apescafoipossívelemtodososmeses
do ano. Isto se explica pelo fato de que os currais são aparelhos fixos e em
permanente capacidadeoperativa,demodoquesemprehaveráumaprodução
disponívelparacapturadesdequeestesseencontrememfuncionandonormal.

Verifica-se, desse modo, que os triênios de 1968/70 a 1974/76 foram
aquelescommaioresforçomensalemtermosde"dias dedespesca", embora
com número relativamente baixo de currais em operação, na faixa de 5-7
unidades. A variação estacional do esforço de pesca indica maior e menor
concentrações nos meses de março-julho e agosto-novembro,
respectivamente,tendênciaquerefletea capacidadedeoperaçãodos currais
nos meses de clima mais favorável, e sua virtual desativação nos meses de
fortesventos,quecomeçamaocorrerapartirdeagosto(Tabela1).

Aproduçãoanualdasseisprincipais espécies, comomédiadoperíodo
1962-1982, variou de acordo com as seguintes ordens decrescentes: (a) em
número de indivíduos, sardinha-bandeira, com 976.268 (61,00%), palombeta,
com 591.609 (36,96%), espada, com 17.727 (1,11%), serra, com 12.260
(0,77%), bonito, com 1.965 (0,12%) e camurupim, com 600 (0,04%); (b) em
termosdepeso,sardinha-bandeira, com58.790kg(47,8%), palombeta, com
27.341 kg (22,3%);camurupim,com 15.057kg(12,3%), serra,com12.312kg
(10,0%), espada,com6.685kg(5,4%)e bonito,com2.730kg(2,2%).Quanto
aosperíodostrianuais,emgeralestastendênciassemantiveramparatodasas

.

espécies, mas deve-se chamar a atenção para a excepcional produção do
camurupimem1962/64,com3.354indivíduose83.656kg,aqualnãoserepetiu
nos triênios seguintes (Tabela 2). A sardinha-bandeira e a palombeta são as
principais espécies capturadas noscurrais-de-pescadeAlmofala doponto de
vistadaproduçãobiológica,enquantoocamurupimeaserrasedestacamcomo
osrecursoscommaiorimportânciaeconômica.

Aabundânciarelativa,medidapelaCPUE,apresentouumatendênciade
estabilidadenoperíodoestudado,mostrandoinicialmenteumaquedadetodas
as espécies entre ostriênios 1962/64 e 1965/67, recuperando-se em seguida
(principalmente a sardinha-bandeira) e mantendo-se estável nos triênios
seguintes, comexceçãodapalombeta,espadaecamurupim,cujaabundância
decresceuentre1977/79e1980/82(Figura1).

Com base na análise da Tabela 3, pode-se chegar aos seguintes
resultados quanto à variação estacional da produtividade biológica, medida
pela captura por unidade de esforço: (1) independente de espécie, a maior
abundância relativa nos currais-de-pesca ocorre nos meses de maio-julho e
outubro-novembro; (2) o período com elevada produtividade da sardinha-
bandeira ocorre em maio-julho, alternando-se com um período de baixa
produtividade, de setembro a janeiro; (3) a palombeta apresenta uma
distribuiçãotemporalemqueosperíodoscíclicosdealtaebaixaprodutividades
nãoestãobemdefinidos;noentanto,emtermos médios, pode-sedizerque a
época em que esta espécie é mais produtiva corresponde aos meses de
outubro-novembro;(4)aespadaocorrecommaiorprodutividadenosmesesde
abril-agosto, sendo o período setembro-março aquele em que é menos
produtiva; (5) a serra apresenta elevada e baixa produtividades,
respectivamente, nos meses de março-maio e julho-outubro; (6) durante os
mesesdedezembroamaioverifica-semaiorprodutividadedobonito,masesta
cai verticalmentenosmesesdejunho-novembro;(7)ocamurupimocorre com
grande produtividade na área dos currais durante os meses de outubro-
dezembro,havendoumaquedadejaneiroasetembro.

Considerando-se que os currais-de-pesca não oferecem nenhuma
atração artificial (iscas, por exemplo) que determine a ocorrência de
probabilidadesdecapturasdiferentesparaasdiversasespécieseque,devidoà
compacticidade da tela de madeira com que são forrados, eles não são
seletivos quanto ao tamanho, podemos dizer que a captura por unidade de
esforçoreflete a abundância verdadeiradecadaespécie quehabita a zonade
maré. Poroutrolado,aproduçãototaldeveserconsideradacomooparâmetro
que melhor define as épocas de safra, quando as espécies apresentam
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períodos marcantes de maior abundância, como a seguir discriminados:
sardinha-bandeira = maio-julho; palombeta=junho-julho e outubro-dezembro;
espada=abril-julho;serra=março-junho;bonito=dezembro-maio; camurupim
=outubro-novembro.

A produtividade média de uma unidade de curral, no período 1962/82,
apresentouvaloresde77,7kg/dia,2.176kg/mêse16.534kg/ano,equivalentes
a543,9kg/dia,15.229kg/mêse115.735kg/ano,paraoconjuntodoscurraisque
operampor umperíododetempomédioagregadodesetemeses aolongodo
ano (Tabela 4). Esses dados mostram que um curral-de-pesca é capaz de
gerar montantes mensais e anuais de R$ 2.176,00 e R$ 16.534,00,
respectivamente,tomando-seR$1,00comopreçomédioporkgdepescadodas
seis espécies mais importantes, no âmbito de produtor, o que certamente
representa uma receita razoável e suficiente para cobrir os custos com a
construçãodeumnovocurral,apóssuadestruiçãoparcialpelosventosemarés
que,aparentemente,ocorretodososanos(PAIVA&NOMURA,1965).Otempo
médiodevidadeumcurralpodeserestimadoem202dias,correspondenteao
númeromédiodediasdedespescaregistradonoperíododeestudo.

A sardinha-bandeira é um carnívoro primário filtrador, que se alimenta
principalmente de zooplâncton, comdestaqueparaoscopépodos(FURTADO-
OGAWA, 1970; MOTA-ALVES & SAWAYA, 1974) e, juntamente com a
palombeta,representamitensdamaiorimportâncianadietaalimentardaserra
(MENEZES, 1970) e bonito (MENEZES & ARAGÃO, 1977). Não há
informações específicas sobre a dieta da espada, mas a forma da arcada
dentáriaeocomprimentoindividualcertamentejustificamsuainclusãononível
tróficoIV.Ocamurupiméumcarnívorodegrandeporte,quechegaaatingir1,5
m de comprimento, tendo como alimentos essenciais peixes e crustáceos
(MENEZES,1968).

A abundância relativa das espécies agrupadas nos dois níveis tróficos
identificadosnabiocenoseapresentadoispicosaolongodoano:níveltróficoIII,
nos meses de junho e outubro e, nível trófico IV, nos meses de abril-maio e
dezembro,havendoumacoincidênciadebaixaabundânciaentreosdoisníveis
tróficos nos meses de agosto-setembro (Figura 2). Portanto, embora não se
possa determinar uma relação direta de predação entre os conjuntos de
espéciesquecompõemosdoisníveistróficos,a alternânciaidentificada entre
os picos de abundância parece indicar a disponibilidade de alimento como o
principal fator causal do padrão observado. XIMENES (1980) verificou que a
produtividade da área em frente ao município de Acaraú apresenta variação
cíclicacomintervalodecincoanos,queseriamdeterminadosbasicamentepor

variações na abundância das espécies de maior biomassa capturadas por
currais-de-pesca,nocasoasardinha-bandeiraeapalombeta.

A pirâmide trófica é um conceito que está implícito na própria
denominação: uma grande porção da área total na parte inferior (produção
primária) e, à medida que nos aproximamos do vértice, área menores
correspondentesaosníveistróficossubseqüentes.Nocasoemestudo,onível
tróficoinferior(III)formaagrandemassadacomunidadebiológicahabitanteno
entornodoscurrais-de-pesca,com1.567.877indivíduos(97,97%)e86.131kg
(70,07%), completado pelo nível trófico superior (IV), com 32.552 indivíduos
(2,03%)e36.784kg(29,93%),erespectivospesosmédiosde0,055kge1,130
kg,confirmandoarelaçãoinversaentreosvaloresdabiomassaemcadanívele
opesomédiodeseusindivíduos(Tabela5).
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Tabela1.Distribuiçãomensaldoesforçodepescaexercidopeloconjuntodecurrais-de-pesca
operandoemAlmofala(Itarema-Ceará),nostriêniosdoperíodo1962-1982.

Meses
Número de dias de despesca/ano Média

1962/64 1965/67 1968/70 1971/73 1974/76 1977/79 1980/82
Janeiro 274 185 160 111 95 22 75 132
Fevereiro 218 138 154 93 125 14 67 116
Março 248 125 169 118 163 20 81 132
Abril 287 119 177 144 197 59 90 153
Maio 345 130 197 168 200 93 93 175
Junho 279 112 193 162 195 90 119 164
Julho 192 83 165 167 203 93 124 147
Agosto 78 19 114 100 172 70 65 88
Setembro 78 15 43 76 112 23 20 52
Outubro 193 42 39 66 43 10 32 61
Novembro 313 93 83 59 30 23 33 90
Dezembro 276 120 141 60 31 52 55 105
Total 2.781 1.182 1.635 1.324 1.565 569 854 1.416
No. de currais 15 8 7 5 6 3 4 7

Dias de
despesca/curral 185 148 234 265 261 190 214 202
Produção total

(kg)
310.486 83.514 135.716 127.335 102.205 48.317 93.310 129.384
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Triênio Variável Produção anual
Sardinha Palombeta Espada Serra Bonito Camurupim

1962/64 Número 1.500.213 850.072 33.664 23.181 4.748 3.354
Peso
(kg)

117.756 45.440 15.485 26.497 6.128 83.656

1965/67 Número 522.011 267.573 11.283 9.432 1.680 345
Peso
(kg)

40.224 12.012 4.907 11.686 2.842 7.667

1968/70 Número 1.491.240 697.680 10.098 14.331 1.734 102
Peso
(kg)

74.489 32.079 4.692 12.648 2.601 2601

1971/73 Número 1.287.019 860.192 8.208 11.816 857 94
Peso
(kg)

67.289 35.809 4.275 9.471 1.443 2.681

1974/76 Número 679.462 793.272 21.849 15.608 2.490 42
Peso
(kg)

36.011 35.697 6.161 14.812 3.207 1.207

1977/79 Número 383.905 327.268 17.823 2.307 675 100
Peso
(kg)

20.347 14.727 5.026 2.190 869 2.742

1980/82 Número 970.024 345.203 21.164 9.150 1.572 166
Peso
(kg)

51.411 15.534 6.250 8.683 2.024 4.743

Média Número 976.268 591.609 17.727 12.260 1.965 600
Peso
(kg)

58.790 27.341 6.685 12.312 2.730 15.057

Tabela2.Produção anual, em númeroepeso,dasprincipaisespéciesdepeixescapturadas
peloconjuntode currais-de-pesca operando emAlmofala(Itarema-Ceará),nostriêniosdo
período1962-1982.

Tabela3.Estimativas mensais da capturaporunidadedeesforço, em peso, das principais
espécies de peixes capturadas pelo conjunto de currais-de-pesca operando em Almofala
(Itarema-Ceará), comomédiasdoperíodo1962-1982.

Tabela4.Dadossobreaproduçãodepescado,embasesdiár ia, mensal e anual, por uma
unidadee pelo conjuntodos currais-de-pesca operando emAlmofala(Itarema-Ceará),como
médiasdoperíodo1962-1982.

Meses CPUE (kg/dia de despesca)
Sardinha Palombeta Espada Serra Bonito Camurupim Total

Janeiro 8,1 7,9 1,8 4,5 2,9 6,4 31,9
Fevereiro 19,0 11,3 1,3 5,3 3,0 1,8 41,6
Março 17,5 19,6 1,7 14,2 3,0 1,4 57,5
Abril 30,3 15,2 6,6 14,7 4,3 0,3 71,4
Maio 62,9 14,3 8,3 14,2 2,9 1,1 103,6
Junho 113,3 25,7 6,7 6,2 0,9 5,0 157,8
Julho 60,4 19,6 11,0 2,9 0,3 3,3 97,6
Agosto 26,2 18,6 5,3 2,3 0,1 3,6 56,1
Setembro 13,6 27,5 3,7 2,0 0,1 1,4 48,3
Outubro 28,5 46,0 2,0 4,7 0,2 11,1 92,5
Novembro 21,2 41,6 2,2 6,6 0,4 16,1 88,2
Dezembro 11,2 26,5 3,2 6,3 4,3 15,1 66,6

Espécie Produção de pescado (kg)
diária mensal anual

Unidade de Curral-de-Pesca
Sardinha-bandeira 34,5 966 7.342
Palombeta 17,7 496 3.765
Espada 4,5 126 958
Serra 7,9 221 1.681
Bonito 1,7 48 362
Camurupim 11,4 319 2.426
Total 77,7 2.176 16.534

Conjunto dos Currais-de-Pesca
Sardinha-bandeira 241,5 6.762 51.394
Palombeta 123,9 3.469 26.355
Espada 31,5 882 6.703
Serra 55,3 1.548 11.767
Bonito 11,9 333 2.534
Camurupim 79,8 2.234 16.982
Total 543,9 15.229 115.735
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Nível
trófico

Espécie Produção em número Produção em peso Peso
médio
(kg)

N % kg %
III Sardinha-

bandeira
976.268 61,00 58.790 47,83 0,060

Palombeta 591.609 36,97 27.341 22,24 0,046
Subtotal 1.567.877 97,97 86.131 70,07 0,055

IV Espada 17.727 1,11 6.685 5,44 0,377
Serra 12.260 0,77 12.312 10,02 1,004
Bonito 1.965 0,12 2.730 2,22 1,390
Camurupim 600 0,04 15.057 12,25 20,577
Subtotal 32.552 2,03 36.784 29,93 1,130
Total geral 1.600.429 100,00 122.915 100,00 0,077

Tabela 5. Participação absoluta e relativa da produção na cadeia alimentar das principais
espécies de peixes capturadas pelo conjunto de currais-de-pesca operando em Almofala
(Itarema-Ceará),noperíodo1962-1982.

Figura 1. Variação mensal da abundância relativa das principais espécies de peixes
capturadas pelo conjunto decurrais-de-pesca operando emAlmofala (Itarema-Ceará),
nostriêniosdoperíodo1962-1982.
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Figura 2. Variação mensal da abundância relativa dos níveis tróficos III e IV capturados
peloconjunto de currais-de-pesca operando em Almofala (Itarema-Ceará), no período
19621982.
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