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ATA DO I ENCONTRO DE PESQUISA PESQUEIRA DE· AGUAS INTERIORES DO CEN
TRO - OESTE - SUDESTE - SUL BRASILEIRO.

Aos vinte e oito dias do mes de junho de mil nove
centos e setenta e seis, no auditório do Centro Politico Adminis
trativo de Mato Grosso - CPA - em Cuiab~ - MT, teve inicio o I En
contro de Pesquisa Pesque~ra de Aguas Interiores do Centro - Oeste
Sudeste - Sul Brasileiro, tendo como Coordenadores os Srs. CARLOS
CESAR DE QUEIROZ, Engº. Agrº. LUIZ CARLOS GUERRA VICTORINO e Engº.
Florestal PEDRO NONATO DA CONCEIÇÃO. Em abertura solene, foi a me
sa. composta pelos Srso EDMUNDO DA SILVA TAQUES, Secret~rio da Agri
cultura de Mato Grosso, Cel ALOISID MADEIRA EVORA, Secre~~rio de
Segurança Publica de Mato Grosso, Engº. Agrº. CARLOS CESAR DE QUEI
ROZ Diretor do Departamento de Pesquisa da SUDEPE, ARISTOTELINO AL
VES PRAEIRO - representando o presidente-da FAMATO e Engºo Flores
tal PEDRO NONATO DA CONCEIÇÃO -Executor do Conv~nio de Pesquisa I
ctiológica - SUDEPE - Secretaria da Agricultura de Mato Crasso. As
sumindo a presic?nbia dos trabalhos, o Sre S8cret~rio da Agricultu
ra de Mato Crasso concedeu a palavra ao Dr. CARLOS CESAR DE QUEr
ROZ, que fez um relato dos objetivos do Encontro e os beneficias
que por certo trar~ ~ Pesquisa dos seres vivos que tem seu habitat
nas ~guas inter~ores. Encerrando a abertura ~olene o Dr. EDMUNDO
DA SILVA TAQUES saudou os participantes e retratou a problem~tica
Matogrossense no setor pesca, e as medidas que o Governo do Estado
vem adotando para preservação das espécies da ictiofauna, no agua~
do de uma orientação precisa .da Pesquisa para então promover um de
senvolvimento racional da pesca em todo o Território do Estado.Ten
do sido encerrada ~ instalação solene do Encontro, o Dro CARLOS CE
SAR DE QUEIROZ assumiu a direção do encontro, determinando que se
desse inicio a apresentação dos trabaíhos, o que foi feito e, após
os debates ficou redigido na forma que a seguir transcrevemos.
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LEVANTAMENTO DA ICTIoFAUNA DO PANTANAL

MATo-GRoSSENSE

·Foi dado inicio a apresentaç~o do projeto pelo Executor do
Cony~nio Dr. PEDRO NoNATo DA CONCEIÇÃO, dando uma ideia geral sobre o
Pantanal e seu ecossistema.

Logo a seguir foram expostos os 06 (seis) subprojetos p~
los pesquisadores respons~veis.

Subprojeto Limno16gia - RoBERTo DE SOUZA MEDINA
Subprojeto Biologia tie Peixes - VALÉRIA MAGALHÃES

i
\GUES (apres,ntado por C.ARMEN LUCIA BAGGETTI FERRAZ DE

RODRI
LI

MA)

Subprojeto Sistem~tica - KEVE DE SILIMoN
Subprojeto Tecnologia da Pesca - PAULO DE TARSo RoDRIGUES
Subprojeto Tecnologia do Pescado - oRLANDO FONSECA
Subprojeto Piscicultura - JOSÉ AUGUSTO F. DE LIMA e CAR
MEN LUCIA B.F. DE LIMA (Apresentado por JDSÉ AUGUSTo F.
DE LIMA).

O PANTANAL MATO-GRoSSENSE
POR: Dr. PEDRO NONATo DA CONCEIÇÃO

O ecossistema do Pantanal Matogrossense com uma dimensão
de 200.000 KJ tem 600 Km Norte-Sul e 333 Km Leste-Oeste representa um

refGgio natural de grande valor científico. É pensamento de a~guns cien
tistas criar reservas biol~gicas dentro do Pantanal ou·transforma-l o na
sua totalidade em reserva natural com a finalidade de preservar
ciais genéticos primitivos.

Esta região tem dois periodo sasionais um de cheia outro

pote~

da seca.
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Esta condiç~o tlim~tica da ~ regi~o v~riBs opç~es de es

tudos científicos, as flutuaç~es anuais dE!"sencadeiam duas forças de pr.9.,

duçáo de energia, a 19 é·o gado com 6.oaO.-bOOde cabeças durante o peri,9,•.....
do seco -e o 2º é o peixe, eu digo o peixe ~orque é nesta fase

de enchente que.especimes herbivoros tem a maior oportunidade de uma die

sasional

ta farta, o pantanal apresenta uma vegetação variando desde as microfitrn

até as macrôfitas.
Destacando-se aqui a grande ~uantidade de frutos amadure

cidos nesta época, também grandes estens~es desta planicie é constituida

por gramineas que sempre produzem folhas novas durante este periodo. Ain-

da ~ sabe potencial de insetos - envolvidos nesta dieta dl,lnao se o que sao
.r ant.e este periodo, contudo acredita-se grande pot-encial deste - traisao

, •dos pela aguas .de enchente .•

flutuações
, ~Devido estas a regiao da varias opçoes de pe.ê.

quisas em limnologia, aqui se -encontram rios com propriedades fisicos

quimicos diferentes lagoas de cores brancas, verdes, pretas. Baias, 'cor

rixos, todo.s com opções dif'er ent es,

Deste modo é verificado a importância do peixe para o ci

elo de alimentação da fauna e para o homem, dicidiu-se no aproveitamento

deste .laborat6rio natural estudar os fundamentos ecolbgicos para-a admi

nistração dos recursos naturais.

VI - ÁREA: LIMNOLOGIA

SUB-PROJETO: ESTUDOS LIMNOLÓGICOS BÁSICOS DE RIOS E LAGOS

DO PANTANAL DE MATO GROSSO.

A) OBJETIVOS:

- Caracterização limno16gica dos principais ecossistemas'

aqu~ticos da região do Pantanal: Baiss,.rios e lagos de diferentes situa
~ ,çoes ecologicas.

Análise taxonômica dos pr-Lnci pa í-s componentes da. comuni

dade planctônica e bentônica dos ecos~teiiras aqua tLcns , Principais gr~
- . --<-

pos e sua distrib~ição nos diversos ambientes. Produção prim~ria d~s co

munidades fitoplanctônicas.
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., ,
- Variaç~o Sazonal das condiç~es 1imnologicas e biologicas

desses ecossistemas a partir dos dados obtidos com os Levant ament.na pr.!:.

liminares.
8) METAS:
- Obtenção a curto prazo de dados ecológicos que permitam'

caracterizar as principais condiç5es b~8icas dos ecossistemas da região.
- , ,- Obtençao a medio e longo prazo de dádos eco10gicos .que

permitam a caracterização do ciclo sazonal dos fatores hidrológicos e bio
lógicos e suas interaç~es.

C) JUSTIFICATIVAS:
Para o estudo de 8iologia da Pesca e Piscicultura h~ neces

sidade de um conhecim~nto b~sico do'ecossist~ma aqu~tico e das diversas
interaç~es

i
entre os fatore1 fisicos, q~imiCOS,

'Os dados' obtidos permi~irão não
biológicos e clí.mato.loq icce
, -so a elaboraçao de um ma

peamento limnológico detalhado da regi~o, mas al~m disso, proporcionarão,
subsidias importantes para o estudo da Biologia das espécies de peixes'
ecológica e economicamente significantes da região. Além disso, problemas
limnológicos b~sicos vitais como o ciclo sazonal da produção primária e
seUs fatores limitantes e reguladores poderão ser estudadas com detalhes.
Estes estudos constituem portanto, contribuiç;o fundamental ~ limnologia'

" -,tropical e as possiveis aplicaçoes praticas em biologia pesqueira, taxono
mia e distribuição das espécies de peixes da r~gião e piscicultuTa exten-
siva e intensiva o

D) PESSOAL· TÉCNICO: 2 Pesquisadores.
r E) DURAÇ~O: 18 meseso

Pesquisador Responsável: ROBERTO DE SOUZA MEDINA
• Pesquisador: KEVE DE SILIMON

Assessor Cientifico: DRo JOSÉ GALIZIg TUNDIZI
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I) AREA DE BIOLOGIA DE PEIXES
SUa-PROJETO: MARCAÇ~O DE PEIXES NO PANTANAL MATO-~ROSSENSE

A) OBJETIVOS
Obtenç~o d~ dado~ relativos a:
- Velocidade dos peixes

. " •.- Distancias migradas em cada ano antes e apos desovas
Direção dos movimentos migratórios após marcação
Direção da migração reprodutiva
Direção da migração trófica

- Composição dos cardumes após marcação
- Verificação da periodicidade migratória
- Verificação do desenvolvimento gonadal durante'o ciclo biol~gico •
- Verificação do comportamento dos peixes marcados (Dispersão, Ter

ritoralidade)
- Verificação do comportamento dos pescadores em relação ~s recap-

turas.

B) METAS:
, ,O referido sub-projeto visa conhecer a epoca de desova das especies

existentes no Pantanal e a Dinâmica dos cardumes para que se obtenha a
médio e longo prazo, a racional proteção dos cardumes com vistas a uma
pesca racionalo

C) JUSTIFICATIVA:

A principal justificativa para este trabalho, repousa no fato de
não ser conhecida a Din~mica dos Peixes ,da area do Pantanal envolvendo'
lar de reprodução, lar de alimentação e as vias migrat~rias. Tais conh~
cimentos são extremamente necess~rios para fornec~r informaç~es aplic~-

- ,veis a uma exploraçao racional dos peixes comerciaveis, evitando des
ta forma perigo de diminuição gradativa de estoques naturais e até'
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mesmo a extinção de algumas espécies indiscriminadamente exploradas.

,D) PESSOAL: 3 tecnicos especializados.

E) DURAÇ~O: JULHO/1976 a DEZEMBRO/1979

Pesquisador Respons~vel: VALtRIA MAGALH~ES RODRIGUES
Pesquisadores: CARMEN LÚCIA BAGGETTI FERRAZ DE LIMA

JOst AUGUSTO FERRAZ DE LIMA
Assessor Científico: DR. MANOEL PEREIRA DE GODOY

•



·SEN5E.

111 ÁREA: SISTEMÁTICA
SUB-PROJETO: LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO PANTANAL MATO-GROS

A) OBJETIVOS:

Coletar e identificar as espécies de peixes existentes no Pantanal
Mato-Grossense com vista a elaborar uma lista dessas espécies, sua elas
sific~ção de acordo com o tipo de ambiente em que vivem e de acordo com
os habitos alimentares, bem como uma chave de identificação dessas espé
eies.
B) METAS:

Estudo completo das espécies da região
Lista das espécies da região e classificação.

- Identificação das espécies de valor comercial, correlacidnando-as
com os nomes populares •

.
, " ,..,- Chave de especies com caracterês'praticos de identificaçao

C) JUSTIFICATIVA:
... ,Nao existe ate o momento um trabalho completo de levantamento da

ictiofauna do Pantanal Mato-Grossense. Na realidade, a única coleção
A, "de importancia pa~a a area foi realizada no inicio do seculo passado

por NATTERER, Naturalista Austríaco que permaneceu na região de Cuia
, ,ba.e Cacers por mais de 2 anoso

Estas coleções ora no Museu de Viena, foram trabalhadas princi~
mente por Kner (1858 e 59) e Steindachner (v~rios trabalhosJo

Devem ser destacadas, fora do Pantanal Mato Grossense, mas ainda
dentro da bacia do Rio Paraguai, os trabalhos de Eigenmann e colabora
dores, principalmente no Paraguaio Estes trabalhos são importantes nes

- ."'te levantamento, visto que nao qeve haver, pelo menos teoricamente uma
diferença muito grande entre a fauna do Pantanal Mato-Grossense e a do
Chaco Paraguaio.

Portanto, os trabalhos de levantamento que ora propomos deve ter
(~ -por base lnicial estes dois grupos de trabalhos.

9
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Aquêles relacionados com as coleções de Natterer, e os de Eige~
mann e colaboradores.

Todo projeto que visa uma exploração racional" dos recursos pe~
queiros de uma "área e ainda determinar medidad de proteção à ictiofau

na, deve, em primeiro lugar, basear-se num levantamento das espéCies ~
xistentes na ~rea. Por outro lado, é necessário elaborar uma chave p~
ra r~pida e se~ura identificação no campo das espéCies que são objeto
da pesquisa o

, .- Ainda o conhecimento das especies de pequeno p~rte e de impo~
tância, porque muitas delas são forrageiras de espéCies de valor econô
micoo

D) PESSOAL
E) DURAÇ~O

2 Técnicos de Nível Superior •
Julho/l976 a Julho/l977

Pesquisador Respons~vel :"KEVE DE SILIMON
Assessor Cientifico : Dro HERALDO A. 8RITSKI
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IV) ÁREA: TECNOLOGIA DA PESCA
SUB-PROJETO:TECNOLOGIA DA PESCA DO PANTANAL MATO-GROSSENSE

A) OBJETIVOS:
- Determinação da curva de seletividade (determinação do ta

manho minimo de captura).
-"Determinação da efici~ncia relativa dos ~parelhos para a

captura das principais espécies de valor econômico do Pantanal.

1- Levantamento dos apetrechos de pesca utilizadas no Panta

B) METAS:

na1.
2- Definição dos aparelhos padrões para a captura das prin-

, ~cipais especies econo~icas.
3- Definição das curvas de se1etividade-dos aparelhos .p~

drões.
4- Determinação do tamanho minimo de captura do aparelho p~

drão para as espécies,' a fim de dar subsidios a formulação de
futuras legislações.

5- Definição do esfôrço dos aparelhos padrões.
6- Definição daefici~ncia relàtiva dos aparelhos padrões.

C) JUSTIFICATIVAS:

Para se fazer uma pesca racional sem a destruição dos esto~
ques existpntes no Pantanal , ,e necessario que se delimite: Os
aparelhos padrões para a captura das principais espécies econô-
micas e com base nesses aparelhos; as curvas de seletividade, ro
tamanho minimo de captura, o esfôrço e a efici~ncia relativa
dos aparelhos padrões.

D) PESSOAL:
- 2 técnicos especializados
- I técnico graduado

E) DURAÇÃO: JULHO!1976 a DEZEMBRO!1977.

Pesquisador Responsável: PAULO DE TARSO R. RODRIGUES
Pesquisador: VALÉRIA MAGALHÃES RODRIGUES
Assessor Cientifico: DR. EDSON PEREIRA' DOS SANTOS
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v) ÁREA: TECNOLOGIA DO PESCADO
SUB-PROJETO: ESTUDO DA,CARACTERIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INDUS

~RIALIZAÇÃO DAS PRINCIPA~S ESPÉCIES DO PANTA-
NAL MATO-GROSSENSE.

1. Fazer um levantamento a nivel estadual das condições atu
ais de captura, transporte, corise.r-va'ç á o e comer-c i.a L'iz.a ç á o do
pescado em Mato Grosso.

2. Dar sequência ~s pesquisas biológicas em andamento.
J. Desenvolver conhecimento sobre as caracteristicas tecno-

lógicas das espécies do Pantanal em termos de rendimento da
parte comestivel, morfologia interna e externa e composiçao
quimica.

4. Através dos resultados obtidos no estudo de rendimento ,
estimar os custos para urnaposterior fase de industrialização.

5. Estabelecer os tempos máximos de armazenagem das princi-
pais espécies nas condições atuais em paralelo com a proposta.

6. Selecionar métodos sensoriais~ fisico-quimicos ~ microbi
ológicos que podem ser aplicados no controle de qualidade das
principais espécies.

7. Elaborar produtos a nivel de pesquisa, visAndo dar subsi
dio a industriais na instalação de plantas processadoras de
pescado.

8. Dar uma solução tecnológica ,as espécies de pouco valor
comercial elaborando produtos que sejam dificil sua identific~
ção (produtos a partir de carne triturada de pescado)c

B) METAS:

- Conseguir dados que permitam ~~ conhecimento real das di
ferentes espécies sobre o pescado desde sua captura até sua co
merciali~ação.

- Conhecer as caracteristicas tecnológicas das espécies e
xistentes no Pantanal.

- Melhorar as técnicas de manuseio, transporte e
mento das prin~ipais,espécies do Pantanai.

Permi t.Lr ;: atraves de uma industrialização primária (sal
ga, defumação e outros), um melhor aproveitamento dos recursos

armazena



Pesqueiros do Pantanal.

c) JUSTIFICATIVAS:

A ~rea de Tecnologia do p,escado pretende não so melhorar as
condições atuais de conservação dos recursos pesqueiros, como

..

também, com os resultados obtidos das pesquisas realizadas nas
outras ~reas, poder avaliar em termos técnicos e economicos, a
possibilidade de um aproveitamento m~ximo destes recursos com
a instalação de unidades processadoras, contribuindo em boa
forma, com o aumento de pescado.

Atualmente, ó consumo de pescado dificilmente pode ser ava
liado, j~ que não existem dados com respeito ao desembarque r~
alizado nos díferentes pon<tos do Estado. Porém, a Única f on t e
de informações relJcionada com o

. - C O I 'reglao do entro ~ste, da pqra a mesma,
"per capita" para a
o mais baixo do terri

consumo

t6rio brasileiro (O.~ Kilos/anos. Revista Nacional de Pesca
Nov.74), isto reflete uma total falta de informação por parte
dos Órgãos respons~veis pelas estatisticas nesse setor.

É inquestion~vel a imp~rtância que tem a Tecnologia de Pes
cado. No momento, existem grandes recursos no Pantanal que
não são explorados comercialmente, e isso se deve a vários moti
vos, dentre os quais o principal consiste na falta de uma tec
nologia que transforme estas espécies em produtos de boa
tabilidade para o consumidor.

acei

D) PESSOAL: Para 1976, um Técnico Especializado
Para 1977, contratação de outro Técnico e ~~ Auxi
liar de Laborat6rio, nivel médio.

E} DURAÇÃO: Agosto/1976 a Dezembro/1977.

Pesquisador Responsável: ORLANDO FONSECA
Assessor Cientifico DR. EGON NORT
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11 AREA: PISCICULTURA
SUB-PROJETO: SELEÇ~O DE ESptCIES PARA PISCICULTUR~o
A) OBJETIVOS:

Obter alguns dos elementos principais da biologia de peixes,
como :_

10 Tipo de desova
2. Idade da primeira m~turação gonadal
3. Tipo de alimentação em função do ambiente natural
40 Crescimento e ganho de peso
5. Predadores e enfermidades que possam influenciar nodesenvol

vimento das _espécies em vias de seleção para piscicultura.

B) METAS:
Elaboração de tabelas para averiguação do desenvolvimento gonadal

Demarcação de periodos e condições para a maturação' sexual e desova
em ambiente natural, relacionando à provid~ncias a serem tomadas para
obter a reprodução em-cativeiroo

Em relação à Bio-Ecologia, Fisiologia, Alimentação, Reprodução e
crescimento, espera-se obter o conhecimento dos habitats e hábitos a
.limentares e reprodutivos, das cwndições de cres~ime:;to em comparação
com outras regiões, al~m de sugerir as espécies mais apropr~adas para
a piscicultura, estabelecer também condições gerais para a sua aplic~
ção visando se aproximar o melhor possível das condições primordiais'
em ambientes naturais o

C) JUSTIFICATIVAS:
.• .•Estudos de Ictiologia aplicada, referentes a Lepidologia a Fisio

logia, à Alimentação dos peixesooo em comparação com estudos Hidrobio
, . ,....,10glCOS, possibilitam avaliar o valor economico ~2 qualquer agua para

a Pesc2 e a Piscicultura; permitindo Escolher entre as espécies, as
, A • 'mais indicadas para uma agua determinada, sem cair em erros lrrepar~

veiso
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Para o Brasil existem muitos dados espalhados na bibliografia

sistem~tica: Desde o começo de seus estudos Ro Von Ihering j~ os diri
gia a este sentido. Sbbre a alimentaç~o dos peixes do Nordeste, Rui
Simões de Menezes publicou diversos estudos na Revista Brasileira de
Biologia. A Estaç~o Experimental de Biologia e Piscicultura de Pirassu

,nunga examinou no decorrer dos anos, varios milhares de peixes ares
peito do conteúdo g~strico, biometria, Lepidologia, Fisiologia, Morfo
logia. Cujos resultados vieram a ser muito proveitosos para a prática
da Piscicultura nesta e em outras Estações, aumentando o interesse dos
pesquisadores para este sentido. Em vários programas de pesquisas, p~
trocinados pela SUDEPE, em regiões diferentes, vê~se o crescente inte

'\, ,resse em recorrer a especies indigenas para o incremento da Piscicultu
ra Nacional.

As 50 familias de peixes que ocorrem nas águas doces do Brasil
abrangem em t~rno de 1500 esp~cieso Como o número de peixes no mundo '
, "... , "esta calculado em torno de 22.000 especies, vivem so nas aguas do Bra

, ,
sil 7%. Eignmann elaborou um catalogo para os peixes da America do Sul
constando 1917 espécies (Fowler 1948)0 Assim, 3/4 da fauna d'água doce
da regi~o Neotrópica s~o limitadas ao Brssilo Sendo que o Pantanal Ma

'. 2to-Grossense, uma area de malS de 200.000 Km ainda pouco devassada p~
Ia curiosidade dos Cientistas, está incluido no Distrio Tropical da re
- , -"...giao Neotropica, segundo a classificaçao contemporanea dos conjuntos

faunisticos do nosso continente; jamais pOderíamos deixar d~ fazer cons
tar na programação deste Centro de Pesquisas um dos estucti:Jsque real
mente deve ser uma das nossas maiores aspirações em relação ~ Piscicul
tura Brasileirao

••

Uma das maiores justificativas a este nosso trabalhos, antec~
de de uma publicação da Como Teco Piscicultura, 1934-1938, intitulado'
Piscicultura no Brasil (Ther í nq,'I\zevedo e outrcs)',no qual entre ou

se dois caminhos: contentar-mos com as esp~cies indígenas ou recorrer

. ( (tros encontramos um capltulo com o tltulo, Qual nosso Rumo?o.o "Abrem-

a elementos estramhos 000 E porque não enveredar resolutamente pela
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outra senda, a da utilização do peixe nacional?_Estudemo-los, pois, do
ponto de vista da piscicultura, na certeza de antemão; que os mais exi
gentes gastronomos se declararão satisfeitos com algumas os muitas das
espécies cuja criaçao se revelar vi~vel.

,Portanto , antes que se decida sobre esta ou aquela especies,
ser~ preciso fazer as pesquisas Biológicas e os primeiros ensaios Pis
cicultura.

O) PESSOAL 1976 2 Técnicos Especializados
,1977 - em diante - 3 Tecnicos Especializados.

E) OURAÇAo JULHO 1976 a DEZEMBRO/1979

NOTA:
N _, ,Estes estudos serao feitos primordialmente em relaçao as esp~

cies mais comeréiavéis da região.

DEBATES

Oro MANOEL BATISTA DE MO~AIS, faz comentário quanto as ,
esp~

'cies selec{onados (Pintado,Pac~ e Dourado), concorcando que trata -se
de esp~cies prioritárias, e que todos os estudos devam ser 'dirigidos a
~les, com a inclus~o do Curimbatá.

, ,Quanto a parte da limnologia, suscitou uma serie de debates ,
todavia sem alterações da preposição original.

Pesquisadores aesponsáveis - JOSÉ Ao Fo DE LIMA
,CARMEN LUCIA Bo Fo DE LIMA

,Assessor Cientificos - Or. MANOEL PEREIRAGE GODOY
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,SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO DE BOCAINA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Expositor: Dr. SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA
Relator: Dr. DJALHA LU-1APAIVA FILHO

Ementa:

O Projeto Bocaina 'tem por objetivo a recuperaçao·
das instalações do Posto de Biologia da Serra da Bocaina, a
fim de possibilitar a retomada dos trabalhos t~cnicos inter
rompidos há anos.

•
Iniciado em setem~ro de 1 975, tem a duração de

um ano com prorrogações decorrentes da necessidade de sub-
projetos complementares da reconstrução e da retomada dos
trabalhos t~cnicos. No último trimestre de 1 975 recebeu ~$

616.000,00 que ainda estão sendo'aplicados. Para os anos se
guintes preve-se a aplicação de ~$ ~.119.000,OO, que começ~
rão a ser liberados ainda neste f .exerC1ClO.

Atualmente já estão em andamentos 2 sub-projetos
relativos ao repovoamento dos rios regionais (3 anos) e ali
mentação em :~riaçõesintensivas (2 anos).

Iniciando sua exposição no presente Encontro, o
Dr. SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA procedeu uma análise
do Posto de Biologia de Trutas da Serra de B6caina, citando
inclusive os problemas enfrentados. Nesta alocução, entre ou
tras, foi feita menção à áreas de trabalho do Convênio, que
abrange pesquísas relacionadas com Haricultura e Águàs inte
riores (esp~cies tropicais e de clima frio).

O estudo debatido nesta primeira explanação ver
sou sobre o Projeto d~ Truta. Com respeito ~ tal estudo o
Posto passou por uma fas~ de recuperação objetivando atender
as condições ideais ao desenvolvimento das pesquisas.

A recuperação da área, objetivo principal da pri
meira etapa do Convênio firmado com a SUDEPE, compreendeu os
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seguintes pontos:

Estrada - Estão recuperados 3,5 km obstruidos
desde fevereiro de 1 971.' Representa tal recuperação uma ec~
nomia de lcrKm ou uma hora de viagem devido ~ precariedade
da variante.

Residência - Limpa, recuperada, reparada e pint~.
da, podendo ser habitada normalmente. A ampliação po~sibili
t~ acomodação adequada, mas ainda não possui mobiliário pró
prio.

Pavilhão de incubação - Totalmente recuperado e
aparelhado encontrando-se em pleno funcionamento. Este fato
é importante: o trabalho é retomado após 8 anos de recesso

, - ! -mesmo assim a epoca de reproduçao tlnhamos condiçoes de incu
baro •

Barragens e adução de água - A barragem. maior es
tá fora do projeto por ser problema de elevado custo e no
momento, prescindivel. A menor teve sua bacia de acumulação'
limpa (dessassoream8nto) e a canalização toda recuperada. Há
projeto de nOVa cana~ização, na segunda etapa de
do Posto.

ampliação

Energia elétrica - O gerador acionado por R01a
Pelton, está em serviço normal: Um engenheiro el~tricista·
projetará as alterações no canal condutor de água ~ roda p~
ra atender as novas demandas de energia e água (maior
doméstico e fábrica de rações).

Documentação do terreno e topografia - Ainda nao

gasto

r - ,foi posslvel levantar a real situaçao da area pertencente a
SUDEPE, mas providências estão sendo tomadas.

Tanques antigos - Há meia d~zia, dos qua~s dois
com 12 X 2 m com as extremidades afiladas e quatro de 5 X
1,5 m. Estão recuperados, após forte serviço, visto que os
menores estavam semi-soterrados. Estão plenos de trutas, re
produtores jovens e juvenis transportados da "Salmonicultura
Terraço Itália" e 22 machos e 20 fêmeas pescados nas proximi
dades do Posto em vários pontos dos rios.

Tanques novos - Há prpjeto, em conclus~o, de 10
ta~ques de 6 X 2m, enquanto serão instalados cerca de 20 cai
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, < d~as de eternit de 1.000 litros e sera construldos outros 2
tanques circulares com J m de di~metro. Es~a orientação de
corre, principalmente, das diLiculdades resultantes da decli
vidade acentuada do terreno. Todos os tanques tem aproximada
mente 1,5 m de altura.

Ampliação da área do Posto - Foi estudado o au
, ( -menta do terreno do Posto em area contlgua, de inclinaçao

suave, a jusante e muito adequada ~s instalações de c~iação,
de administração e alojamento.

Alojamento novos - Está pronto um projeto cons
tando de dois quartos, um banheiro e copa-cozinha para alo
jar condignamente o pessoal necessário.

Alusão foi feita tam~ém com relação ao . ( .lnlClO
das extrusões, sendo atualmente o trabalho executado em cará
ter experimental, preliminar ao serviço efetivo. As instala-
ções, após recuperadas, encontram-se em regime de test e a

•

fim de serem evidenciados pequenos detalhes a reparar
da entrada ao regime normal.

antes

o expositor agradeceu sua indicação para Execu
tor do Convênio e a atuação da Univ~rsidade Federal Rural do
Rio de Janeiro na condução de várias atribuições (estrada ~
residência, alojamento, apoio administrativo e outros).

Fez também os agradecimentos ao'Dr. Luiz Cézar
Crisóstomo ..Responsável pelo Posto-de Bo e-aí.na e ao Di-• '''aI
dir Correia - Respons~vel por outro setor do Convênio e As
sessor do Executor.

A exposição foi finalizada co~ a projeção de sli
des mostrando as instalações do Posto de Bocaina.

Debates:

Foram feitas várias indagações relacionadas com
os objetivos do Projeto, import~ncia econômica da truticul
tura, relacionamento com o turismo regionai e outras
nentes à detalhes de met?dologia de trabalho.

concer

o Expositor respondeu ~sper.guntas, inclusive a
presentando outros dados não mencionados anteriormente.
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ESTUDO pnCLIMINAR SOBnE AS POSSIBILIDADES DE CULTIVO
INTENSIVO DO PIT~ - (Macrobrachium carcinus) DO RIO
06CE (Est. Espírito santo)

por Michio T. Wakamatsu

INTRODUÇÃO

O Pitú (M. carcinus) (Fig. 1) é um-dos maiores crus
táceos de água dôce ócorrentes na zona tropical e sub-tropical '
do .h~misfério ocidental, sendo conhecidõ como "lagôsta de agua
dôce" na região do Rio Dôce, onde é encontrado desde a foz do
rio, em águas salôbras, até bem a montante, a mais de 200 km de
~ist~ncia di costa, em águas dôces.

No Brasil o Pitú tem sido utilizado tradicionalmente
como componente prinçipal de pratos da cozinha baiana, sendo mui

'to apreciado pel~ seu delicioso sebôr e alto valor alimentício.

Devido ~s crescentes press~es s6cio-econômicas e es
cassez de alimentos que se verificam no mundo todo, nos últimos
vinte anos, .muitas tecnologias têm sido desenvolvidas no campo
da aquicultura 8, especialmente, para o cultivo de crustáceos de
espécies similares ao Pitú, tais como o camarão Macrobrachium
rosenbergli, originário da área da Asia de sudeste, cujo cultivo
em escala comercial já foi iniciado no Hawai, Taiwan e Japão.

Na América. Latina, estudos relativos ao cultivo pr~
tico dessas especies de Macrobrachium foram desenvolvidos na úl
tima década. Assim é que, desde 1959, o cultivo do Pitú estava
sendo planejado no México e, mais recentemente, um sistema de
cultivo semi-artificial para alguns lagostins de água dôce tem
sido experimentado no Perú.

No Brasil, por iniciativa do Convênio PDP/SUDCPE/FAO
pesquisas d~ cultivo sistem~tico do Pitú foram planejadas nos úl
timos anos, e as investigaç~es efetivas tiveram início em janei
ro do corrente ano, no Pôsto de Aquicultura de Itapina, no Esta
do do Espírito Santo (Fig. 2).
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Complementando 6sses estudos, oxpo"rlancias prolimin~
res de incubaç~o foram l~vados a efeito no Instituto de Posca de
S~o Paulo, por M. Oba e, no Instituto Oceanográfico da USP, por
Norihisa Ishibashi, dEsde dozembro de 1975, respectivamente nas
Bases de Pesquisas de Cananeia e Ubatuba, sendo que "este último
pesquisador conseguiu obter, em janeiro desto ano, alguns dos úl
timos estágios de Zoea da esp~cio Macrobrachium jamaicensis, en
quanto Oba chegou a alcançar estágios de post-larvas verdadeiras
para' a esp~cie ~. acanthurus, em maio próximo fi~do.

Esses resultados iniciais s~o ind{cio~ promissores I

das grandes possibilidades de êxito da implantação do cultivo in
tensivo do Pitú, no Brasil.

Do seu lado, desde janeiro até a presente data, o au
tor empreendeu, no pasto de Itapina, os ~studos de viabilidade 1

do cultivo em massa do Pitú, sendo agora apresentadas algumas i~
formaç~es preliminares sobre os iesultados obtidos nos principais

I

aspectos dessa investigaçfo~

I - Descrição' geral das·inst21aç~es do P~sto

Tendo o P~sto de Itapina sido escolhido para sede
dos estudos de cultivo intensivo do Pitú, foram ali realizades ,
a partir de agôsto de 1975, as necessárias modificaç~es nas ins
talaç~es existentes, obras essas que fiCAram pr~ticamente con
cluidas em janeiro de 1 976.

De acordo c~m os r8quisi~os m{nimos estabelecidcs P~
ra esse estudo, o Pôsto ficou contando co~ as seguintes instala-
çoes:

a) - Sala de incubaç~o
b) - Rêde elétrica
c) - Sistema de arejamento
d)

,- Sistema de filtragem de agua
e) Caixas de incubaç~o
f) - Tanques de criaç~o
g) Laboratório com aquários
h) - Apetrechos para a captura do Pitú, etc.

11 - Método de estudo

a) - Avaliaç~o do ambiente - Para qualquer empreondi
mento de aquicultura é indisponsáv81,inicialme~
te, levar a efeito uma avaliôç~o ô mais cuidado
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s a p os s ívG 1 do a rnbie nt [) c ons i d8 r.a d o pa ra as instal a
ções de cultivo.

Assim sendo, a partir de dezembro de 1975, foram ob
servados os seguintes elemento~ componentes db ambiente do P~sto
de Lt ap i.na r

1. - Condições gerais do clima local
2. - Direç~o e f~rça dos ventos
3. - Pres;~o barom~trica
4. - Temperatura do ar
5. - Temperatura da água do Rio DÔC8
6. - Nível das águas do rio
7. - Transparência
8. - Coloraç~o das aguas (escala Ule)
9. - Temperatura da água nos vários tanques e caixas

do Pôsto.

b) Possibilidades estacionais de captura de
esp~cimes de Pit~ e veri~icaç~o das ~po-
cas de desova - Estando 8sses itens dire
tamente relacionados co~ as ~operaçoes

de incubqç~o, foram coletadas dados a respeito, a
part~r da 2a. metade de janeiro, comparando-os com
as variações ambientais.

c) - Testes de'incubaç~o experimental - Para a
.realizaç~o destes testes foram utilizadas 41 caixa~
d!água de fibrocimento (Eternit), com capa~idades '
variando de 50 a 1.000 litros.

A água do mar, indispensável para a realizaç~o
dos testes, foi obtida da praia de Santa Cruz, que
~ a mais próxima do Pôsto, e de onde foi trazida
com auxílio de uma caminhonete, irregularmente.

Foram testadas as seguintes fases do cultivo:

1 - Sobrevivência das larvas

Até fins de maio mais de 100 exemplares de .fê
meas ovadas foram tratadas nas caixas preparadas
para s8rvir dG incubGdeirGs, tondo-so obtido 100 %
de sobrevivência da~ larvas provenientes de ovos fo
cundados, resultado v~lido apenas para este período
do ano.



2 - Sobreviv;nciô das post-larvas'

As possibilidades de ~stabelecimento do cultivo
e sua viabilidade dependem, essencialmente, do com
portamento satisfat6rio desta fase.

Assim sendo, para oste estudo, mais de 8 mi
lhõesde larvas foram recolhidas dos exemplares aci
~a assinalados, sendo as mesmas submetidas a diver-
sos.tratamentos experimentais de incubação, fazen
dp-se variar as condições de salinid~de, temperatu-
ra, oxigenação, iluminação, volume de ~gua e sua
renovação. Ao mesmo tempo diversos testes com ra
ções e alimentos foram igualmente' realizados, utili
zando-se: Artemia salina; gema de ovo cozido; carne
de peixe cozido; carne de pitú cozido e cru; carne
de cara~ujo (Pomacea sp) cozido e figado de boi.

Não obst~nte, mais de 60 % dos espéCimes de lar
\

vas morreramlna primeira semana ap6s a eclosão, e, .
s6mente 12 espécimes de larvas conseguiram sobrevi
ver além de 21 dias, durando o máximo de 29 dias
podendo-se apenas confirmar as metamorfoses 2té o
est~gio de Zoea V.

A Fig. 6 apresenta os resultados obtidos pelo
tratamento de incubação de uma das amostras de post-
larvas, submetidas ~s seguintes condições:

- limites de temperatura
24,4Q e 26,9º C

,. . entre

- limites de salinidade
16,1 e 20,6%0

- arejamento e iluminação
16 horas di~rias.

entre

,. . ,. ,. ,.

- alimentação unicamente com
gema de ovo cozido.

,Observa-se que, nessa amostra, as larvas so so
breviveram até o 22º dia.

Esses resultados demonstram que o aproveitamen-
to das post-larvas de Pitú (i.é, sua sobreviJência'
para o cultivo) apresenta numerosas dificuldades e
obst~culos a serem vencidos. Não obstanto, esse p~
r{odo inicial de experi~ncias já poderá oferecer di



versas indicaç~es para o encontro de soluç~es tcicni
cas, para os vários aspectos do cultivo.

d) -' V8rificac~o da taxa de croscimonto - A
ta~a de crescimento dos esp~cimes ~, do PQnto de
vista da viabilidade do cultivo, um dos aspectos im
portantes a serem observados.

Nessa sentido, desde maio deste ano, 8stá sendo
.acompanhado no P~sto de Itapina, o crescimento de
alguns exemplares adultos. Apesar do curto período
de observaç~o, as 6ondiç~es gerais de crescimento'
do Pit~ parecem n~o ser.inferiores, s~jeito a con
firmaç~o, a um aumento de 10 cm de comprimento e' a
um incremento de 160 g no p~so bruto, por ano.

e) - observaç~o das metamorfoses larvais - Como
já foi assinalado acima, só foi possível, até agora
alcançar o estágio V de Zoea. O aspecto de cada es
tágio do Pit~ n~o difere substancialmente de nutras
esp~cies de Macrobrachium. A Fig. 7 apresenta al
guns aspectos dos estágios de desenvolvimento:

••

nº 1 ainda '" desenvolvido- ovo nao
nº 2 - ovà bem de senvoIvI.do , pronto para eclo -

dir
nº 3 larva no lº estágio de Z oea
nº 4 - larva no 3º estágio de Zoe 8.

1') observaç~es sobre o comprimento e peso do
Pitú - Algumas observações relativas à eco

logia e à pesca do Pit~ já puderam ser realizadas
no P~sto de Itapina. Seguem alguns detalhes ares
peito:

1. - Composiç~o do pêso e comprimento

100 machos e 100 fêmeas, capturados com au
xilio de armadilha denominada localmente de "juquí",
nas vizinhanças do P~sto, em abril, foram examina -
dos para comparaç~o de p~so e comprimento. O tama
nho e o pêso mais·frequentes dos e~emplares captur~
dos pelo" juqu í ? , se situam entre 13 e 16 cm de com
primento, e 50e 100 g de pêso.

2. Relaç~o entre p~so e comprimento
Mais de 100 exemp~ares foram utilizados p~
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ra este cálculo.

A se~uinte curva de relação pode ser computada:

y = .0,01~6x3.27539
cuja ~epre8entação gráfioa é apresentada na Fig.9

3. - Relação entre tamanho do corpo e da carapaça

Essa relação se apresenta praticamente sob '
forma de uma equação linear, como se v~ na Fig. 10.

A equação respectiva tem a forma: y = 2,8 x

4. - Proporção de sexos

Os 807 esp~cimes. examinados durante o rperlQ
do de estudo puderam ser separados em 352 machos
455 f~meas, o que corresponde a uma percentagem
f~meas ligeiramente superior.

e

de

Entretanto essa pequena superioridade de fê
meas pode ser atribuida ao único aparelho utilizado'
para a captura (".juqU{II), uma vez que não foram empr.§:
gados quaisquer outros apetrechos tais como rêdes
etc.

~Assim sendo a proporçao de sexos no ambiente
natural pode ser considerada próxima a l, isto.é, um
número igual de machos e de fêmeas.
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PROGRAMA - NUTRIÇÃO DE PEIXES: PESQUISA DE RAÇÕES E
NORMAS DE ALIMENTAÇÃO INDICADAS NO CULTIVO
SIVO DE PEIXES.

INTEN

PROJETO DE PESQUISA

1 - TITULO - A1imentaçio "de Salmo irideus, Gibbons - influ~ncia ~o nl
vel proteico no crescimento ponderal.

2 - OBJETIVO - Pesquisa de rações baianceadas granuladas capazes de
proporcionar o melhor desenvolvimento da especie ja
aclimatada em novo habitat, procurando definir para
níveis protéicos diferentes e quantidades diversas de

-raçoes balanceadas granuladas, expressas em percent~
gens do peso vivo dos peixes, qual a melhor conversao
alimentar, o prazo mínimo de arraçoamento para obten
çio do peso co~ercial e o menor custo de produçio
procurando também o aproveitamento dos ingredientes
disponlveis no mercado para o preparo das raçoes.

3 - JUSTIFICATIvAS - Este projeto," primeiro de uma serie do Programa
mencionado, pretende contribuir para a implant~
çio, entre nós, de uma salmonicultura industri-
al a qual apresenta as seguintes justificativas:

3.1,- A salmonicultura, em palses grandes criadores ,
e

considerada atividade de substancial repercussao,
economica e social. Exemplos: Japio, Dinamarca,
AIemanha, etc•••

3.2 - É atividade geradora de divisas ao Pais, ~rinci-
palmente através da exportaçio de ovos embriona-
dos e do prbprio peixe, congelado, defumado, etc.

3.3 - Nas regiões de clima frio do Estado de sio
10, surgir~ como um mercado adicional de

Pau-
tra-

ba1ho e nova fonte de alimento ~s populações ri-
beirinhas, normalmente carentes em proteinas de
origem animal.
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3.4 - Permitir~ o desenvolvimento da ind~stria especi~
Hlizada em raçoes para peixes, que nos

Unidos e Europa ocupa lugar de destaque.
Estados

'-5 - Contribuir~ como motivaçio para o turismo, atra
v~s da criação do alevinos e posteriores povoa -
mento e/ou repovoamentos dos cursos d'~gua esco-
lhidos.

4 - LOCAL DE TRABALHO

Estaçio de Salm6nicultura de Campos do Jordiot
Instituto de Pesca, da Coordenadoria de Pesquisa de Recursos
rais, da Secretaria da Agricultura de sio Paulo.

do
Natu-

5,~ FONTES DE RECURSOS
I

Verba orlament~ria e proveniente de Conv~nio
I •

com a

SUDEPE.

6 - EXPOSITOR

CARLOS EDUARDO C. TORLONI - Instituto de Pesca são
Paulo.

DEBATES

V~rias explicações foram dadas pelo expositor, a~ ple-
n~rio ~ respeito de d~vidas surgidas durante a apresentação do tra-
balho, relativos a metodologia usada, à fabricação das rações e aos
custos de produçio.
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PROGRA?vlASE PROJETOS DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO
NA DIVISÃO DE PESCA INTEHIOR DO INSTITUTO DE PESCA ;,.

SÃO PAULO.

PROGRAMA - BIOLOQIA E AUTO-ECOLOGIA DOS PEIXES FUL
VIAIS DE VALOR ECONl>nco DO ESTADO DE
SÃO PAULO

PROJETOS DE PESQUISA

- Fecundidade absoluta e relativa da desova do mandi Pimelodus
macullatus, Lac e seu relacionamento com o ambiente.

Re sponsaveL - Heloisa M. God i.nh'o .
\

- Esttido do regime ali~entar do mandi, Pimelodus macullatus
: . I •

Lac e seu relacionamento com o ambiente, digo com a disponibi
lidade natu~al do alimento.

Responsável - Maria Am~lia B. Martins

Caracteristicas anatômicas e hitológicas das gônadas do mandi,
Pimelodus macullatus, Lac associadoE ao ciclo reprodutivo.

Responsável - Heloisa M. Godinho

- Idade e crescimento do mandi, Pifuelodus macullatus, Lac.

Responsável - Heloisa H. Godinho
Relaç~o do fator .de condiç~o com o indice gônado-somático do
mandi, Pimelodus macullatus, Lac.

Respons~vel - Heloisa M. Godinho

- Estudos sobre os mo~im~ntos ~igratórios do mandi Pimelodus
cullatus, Lac nos rios Piracicaba e Jagtiari.

ma

Responsável - Heloisa M. Godinho

Comportamento biológico das esp~cies de peixes fluviais de
interesse econômico no rio Mogi-Guaçu.

Responsável - Nelson de Souza Rodrigues

Indice de fecll..."J.didadeetipo de desova das espécies de peixes
fluviais de interesse economico no rio Hogi-Guaçu.

Respons~vel - lIeloisa M. Godin~o



Fisiologia ele peixes fluviais de Lrnpor-Lan c í.a c c oriom i.ca :

bolismo respiratbrio.
mcta

ResP9ns~vel - S. E. Fanta Tcofeloff

- Ciclo reprodutivo: escala e curva de maturação gonodal de
Rahmdia Quclcn (bagre).

Respons~vel - Massuka Yamane Narahaba

- ,Contribuição ao estudo do crescimento e desenvolvimento do
Rhamdia Quelcn (bagre), Quoy e Quimard no rio Jaguari.

Respons~vel - Massuka Yamane Narahaba

- Fecundidade e potencial reprodutivo de Rhamdia Quelen, Quoy e
Guimard (bagre).

Rcspons~vel - Massuka Ya.nane Narahaba

tpoca, tipo e ~reas de desova de Rhamdia 9uelen, Quoy e
Guimard (bagre) do r~o Jaguari.

\

Respons~~el - Massl~a Yamane Narahaba

- Estudo sob.:-eos movimentos migratórios do bagre Rhamdia

leD.,do rio Jaguari.

Respons~vel - Massuka Yamane Narahaba

- Ciclo, reprOdutivo do cascudo Plecostomus albl~unc.!..atus(Re
gan 1908).

Respons~vel - Dulce "M. A. Passos

- Estudo do regime alimen-Lar e do cascudo PlecostollluS
tatus (Regan, 1908).

albop1.:U1.C

Respons~vel - Dulce M. A. Passos
- Fecundidade, tipo, época e ~rea de desova do cascudo

tomus albopunctatus (Regan, 1908).
Respons~vel - Dulce M. A. Passos.

Plecos

PROGRANA - REPRODUÇÃO INDUZTDA DE PEIXES
FLUVIAIS DE VALOR CmmnCIAL

PROJETO DE PESQUISA

Caracteristicas morfológicas da hipófise de peixes fluviais
de interesse econ;mico associados ao ciclo reprodutivo.

Responsável - Nelsy Fenérich
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- Contribuição ao estahelecimento de do~cs hormonais
,neccssa

rias a reproduç~o induzida de peixes fluvia~s de valor comer
cial.

Respons~vel - Heloisa Godinho

PROG:RAMA ESTUDO SOBRE CONDIÇOES TÉCNICAS E
PRODUTIVIDADE DE PESCA INTERIOR '
NO ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVAN
'DO SUA RACIONALIZAÇÃO

PROJETO DE PESQUISA

-.Controle da produç~o pesqueira das principais espécies de
interesse econ~mico, procedente do rio Paran~, e comerciali
zado no Estado'de S~o Paulo.

Respons~vel - Elmar C. Campos

Avaliaçio dascondiç~es técnicas e produtividade da pesca
profissional na ~rea da cachoeira de Emas, Hunicipio de Pi
rassununga, no médio Hogi-Guaçu.

Res~ons~vel - Jair D. Rodrigues

- Pesca explQratória das espécies de peixes fluviais de
resse econ~mico, no médio Hogi-Guaçu.

inte

Respons~vel - Arlete Hota

- Avali~çio das condiç~es t~cnicas e produtividade da pesca
profissional na represa de Jucumirim no rio Paran~panema.

Responsável - Antonio E. Ferreira

- Pesca exploratória das espécies de peixes fluviais de
resse eeon~mico,.na represa de Bariri no médio Tietê.

inte

Respons~vel ~ Elmar C. Campos

PROGR~HA - ESTUDO DAS CONDIÇÕES DOS RIOS E RE
PRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COH

VISTAS À SUA INFLUÊNCIA S03RE A
PHODUTIVIDADE E COHPORTAHENTO BIO-
LÓGICO DA ICTIOFAUNA

PROJETO DE PESQUISA

Dcterminaç;o das condiç~es limnológicas nos rios Jaguari e
Piracicaba.



Respons~vcl - Marcia Cipolli

- Contribuiç~o ao estudo da inrlu~ncia dos fafores abi~ticos '
sobre a rcproduçio de peixes patambdromos.

Respons~vel --Maria Am~lia B. Martins

- Investigaç~o dos organismos existentes nos rios Jaguari e
de seu aproveitamento como alimento do bagre khamdia hiLaru~

Respon~~vel - M~rcia Cipolli

Co.ndí.ç ó es e coLogí.c as eieuma pr-ovaveL ~rea de desova de peixes
de interesse econ~mico no rio }Iogi-Guaçu - Cachoeira de Emas.

Respons~vel - Maria H. Maier

PROGRAHA .-Np'rRIçÃO DE PEIXES:..PESQUISASDE RA
ÇOES E OIDlASECONOMICAMENTE INDI-
CADOS NO CULTIVO INTENSIVO DOS PEI
XES

PROJETO DE PESQUISA

- Arraçoamento de Salmo Irideus, Gibbons - influ~ncia do nivel
proteico no cr~scimento po~deral.

Respons~vel - Carlos E. C. Torloni

- Contribuiçio ao estudo de.arraçoamento economicamente
cada ii aLí.man ta ç ao de carpas - ~yprinus cc::pio.

indi

Respons~vel - Alcides Teixeira Filho

- Contribuiç~o para o estudo do comportamento da T~laE~a ren
-dalli alimentada artificialmente na Estação experimental de
Pindamonhangaba, Esiado de são Paulo.

Respo~s~vel - Cleide Nainardes Pinto

- Contribuição ~ avaliações da taxa de crescimento de Pimelo
dus m~cullatus, Lac. submetido ~ arraçoamento controlado.

nespons~vel -Cleide Nainardes Pinto

PROGRA}lA - ICTIOPATOLOGIA

PROJETO DE PESQUISA

Estudos das doenças em peixes de ;gua doce no Estado de s50
Paulo.

Respons~vel - Alcides Ribeiro Teixeira Filho
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PROJETOS A SEREM l1PLANTADOS EM 1976

Fecundidade e potencinl reprodutivo das esp~cics de peixes
da represa fte Ponte Nova.

- Pesca exploratória da pirambeba (Serrassnlmus ~)
na represa de Bariri, Rio Tiet~, Estado de S~o Paulo

- Alimentação dos peixes da represa de Ponte Nova - AltG Tietê

- Estudo sobre o comportamento de Colossomn E.E. em amhiente con
trolado.

Estudo da Variação de di~metro de óvulos em peixes·rluviais
de Estado de são Paulo.

- Contribuição ao estudo do ciclo reprodutivo e de crescimento
da truta arco-iris, Snlmo irideus, Gibbons, cultivada na Es-
tação de Salmonicultura.
de Campos de Jordão.

••

Controle hematológico de espécies de peixes fluviais.

- Estudo' Ld.rrmoLo g í.c o da represa de Ponte Nova.
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CENTno DE PESQUISAS PESQUEIHAS no PJ\nÍl

Conta com 11 técnicos desenvolvendo atualmente 13 Sub-
projetos, sendo que os relativos a Piramutaba e Mapará, foram apresenta-
dos suscintamente neste encontro.

A palavra foi passada ao Técnico JAIR LOPES DE CARVALHO,
do Centro, de Pesquisa Pesqueira do Pará, que prestou as seguintes informa
ç;es sobre o projeto Mapará:

01 - NOME CIENTíFICO
Hypophtha1mus edentatus, Spix

02 - OBJETIVO DA PESQUISA
Pesca e biologia (hábito alimentar)

03 - ÁREA.DE PESQUISA

Entre Bai~o, a 266 Km de Be1ém, (situada na margem direita do baixo »

rio Tocantins) e Abaetetuba (~ margem direita do rio Abaet~) a 40
Km de Belém. A área é de dificil acesso devido a eSCassez de meiosde
transporte para o local d.e trabalho. Foi feito um levantamento hidro
lbgico, climatológico e geológico da área, visando-se o fornecimento
de dados que poder~o ser relacionados com a pesquisa em andamento.

04 H!PORTÂNC IA DA PESQUISA

O mapará, até o momento, tem se mostrado como um animal planctófogo.
Sofre intenso esforço de pesca, principalmente da artesanal, sendo
capturados elevinos e formas juvenis ~ue servir;o de isca para a
pesca da piramutaba que éo peixe je maior valor comercial).
Conscitue-se numa das principais fontes de protelna das populaç;esdo
baixo Tocantins, devendo-se dai visar sua exploraç~o racional. É
base da estrutura econ;mica do pescador, pois é de fácil captura e
forma grandes cardumes. Contribuiu, entre maio de 75 a fevereiro de
76, com 26,46% do total do pescado desembarcado nos mercados de Abae
tetuba e Cametá, rendendo um total de ([$ 2.219.318,00. Aproximadame-.::
te 10% do peixe capturado n~o chega aos mercados, sendo consumido p~
10 homem do interior.

05 - CARACTERíSTICAS GERAIS

Num total de 656 espécimes c2pturados, o com~riUlento médio foi de
253 mm e o peso médio de 140 gramas.
Quanto p morfol~gia, o animal tem o formato fusiforme, de cor cinzaa
zulado no dorso e branca na parte ventral, cabeça uniforme, de cor
escura e boca rasgada.



o peixe se movimenta muito e talvez a migraçao se d~ por motivos de
ordem tr~fica, ou pela falta de bexiga de g~s.

06 - ~mTODOS E' ARTES DE PESCAS EMPRECADOS

'.0 mais impo.rtant~ ~ do "b Loquei o !' , que utiliza entre 10 e 20 pescad_::
res com 5 a 10 canoas pequenas, 2 canoas m~dias e um barco motoriza
do e uma rede grande com málhas de 3 a 4 em.
Em c~da bloqueio pode-se capturar at~ 5 toneladas por lance.
Na detecção dos cardumes e usada uma tala de pax iuba que funciona co
mo um ecossonar primitivo.
Outro aparelho bastante empregado e a malhadeira com malha de 7 a
8 em, tendo o inconveniente, porém, de··desbaratar os cardumes, im-
possibilitando o uso do bloqueio.
Tamb~m é empregada malhadeira à deriva que se desloca na agua ao
sabo~ da corrente. Além disso, usa-se o pari.e a tarrafa, como ar-
tes de menor aplicação.
Estudos estão sendo feitos, na tentativa de se determinar o tamanho

..

mlnimo a ser capturado, visando-se tamb~m, indicar as malhas ade -
quadas.

07 - HÁBITO ALIMENTAR

No exame do conteúdo.estomacal, depois de medido o comprimento do
tubo digestivo, -sao inicialmente observados os grau de enchimento e
digestão. A seguir o conteúd6 estomacal é analisado qualitativa e
quantitativamente.
"A pr-Lo ri " não h~ diferença entre o hábito alimentar do es.pecime j52
vem e adulto. Há uma presença grr.nde de Diatomáceas, Clad~ceros,(~lo
ina e Daphnia) e Copépodos, (Cycloma e Daptomus).

08.- COMERCIALIZAÇlo

A maior parte do pescado ~ comercializada sob a forma "dn natura "
no mercado mais pr~ximo. Quando isso não ~ posslvel, o pescado e co-
locado na urna das geleiras, podendo, também, ser salgado.'
Existe porem, certa perda, principalmente devido à falta de cuidado.
no manejo do pescado no momento da despesca. O mapará está sujeito
a um processo de decomposição relativamente rápido. Em 12 horas mais
ou menos, ele ja se encontra deteriorado. As br~nqu:i:as,que no mame!::.
to da captura tem coloraç~o vermelha bastante intensa, vão empali
decendo at~ ficar quase brancas. O odor se torna desagrad~vel. Os
olhos, que são ~ransparentes, se tornam opacos e róseos à medida que
a.decomposição se processa.
A pele, cinza azulada do dorso, e brilho metálico, branca na parte
ventral, torna-se r~sea no decorrer do tempo.
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A carn , que no momento da captura e f í rmc e elástica, sendo separ!.:
da dos ossos com bastante dificuldade, torna-se flácida paulatiname~
te.

Dando continuaçio, foram dadas informaç;cs a cerca do
'Projeto Tantoatá, ·executado pelo 'l'~cnic'oYUSSIF SIMÃO Tut>lAdo Centro
de Pesquis~s Pesqueiras do Pará.

Em seguida, o T~cnico EMIR PALMEIRA IMBIRIBA apresentou o
seguinte trabalho:

Biologia Pesqueira da Piramutaba (Brachyplatystoma
va i Ll-an t i L) (VaI)

01 - IMPORTÂNCIA ECONÔ~ICA DA ESPÉCIE

A piramutaba tem sido a espécie mais explorada no estuário Amaz~ni-
co, tendo sua exportaçio atingido cerca de 6~000 t em 1975.
Seu consumo engloba tanto o mercado externo como interno. •
Inicialmente, essa espécie vinha
nais (espinheI, redes de emalhar~

rendo capturada por meios artesa -
etc.) porém, a partir do ano de

1971, iniciou-se a pesca .industrial, utilizando-se barcos de arraste
para operar em "double rig" e, posteriormente, em parelhas.

0.2 - OBJETIVOS DA PESQUISA

O desenvolvimento da pesca industrial aumentou o esforço de pesca do
estoque e, com a criaçio do C~ntro de Pesquisa, essa espeeie passou
a ter prioridade nos seus programas de pesquisa.

03 - ÁREAS DE DIS~RIBUIÇÃO DA ESPÉCIE

Ocorre em quase toda a Bacia Amaz;nica, e h~ informaç;es de sua
ocorr~ncia no Peru, desconhecendo-se
ou várias espécies.

a exist~ncia de apenas uma

04 - LEVANTM-IENTO DAS PRINCIPAIS ÁREAS DE CAPTURA ARTESANAL

4.1. - Municipios:

4.1.1. - Mosqueiro
4.'1.2. Colares
4.1.3. - Santo Antonio do
4.1.4. - Vigia
4.1.5. Soure
4.1.6. - Salvaterra.

Tauá

4.2. - A distancia dos locais de captura até o ponto de desembar -
que é, em média, de 5 milhas.

4.3. - O meio de acesso é o marltimo e gastam-se cerca de 2 a 3 ho-
raso



tipos de cmbarcnç~cs utilizadas sao os barcos motoriza-
dos e ~ vela (igarités e reboques).

4.5. - Artes de·pesca empreoadas.
4.5.1. - EspinheI, que pode ser de escora ~u flutuante.
4.5.2. - Rede de cmalhar.

4.6. - Os primeiros processos de conservaçao do pescado na fonte Nsao
a salga e o resfriamento.

4.7. - Utilizam-se os "geleiros" como formas Qe comercialização.

05 - MEIOS DE TRANSPORTE

Utilizam-se "geleiros" para o transporte da piramutaba.

06 - SISTEMÁTICA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EsptCIE

Ordem - Siluriformes
Sub-ordem - Siluroidei
Fami1ia - Pimelódidae
Sub-familia - Sorubi~inae.
Seu porte é médio., se!ndo comum nfts capturas, exemplares de até 60 cm
de comprimento. A coloração é esbranquiçada na região ventral e
acizentada no dorso.

07 - GENERALIDADES SOBRE A PESCA DA PIRAMVTABA

Como aparelhos de captura utilizados na pesca artesanal, destacam-s~
o espinheI, a malhadeira, o curral e a linha de mão.
O espinheI consiste numa longa linha d~ algodão
mente 1 a 2 quil~r,etros, com 1.000 e 2.000 anzóis.

tendo aproximad~

Dentre as iscas mais empregadas podemos citar o mapara, a sardinha,
o boto e o amure.
A malhadeira tem aproximadamente 480 m de comprimento e 5 m de altu-
ra, com malha de 14 em.
Após a captura, as embarcaç~es se dirigem aos "centros de pesca",
onde se efetuar~ a comercial~zação do pescado, cuja produção varia
de 20 a JOO Kg/dia/barco.
Esse peixe é vendido aos "geleiros" que transportam em cada 5 ou
10 dias para o mercado consumidor.
Em fins de 1971 teve inicio a pesca industrial da piramutaba no es
tu~rio, a pr í nci.pí.o, com barcos call1aroneirosno sistema "do ub Le rig~
A partir de 1972 a frota passou a operar em arrasto d~ parelhas
com barcos do sul, e adaptações nos antigos camaroneiros. Esse pr.s:
cesso mostrou-se eficiente, obtendo-se capturas por parelhas de até
100 t de piramutaba por viagens de uma semana.

06
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08 - PROCESSAMENTO PATIA EXPOTITAÇXO

Para exportação, a pirarnutaba sofre proccssamento tecnológico, sen
do transformada em fil~s e postas congelados.

09. - METODOLOG IA DE TRABALHO

9.1. ~ Dados utilizados:

9.1.1. - Amostragem biológica
9.1.2. - CQritrole de desembarque pelo PDP
9.1.3. - Desembarque por viagem a partir de 1972.
9.1.4. - Produção anual estimada - dados de exportação da

CACEX
9.1.5. - Informaç;es verbais e outras fontes.

9.2. - Exame em campo:

Para cad~ indivIduo
9.2.1. -'Biometria

-sao anotados dados de:

- peso total
- peso eviscerado

9.2.2. - Evisceramento
9.2.3. - Retirada das g;nadas.

'9.3. - Exame em laboratório:

9.3.~. - Exame do conte~do estomacal e intestinal.
9.).2. - G;nadas

- peso
- volume
- comprimento.

10 - INFORMAÇ5ES ADICIONAIS

10.1 - No estudo do h~bito alimentar a piramutaba vem, at~ agora
comportando-se como carnIvoro, onde temos encontrado com
maior frequ~ncia peixe e camarão, e raramente detritos vege-
tais e plancton.

10.2 - Na e~ploração i~dustrial da piramutaba, segundo informaç;es '
verbais, aqueles peixes que não estão dentro do padrão legal,
são lançados ao mar.

10.3 Quanto ao est~gio de maturação, forft~ observados espécimes
nos est~gios I, 11 e 111, no perIodo de 05/75 a 05/76.

lu.4 - Em 1975, a produção exportada de piramutaba foi de 5.883 tone
ladas, em filés e postas, alcançando o valor de 6:$ •.......
44.000.000,00.

10.5 - Além das 3 (tr~s) espécies estudadas (mapará, tamoat~ e pir.!:.
mutaba) existem outras de valor econ~mico como, por eXf>llIplo,

o filhote e a dourada, mas não se sabe até que ponto vai s~
comportar o estoque numn exploração comercial intensiva.



10.6 - Segundo informaç~es verbais, o atrito existente entre armado-
res industriais e pescadores artesanais, no que se refere ;s
~r,as de atuaç~o, ~ decorrente da invas~o, pelos primeiros,
das areas '~nde atuam os segundos.

Com esta explanação, foi encerrado o primeiro dia de traba -
lho •

• O T~cnico Manoel Batista de Morais Filho, formulou um
voto de louvor aos trabalhos que est~o sendo desenvolvidos pelo
Centro de Pesquisas Pesqueiras do Par~.
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