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1 - INTRODuÇÃO

Designados pelo Sr. Superintendente da SUDEPE, deslocamo-nos para
Cuiabá, com a finalidad.e de observar o fen8meno da "lufada" nos rios do
Pantanal de Mato Grosso, compreendendo a composição dos cardumes. de peixe ,
estado sexual, exame de conteúdo do tubo digestivo e·biometria, bem como,

realizarmos lances experimentais com rede de cerco para o restabeleci-
mento do seu uso, na pesca~ mediante legislação especifica.

A programação de nossos trabalhos incluía· cbservaçcea nos rios
Cuiabá, são Lourenço, 'l'aquar-Ie outros que formam o Grande Pantanal Ma.to-
grosBense.

Em
das 18 toneladas pintado
(Sorubim) - LP~s~e~u~~~~~~~ __~~c=an~s,pacú - Colossoma mitrei - dourado-
Salminus maxillos e~ lutkeni , capturadas no rio Cuiabá, com
rede de

estoca-

De ~Qiabá, fomos para a cidade de Barão de Melgaço, situada. na
margem esquerda do rio Cuia.bá,de onde passamos a realizar nossas observa~
ções não só no próprio rio, como nas baías existentes nas imediações •

. Na rna...'1.hãdo dia 12/5, examinamos' no frigorífico do Sr. América
Martlns, em :Barão de ~;elgaço, 119 quilos de pescado eviscerado, compreendeu
do pacú na. maior parte - 56 exemplares com 7.1kg; pintado - 9 exemplares
46kg, e um exemplar de jurupoca. co~ 2 kg, todos capturados à noite com re-
de de emalhar e malha de 22 em e anzol de espera.

Ex~inamos, na ocasião. um exemplar jovem (peixe que ainda não dg
sovou) de pintado com 360m de comprimento total, pesando 325 gramas. macho,
estado sexual zero (O). com restos de peixe no estcmago, capturado com' an-

do .tipo pequeno, no cais da cidade de Barão de Melgaço.

Pesquisador em Biologia contratado. do PDP-FAO
Chefe da equipe de Biologia e Pesca de Água Doce da SUDEPE
Chefe da Estação Experimental de Biologia e Piscicultura da SVDEPE
em.Pirassununga, são Paulo.
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.Esse exemplar, saiu provavelmente, de uma das baías para o rio com

a vazante, devendo ser oriundv de desova ocorrida em outubro!novembro/73.

2 - LllFAD.A

Denomina-se 'Ilufada" , na regi ao , o fen6meno da saída em massa de
peixes das baías ou lagoas marginais para o rio, por ocasião da vazante, que
ocorre geralmente de maio a julho no Pantanal •

•..Os lambaris sa.o~s primeiros a sair para o rio, formando grandes
cardumes, chamados de "ponta ou cabeoeira de peixe". e são seguidos princi-
palmente por pintados e dourados, que se alimentam .desses pequenos peixes.

Os pescadores ribeirinhos, aproveitam a ocasião para capturar gran
des quantidades de lambaris~ que são cozidos, cortados· ao meio, em latas de
querozene ou tambores de gasolina, em fogões de lenha improvisados nas mar-
gens do rio, para a extração do óleo, com o qual preparam suas oomidas, fa-
zendo suprimento até que a próxima "lufada" ooorra. Não obstante ser essa
prática tradioional na região e considerável o volume de captura de lambaris
durante o períOdo da "lufada!:, o estoque dessa espéoie, como nos foi dado 012
servar, é, ainda, muito grande.

A "lufada'" já havia começado na área do rio Ouí abá, mas, segundo
a opinião dos habitantes locais, as chuvas que provocaram ligeira elevaçãodo
nível do rio, prejudicaram-na em parte.

Todavia, no trecho acima de Barão de Melgaço, as águas continuavam
a baixar, processando com a vazante, a saída de peixes para o rio; ao contrª
rio, no trecho abaixo, onde começa a imensa planura do Fantanal e estão si-tQ
adaS as grandes baías, o rio, devido a pouca declividade, jogava água ainda
nà maioria desses báixics e, sem a vazante, não era notada, aí, a saída em
massa dos peixes que Caracteriza a "lufada".

3 - PESCA EXPER~TAL

De Ba~ão de Melgaço, desoemos o rio Cuiabá até a oonfluência dele
cem o rio Mutum, local denominado de "Boca de Saída" da Baía Chá !(.ariana.

F.ealizamos, nesse Lcca.l, uma pescaria experimental, cujo resultado
daremcs adiante, utilizando uma tarrafa com malha de 8 cm e altura de 2,40m
efetuando simultâneamente a coleta.de dados físico~químicos da água, sua ve-
locidade e condições do tempo.

Cs dados que serão apresentados mais adia~te, foram c~letados na
água dos rios Cuiabá e lI.utum,ou da baía Chá Mariana, uma vez que a baía é

formada por este último curso d'água.
Observamos que os peixes movimentavam-se na superfíCie a

metros acima do ponto de confluência, dando a idéia de que estavam
alguns
saindo
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da bala para o rio Cuiabá. Conseguimos capturar, nos primeiros l~~ces de
tarrafa, vários exemplares de pacú peva, parecendo-nos ser dessa espécie o
.pr-í nc.ipa.L cardume que, seguí.damerrta, vinha à. superfície. Não nos foi possí-'
vel usar rede para a captura do cardume, porque, na ocasião, as condições de
nível do rio, bem como, a correnteza, não o permitia.'l1.

~o dia 13/5, realizamos outra pescaria experimental; mas dessa vez
usando uma rede de emalhar do tipo empregado na pesca comercial da região
com malha de 22cm,70m de comprimento e 2,5()1de altura. Essa rede foi armada
no rio Cuiabá, num remanso, a uns 100m acima da "boca de entrada" da bala do
Mimoso ou Chacaroré, e cerca de cinco (5) minutos após sua colocação, foi
capturado um pintado de 117 em de comprimento total, pesando 16kg. ,fêmea t

estado sexual um (1), contendo no estomago um pacú peva, e o intestino vazio
A rede que, nesse tipo de pescaria fica sendo vigiada pelo pesca--

dor, é imediatamente retirada, lo'go que o peixe emaIha, devido as piranhas ,
que o devoram rapidamente.

Fizemos também. a coleta de dados físico-químicos da água das baí-
as do Mimoso ou Chacaroré e Chá Mariana e desta última, num ponto esco lhí.dc,
cerca de 200m abaixo de local da embcéadura do rio Mutu.'l1,para poder con-
tar-se com uma possí';'elhomogeneidade da água. Os resultados serão apr'esen-
tados 'adiante. A baía do Mimoso tem cerca de 75km2 e a Chá Karia.."1a.,aproxi-
madamente 40.

Visi tamos, igualmente, a baía de ",Aguas Limpas" t situada a uns 3km,

'defronte da cidade de Barão de Melga.ço. Essa. baía ê também, importante, nã.o
só pela sua grande extensão, como pela piscosidade, segundo informaram-noBo
p~scadores locais. Não pudemos, entretanto~ penetrar na área de sua maior
extensão, devido à densa vegetação aquática, que, em sua "boca. de saída", im

pedia a passagem de ca~oa. Ademais, a pàrte por onde essa baía é normalmen-
te alimentada pelo rio Cuí abá , na enchente, já estava cortada e, assim, tiv~
mos que fazer penosa caminhada a pé, na l~~a, para atingir uma das margens
dessa baía.

Contudo, efetuamos alguns lances de tarrafa, do tipo usado para a
captura de iscas, com malha de 20m e altura de 1,20m, conseguindo capturar
alguns exemplares jovens de peixe-cachorro (espécie de menor porte), de tra-
íra Hophas malabaricus, pi.aba=banana subfamília iIemiodineat piranha cata-
rinha - Serrasalmus ~ e um jurupoca nemisorubim Rlatvrhynchus, fêmea COm

191 mm de comprimento total, pesando 85 gramas. Esse exemplar~ como 08 de-
mais, deveriam ser de desova ocorrida de outubro a dezembro de 1973.
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~a pesca experimental realizada na confl~ncia dos rios Cuiabá,
Yutum, foram coletadcs os seg'llintesdados:

Data: 12.5.74 hora: 16:20

Aparelho: tarrafa - 1 unidade, malha 9cm, altura.2,50m, fio 70.
Tempo de cada lance =, 5 minutos em média.
o
1- lance - 14 pacús-peva e um armáo

- peso ,dos pacús
pe 60 do armáo

5.450 gr.
1.800 gr.

o2- lance -4 pacús-peva e dois armáo e um piranha catarinha
- peso dos pacús 1.000 gr.
- peso dos armâos - 2.000 gr.
- peso da piranha

catarinha 200 gr.

2 pacús-peva 458 gr.

- ., pacú-peva 230 gr.I

3~ lance

4~ lance

Desses peixes, retiramos amostra, que apresentava 521 do total ca~
turado, para exame da relação comprimento e peso, desenvolvimento sexual e
conteúdo do tubo digestivo, conforme quadro a seguir:

e
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~r~eíou Comp. Peso Desenv. Conteúdo do Tubo Digestivo
Espécie total I \ Sexo Sexual Estomacal Intestinal\,gr)

mm)

Pacú-peva
o

1 246 410 O 1 vazio vazion-
+o

2 233 400 o. 1 restos vegetais restosn-
+o 3 22:; 400 O 1 restos vegetais restosn-

o
4 .198 380 ;r O vazio vazion-

o .AI

n- I'; 200 380 O 1 vazio vazio.J

o 6 224 395 O 1 restos vegetais restosn-
+o '7 21ó 390 O 1 vazio vazion- I
To 8 225 396 O 1 vazio restosn-

o 380 +JI

n- 9 204 O 1 vazio vazio
o 204 385 O restos vegetais restosn-10

+

Armáo
o "f

n-11 480 2.100 O 1 folhas, plantas felhas, pLan'tas
superiores e algas superiores e
filamentosas verde algas filamentQ
(cheiO) sas verde (cheio

o ~
n-12 515 2.300 O ~ folhas, f rut oa de algas filamentQI

pimenteira e algas aas verde (Chei
filamentosas verde o)
(cheio)

_o
13 495 2.000 O folhas de figueira algas fila.menton-

+ silvestre (cheie) (cheio) sas

C Armáo n~ 12 tinha, no estomago e ~ntestino, grande ouan t í dade de
vermes (encaminhado para determinação).

~ - ov Armao n- 13, media 2 m de comprimento de tt;.bo digestívo (do esô-
fago à extremidade final do intestino) •

•



. Examinamos, ainda, cedidos peIos pescadores, que pescavam no rio

Cuí abá a .•.ins 10km abaixe de Barão de Melgaço, os seguintes peixes:

'J'~ e/ou' Comp. Peso Sexo Desenv. Conteudo do r;: •.•.bo Digestivo
Espécie (mm) (gr. ) Sexual Estomacal Intestinal

11
vazioCorvina 324 500 O 1 vazio

Corvina 336 700 O ~ vazio vazioI
+

Fintado 775 3.500 O 1 restos de peixe restos/peixe
+

Piranha
Catarinha 217 200 O O vazio vazio

.Saguiruboi 2t:;c; 395 ~ 1 vazio Vazio././

·Facu s(caranha) 463 2.050 1 restos vegetais vazio
Fia.vuçu 360 1.900 Ô vazio. vazio
Fia.vuçu 372 2.000 6 1 vazio vazio

Loca'l r Confluência dos rios Cuí abá e ?::utum

Data': 12/5/74 Hora: 16:00

4.1 - F.io Cuiabá

- 0,78m!seg.
~6 rOc-~ "

4.1.1 - velocidade da ~~a
4.1.2 - temperatura da. água (sup)

4.1.3 - oxigênio dissolvido (CD) (sup)
. , 2) I )4.1.4 - gas carbono lCo \s~p

- 7
-16

4.1.5 - pH
4.1.6 - dureza tetal (GaCo3)4.1.7 - transparência (tomada precariamente

com a pá do remo, de aluminic).

- 7,5
-40

0,50 m

Cbs.: céu nublado, tempo chuvoso.

- 6 -

p.p.m.
p.p.m.

p.p.m.
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4.2 ;cio Eutum ("Boca de saída da baía Chá f;iariana)

Data: 12/5/74 Hora: 17: 30

4.2.1
4.2.2

velocidade da ~~a (sup)
temperatura da água (sup)

0,57m./seg.
26,5°C•

.1 c; p.p.m.~ 't .:/

28 p.p.m.
'7 r::.
I ;.1

30 p.p.m.
com

1,20 m

4.2.3 oxigênio dissolvido (on) (sup)
4~2.4 - gás carbono livre (Co~) (sup). ~
4.2.5 pH

4.2.6 - dureza total (CaCo))
4.2.7.~ transparência (tomada precaria

a pá de remo de a.Iumírrí o

Oba.: céu nublado, tempo chuvoso.

4.3 - Baía do !,'imosoou Chacaroré

Data: hora: 15:00

4.3.1 -+ Ot20 m/sego
26.0° c.4.3.2 - temper

4.3.3 - oxigêni
4.3.4 - gás

4,5
24

p.p.m.

pH 7,5
4.3.6 - dureza total (caco3)
4.3.7 - transparência (pá de remo de

a'lumírrí o ) •

40 p.p.m.

1, ~5m

Cbs.: céu limpo1 sol brilhante

4. 4 - Eaí a Chá }t:aria.'1a

Data: flora 17:00
4.4.1 - velocidade
4.4.2 temperatura da água (S'-l.p)
4.4.3 - oxigênio dissolvid.o (CD) (sup)

'4.4.4 - gás car-bono (Co2) (sup)

4.4.5 - pH

p.p.m.

28 p.:p.m.
5,6

4.4.ó dureza total (CaCo~)..•
4.4.·7 - t.r-an spar-êric i a (pá .de remo de al~llí-

nio) • 1,20 m

Cbs.: céu limpe, sol se pendo. A áeua dessa baía. apesar d.e sua boa
transparência, apz-esent a a cor de marrom a negra, talvez por
reflexo do fundo. .

,.~.7 -
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Infelizmente, dado o avanço da horat e as determinações a serem fei
tas no Loca l, não pudemos registrar na baía Chá Eariana. do í s dados que nos
par-ecem mui to importantes: a velocidade da água e a dureza total.

A velocidade da água ou correnteza nos dá a noção do carre~~entodo
nutrientes solúveis, que concorre para o empobrecimento do ambiente.

Por outro lado, a dureza total, que se,relaciona' com a condut í váda-

de elétrica, o cálcio, os cloreto6; fosfatos e silioatos, é import~~te no
processo que cond.ici'ona a formação da pr oduçao primária bruta, do meio aq'J.áti
co.

5 - t'PESCA·CO'ÍREDE DE CERCO!!

Em virtude de a vazarrte, no trecho abaixo de Barão de }!,'elgaço, -nao
se ter processado de modo a provocar a "lD.fada" nas proporções que é conheci
da, justifica..~doali a nossa perma..~ência,voltamos a Cuiabá para assistir, e
Santo Antonio doe Leveger, a pesca com r-ede de "cerco" t como estava programad

A pesca com rede de "cer-co ", que, pelas suas características, se a
semelha a de arrasto, é tradicional em Santo .4ntonio de LBveger e em outros
lugares no rio Cuí abá, onde as condições se tornem favoráveis. A primeira
condição para q~e essa pesca seja praticada é que o rio, ao baixar seu nível,
ofereça praias ~ue permitam a rede ser puxada, facilit~~do a colheita do pe~
cado. Nessas praias, cada dono de rede, que pesca geralmente associado com
8 - 10 pessoas, procede à limpeza de uma faixa de rio, do qual retira tron--
cos, galhos e outros objetos que aí rvam para enroscar a rede, tornando-se
aSsim, com esse trabalho, urna espécie de proprietário dessas faixas ou. "pon-
tosH, como são chamados.

A fiscalização da pesca limita cada ponto e autoriza o pescador~~e
procedeu aos trabalhos de limpeza, a utilizá-lo como dono, en~uanto, evident
mente, estiver nele operando e E preciso que se diga que esse tipo de pe sc

oestá. no momento, proibido pela Portaria da S:mE?E n- 466. O pessoal que s
ocupa dessa pesca. soma DrlS 300 pescadores •

.As redes de "cerco" usadas, medem comumen te 130m de comprimento,
com malha de 8 em medida tomada estí cada , e altura de 3m. ~ua11do o rio sobe
de nível, no início das cDuvas, os pescadores usam essas redes, com até 9 m
de altura, para atingir os lugares mais prof~dosf por onde paS6~T. os cardu-
mes, já na movimentação da piracema •

Qu~~do chega~os a ~anto ~~tonio de Leveger, os pescadores, que
tes tinham sido avisados, Ja estavam a Fostos com suas redes e canoas.
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5.1 - DADOS OE~IDOS
Local:
Data:

Santo Antonio de Laveger
15/5/74
í4 horasInício:

Fede usada: comprimento 130m
altura
malha
fio

~~ de pescadores 10
Tempo médio de cada lance:

3m
8em

rnu1t if ilado

10 minutos
Obs.: céu claro e sol brilh~~te (quente)

Resultados da pesca

1~ Lance r Firaputanga. ~ (três).J

Cur-ímbat á 1 ( \\ um)

Peso total: 3.340 gr.

Fira.putanga 2 (dois)

Curimbatá 2 (, - )\C1.01.S

Fese total: 4.260 gr.

Dourado (um)
Firaputanga 2 (dois)
Curimbatá ':< (três),J

Peso total: 7.200 gr.
Pacú ( Cararnbá) 2 (dois)
Pí r aput an ga 6 (seis)

Peso total: 6.300 gr.
Jurupoca 1 (um)

Feixe-cachorro

(esp. grande ) 3 (três)

Pes o total: 5.800 gr.

o2- Lance e

3~ Lance :

4~ lance:

5~ lance:

A maior parte dos pei.xescapturados nos 1~'1ce6 efetu.ados, foi
constitulda de adultos, em fase de repo~so sex~al.estado 1. Fort~"1to. sao
indivíduos q~e já desovaram, pelo menos, lliüa vez, podendo ser capturados,
sem nenhum inconveniente par-a a manutenção dos estoques •

Assim, achamos Que a pesca com o emprego da rede de "cerco 11 pode
. ser restabelecida, na regiã.o, mediante Portaria específica, que fixará,
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~nclusive, a malha. C período dessa pesca é limitado pelo próprio nível do
rio com as e~chentes. A altura da rede deve ser, no máximo, de 3m.

f:etira.Il"lOSamostra que apresentava 73~...do total dos peixes ca.pt'u.r,â
dos nessa pesca, para observações da relação comprimento e peso, estado se-
xual e conteúdo do tubo digestivo, como demonstra o quadro- abaixo:

'\r~ e/olÃ.
Espécie

Comp.
(mm)

.Feso
(gr)

Piraputanga 2?5 400
Piraputarlga 405 1.100
Firaputa~ga 347 680
Curimbatá 392 1.150
Firaputanga 468 1.380
Firaputanga 317 580
Curimbatá 332 750
Curimbatá 442 1.550
Dourado 415 1.200
?iraputanga 475 2.100
Piraputanga 300 'í00
Curimbatá 338 1.100
Curimbatá 315 1.100
Curimbatá 324 1.000

Sexo Desenv.
Sexual

Conteúdo do '2:'ubcDigestivo
Estomacal Intestinal

Pacu-
caranha 352 1.500
Pacu-
car-anha 4051.800

460 1.600Jurupoca
?eixe cachorro
(esp.gra~de) 688 2.800
Feixe cachorro
(esp.grande) 530 1.400

o
~

o
1

O vazio
vazio
restos
vazio

vazio
restos vegetais

vazio

vazio
muco

o
-t-O.••. -1

vazio
restos de inseto

O
+jf
O

O-r
O'"

O vazio
vazio
vazio

vazio
1

1

1

O

1

vazio
restos de peixe
restos vegetais
restes de peixe

vazio

muco
muoo
muco

O
+-1
O

vazio
vazio vazio
vazio vazio

'1
O 1 restos de peixe muco

O restos vegetais
vazio

restos vegetais
vazio

.,
O

vazio vazio
"1

O 1 vazio vazio
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Concluído o nosso trabalho em Santo ~\ntonio de Leveger, portanto,
no rio Cuiabá, desloca~o-nos para Coxim, com escala na cidade de Campo Gr~
de, a fim de realizar cbservaçces sobre a "lufada" no rio rraquari, que des§:
gua no rio Paraguai, na altura de Corumbá, sendo considerado, assim, bas-
tante representativo, como via migratória dos peixes da maior área, talvez,
do Pantanal.

Em Campo Grande, visitamos a peixaria do Sr. José Gandido, em
cuja câmara frigorífica haviam estocadas 8 toneladas de pescado eViscerado,
procedente do rio 'I'aquarf, constituído, principalmente t de dourados grandes
medindo em torno de 5kg, 8kg, 10kg e 16kgj pacus-caranha de 3kg, 5kg e 9kgj
pintado de 5kg a 40kg e jaús de 15kg a 6Okg.

Em Coxí.m, ví aí, tamos o frigorífico da Indústria e Comé rci o de CO!1-

servas CCJC:K Ltda. , onde estavam estocadas 15 toneladas de pescado evisce-
rado, igualmente procedente do rio Taquarí.

Esse pescado era também constituído, na sua maior parte, de dour~
dos grandes, pintados, pacús-caranha e jaús, ~~e apresentavam praticamente,
a mesma variação de peso dos exemplares examinados na Câmara F'rigorífica da
peixaria de Campo Grande.

Chegamos ao frigorífico da Indústria e Gomércio de Conservas
CCXI1~ Ltda, f por volta das 8 horas da manhã, quando, aí t o pescado captur-a-
dc à noite, estava sendo entregue pelos pescadores. Esse pescado é capturg
do, Como no caso do rio CUiabá, de rede de emalhar (malha de 22cm) e a~zol
de espera.

Conforme ~ossa indagação, informaram-nos os pescadores ~~e todos
06 peixes destripados (eviscerado), tinhaT. as ovas ainda muito pequenas e
que só de setembro em dia~te, é ~~e essas ovas estariam grandes.

Esse relate coincide com as nossas observações no rio Cuiabá, em
que os peixes examinados, apresentavam-se na fase de repouso sexual, estado
1 para os adultos e Q (zero) para os juvenis ~~e não atingiram a maturação
isto é, que ainda não desovaram pela primeira vez.

Ao chegarmos a CCXlM, fomos informados da presença no rio lJ.'aquarí,
de um cardume de Lambar-í s , considerado de gr-andes proporções. De fato, no
trecho do rio que banha a cidade, na altura da ponte da estrada Campo Cr-ande
-Cuiabá, onde há um tipo de corredeira, verificamos que esse cardume subia
incessantemente, conjuntamente com outras espéCies de maior porte, como do~
rados, piraputangas, c14rimbat ás , que eram, na ocasião, os mais capturadosde
t ar-raf'aapelos pescadores.
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A poiniao dos pescadores e de outras pessoas locais, era de que e§
se cardume já estava a lL.YlS3 dias subindo e que sua ext ençao era muí to gran-
de.

Descemos o rio ~aquari, que tem cerca de 200m de largura, lL.YlS10kT.
de caYloa a motor e notamos que, ao longo de suas margens, nas partes mais
rasas, as aves aquáticas, principalmente as garças em banho, comiam os laT.b~
ris e outros pe í xi.nhoa que subiam. Nease trecho' povoado de Lambar í s, os pe,!à
cadores vinham fazendo boas'pescarias de dourados, pintados e jaús, que da-
vam caça a esses pequenos peixes. Curiosoj é ~~e os pacús-caraYlha que sao
fundamentalmente fI"'..lgivoros,vinham sendo capturados, em reLativa quantidade

O que se estava passando no rio Ta~..larí,naturalmente em maior es-
cala do q..leno rio CUiabá, 'embora ambos os cursos d'água sejam formadores do
grande Pantanal, era a "lufada.".

Convem salientar que Bemelh~~tes movimentos de peixes, ocorrem,t~~
- -bém, nao com as mesmas proporçoe s e com o nome de "lufada", no rio !~ogi-gl1a§

sú, no trecho da Cachoeira das ~~as, no municlpio de Pirassununga, no Estado
de são Paulo.

T'ivemos oportunidade de observar durante vários anos, por volta de
maio a julho e até a agosto, a subida de gra~des card~~es de pi~uira (Faro--
dontinae), lambarís (Astyanax sp.), alevinos de Curimbatá (PrQchilodusscrofa
S1eind) de pí.avussú (Leporinus octofascia.tils), piava (.I,..eporinuscopela.'1.dii
Steind), pí.apar-a (Lenorinus elongatus Cuv. e VaI.), dourado (Sall1'linusmaxiL«
los~s VaI.) e de outras espéCies, resultantes, sem dúvida, de desova da últi
ma piracema ocorrida.

Em agosto .de 1S46t entre os dias 20 e 30, foi observado na "topava'
de Cachoeira das Emas, a ocorrê~cia de um expressivo cardume de douradinhos,
possuindo os exemplares medidas extremas de 178mm e 357mm ou 24cm em média de
comprimento total. O rio estava na ocasião t com seu nível bem baixo e quase
-n ao corria água nos degráus da escada existente para subida de peixes.

O cardume, assim, sem condições de prosse~~ir na sua migração con-
centrava-se ao pé da escada. Foi necessário que a direção da Estação Experi
menta~ de Biologia e Fiscicultura tomasse 'providências j~~to à chefia da usi
na hí.dre Lét r-í ca local, no sentido de aumentar, por meio de manobr-as de com-

portas, o volume de água na escada, permitindo, desse modot a transposição,
em parte, .do cardume , Porém, como a água era pouca e fazia fal,ta à operação
normal da usina, a vazão na escada teve que ser.interrompida por várias ve-
zes e por espaço de tempo relativamente longe, razão pela ~ual os douradi---
nhos foram capturados de tarrafa e tra~sportos â mcnta~te.

Na época, foi calculado, que esses peixes eram prcvem entes da pi-
racema 15145/56, possivelmente' da desova ocorrida no dia ,14/10/ 45 (~,'orais e
Schubart 1955).
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No rio Kogi-Cuassú, principalmente, em Cachoeira das Emas: não tem
,sido observado, nesses últimos anos, a presença de tais cardumes na intensi-
dade como ocorria a~tes, o que naturalmentef se deve ao fato de que aslagoas
marginais, que são os principais criadouros naturais dessas espécies, estao
sendo drenadas, mormente, para fins agricolas, como também, para isso, vem
concorrendo a poluiÇão yUe tem sido constatada nesse rio. ,

A movimentação dos cardumes, como se pode observar, tanto no rio
Mogi-Guassú como nos rios do Fa~tanal e provavelmente em outros rios brasile'
ros, dá-se com o abaixamento do nível das águas por ocasião da vazante.

~ importante que as lagoas marginais ou as baías sejam protegidas
para permiti r a cri ação desses peixe s, a fim de que poasa ser renovado, anu-
almente, o estoque pesqueiro dos rios.

7 - PPCDUÇÃO PESCLJEIl,A

A produção pesqueira do Pantanal, cujos dados es t at I-at í cos sao pr~
caríssimos e correspondem às quantidades desembarcadas nos sete (7) terminai
da região, alcançou, em 1973, 328 tcneladas. ~ preCiso frisar que, nesse p~
r-í cdo, a pesca com redes estava sob severa restrição. imposta pelas au tor-i.dg

des es't.adua.is,
A produção é conslli~ida,parte no mercado interno e parte é export~

da, principalmente para são Pau.lo.
üs sete (7) terminais pesqueiros da área do Pantanal, com suas re§

pectivas capacidades de estocagem, encontram-se distribuidos da seguinte ma-
ne í ras
Cuí abâr

:b'rigorifico Cui abano
Frigorífico Améz-i co !,:artins

Barão' de r\:e19aço :

20 t

- 10 t

Frigorífico do América 1'artins - 10 t

- 20 t

10 t

40 t

- ,10 t

10 .•..
"

Corumbá:
I'rigorifico 30nda
Frigorífico Bambalito

Ind , e com, de Cons. COXIK Lt.da;,
Frigorífico do !.:ichel

Campo Gr-ande:
Peixaria do José Gandido
(Câm~ra/estocagem)

A capacidade total da estocagem é de 130 toneladas.
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CC"'J'lINCE'·Y':E FESC,'JEH-.C

o pessoal que vive exclusivaT.ente da pescaf no Pantanal, está es-
timado em 2.000, sendo que os pescadores inscritos na Capita'1ia e Colohiza-
dos semam o total de 730, distribuídos pelas seguintes Colônias:

Co Lôn i.a Z 1 Corumbá - 320 pescadores
Colônia Z 2 Coxim - 210 peacado res

Colônia Z 4 Aqui dauan a 200 pescadores

Há. um grande desperdício dos sobreproduto$ da pesca na área do Pa..1
tanal.

Os peixes de couro., principalmente os Surubins e o jaú, além de e-
visceradoé descabeçado , Com í.sso , em cada 1.000 quilos de Son..bim e ja':

perdem-se 200 ~~ilos de caoeças, que são lançadas no rio. E~ toda área de
P~'1tanal, só existe uma pequena fábrica de farinha de peixe, com capacidade
para fabricar 800 quiles/dia, que faz parte da Indústria e Comér-c í.o de Con-
servas COXH1 Ltda.

Essa :(ábrica vem utilizando .somen'te as cabeças de Sorubim e jaú e
c produto. ebtide é de boa ~~alidade, não cheg~~do a produção para atender o
consump lecal; ela é empregada no. preparo de rações, especialmente para a-
ves.

Seria o caso de se pensar no aproveitamento industrial também do
Lambar-í, já que seu estoque é bast ante abundante na região.

O incremento da produção pesqueira no. Pan t enaL, deve incluir-se ce,r

tamente o aproveitamento de todos os sub-produtos da pesca.

I8.1 - Peixes de ceuros - Siluridae

Não podiamos deixar de nos referir aos peixes de ceuro Siluridae
do Pantanal, que se constituem nwlia gr~~devariedade. Entre os mais come~
cí.al í eadcs , destacam-se o pintado, o cachár a , o jaú e o J.;.rupeca, C peixe
palmitot se bem de ótimo paladar e bom aspecto não fig~ra em maior propor-
ção nás capturas comerciais, talvez pelo sell menor porte, escapa das ma--lhas de 22cm das redes, adotadas na regiao.

Há confusão na diferenciação entre o pintado, oonhecido como o l~
gltimo aorubi m - Pseudonlatystoma corruscans e c cacnár a , tido por alguns ej'!

tudiosos como o PseudonlatystomE"_ fê:sc.iatui:1.Os pe scador-e s Loc aí.a fazem ní-
tida diferença entre os dois peixes.
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C pintado apresenta-se com o corpo che í-o de pinta.s negrae , arredou
dadas, com maior concentração no dorso, not~~do-se, nos lados estrias verti-
'cais, claras e estreitas, que não atingem a linha do dorso, nem a do ventre.
A cabeça é de formação achatada, sua lart~ra é aproximadamente a mesma até à
altura da boca. Num exemplar de 1.1'(Omm, a cabeça repz-esent.ou cerca de 3CYfv
do corr.primentototal. O cachára apresenta-se com a formaç'ão do corpo prati-
camente idêntica ao do pintado, atingindo cerca de 1 metro de comprimento.
No cachára, entretanto, as características ~e mais se destacam e o tornam
bastante diferente do pintado, são as estrias verticais, negras e relati va-
mente largas, que descem do dorso até à linha do ventre. Essas ,estrias, de
f'undo branco, dão ao peixe uma seme Ihança do desenho do corpo do tigre.

~ aconselhável, portanto, seja feita uma revisão geral no gr~podos
Siluridae do Pantanal.

8.2 - Lufada

QU~'1do entramos em contato com o Fantanal, ouvimos opinioes de pe~
soas, inclusive, de responsabilidade técnica, de que 06 peixes dessa regiao
desovam na quadra do ano, de maio a j1...lho,po r-t an t o , no pe r í odo da "Lufada".

Sabíamos, pela nossa experiência adquirida durante vários ~~os com
peixes do rio !!ogi-Guassú, através de trabalhos realizados na Estação Expe rj,
mental de Biologia e Pisci.cuLtur-a de Pi.r-assununga no Estado de são Paulo I que
os peixes do Pan t ana l, nao poderiam ter comportamentc diferente no t ccarrte à.

reprodução daqueles do rio rog-i-Cuassú, porque I tanto lL.'1Scomo os outros pe.t
tencem ao gr-ande sistema hidrográfico da bacia de Prata, o que foi em pr-í.ncj,

pio confirmado pelos dados obtidos das pescarias experimentais por nós efet~
adas, como t~~bém, pelas informações, ~esse sentido, fornecidas peles pesca-
dores que se ocupam, na área,da pesca comercial.

Quanto ao esclarecimento das causas que dão origem à "Lufada" deve
haver pesquisas mais aprofundadas. 'Sabemos, entretanto, que os peixes de pi
racema (reofílicos), criados nas baías ou lagoas marginais, quando atingem
cerca de' seis 'C 6) meses a um (1) ano, procuram entrar no seu "habi t at " natü-
ral definitivo, o rio, em que sao favorecidos no caso, certamente pela va-
zante, podendo originar as saídas em massa, que caracterizam a "Lufada". Um

fator que nos chamou'atenção, sobretudo, foi o teor de oxigênio dissolvido,
da água das baías do I·~imosoou Chacaroré (4,5 p.p.m.) e Chã-Kar-í ana (6 p.p.m
em comparação com o do rio Cuiabá (7 p s p s rn, ), o que poderia constituir-se
numa das causas da "Lufada". Essa. diferença do teor de oxigênio dissolvido,

,pode estar relacionada com os valores do as carbônico (co2) livre, dissolvi
do, das baías mencionadas, que aao respectivamente 24 p.p.m. e 2t, p.r.rr..
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Esse fato indica que houve ou. estava havendo nas citadas baías, a oxidação d.a
matéria orgânica, levada pelas enchentes 01.< r-esuLtante da morte da vege taçao

marginal com a inundação e, ainda, de um aumento de intensidade dos processos

respiratórios dos organismos aquáticos. Outrcfato bastante de st acáveL, foi
a diferença do pH entre a baí a Chá-~:aria.na (5,6) e o rio Cuí.abá (7,5). Faltou

'todavia, a produção primária, principalmente a bí.cmasaa fi toplactônica impor-

tante parâmetro que é, na interpretação desses dádos, como ta.~bém, a tempera

tura da água do fundo, quando sabemos. dela, de um modo geral, dependem a ve

locidade das reaçoes bioquímicas e conseqüentemente a aceleração dos proces-

sos de mineralização da matéria orgânica, resultando no maí or consumo de cxí

gênio e na e Levaçao da taxa de CO2, dissolvido.

Para o conhec í men'to do quadro bioecológico do Parrt ana.L, que exige

estudos demorados, torna-se necessária a cTiação de umCentro de Fesquisas :
tiológicas, com sede provavelmente em Cor-umbá, que além de concentrar a maio

atividade de pesca da região, está próxima às grandes,baías, que podem constO

tuir-se em import~~te d.o Centro.

9 .,..CCNCVJSÕES

1 - Os peixes ~.:atogrossense não d.esovampor ocasião da-a opiniao de certas pe
ainda, em fase de raposcas , Esses

so sexual.
2 - Compõe-se a "Lufada" dos cardumes de lambaris, que sao os primeiros, chg

mados de "ponta ou cabeceira de peixes", seguidos dos de dourados - §Al-
.mí.nus mª&illosus, pintado - !'seudoplatystomSt corrusca!].s, cachár-a - ~-

doplatystQma fasciatus, jaús - faulicea lutkeni Steind, jurupocas - 'emi~

sorabim platyrhinch'J.s (Cuv. e VaI.), pacus-caranha - Colossoma mitrei ,

pacu-peva - !1';r'leussp ,t pí raput anga - BrycQ!1 hiIarii (VaI.), curimbatás
Prochilodus sp., pia1,;.s- ~porinus sp., mandis - Pimelodus clarias e pi-

ranhas - Serrasalmu6 SP.f peixe-cachorro, das s~b-famiiias, Cynodontina8
e Casteronelecinae, armáo -Dora sp., ete.

3 - Foi constatada a presença pr-mc í palmente de jovens de pintado, cacnár a
jt;.rupoca, cur irnbat á, pá r-aputanga e traira (Hoplias malabaricu§) •

4 - A pesca comercial durante a "Luf'ada.' como é atualmente praticada, parece

não afetar os esto~úes.
5 -A pesca com rede de "cer-co" pode ser r-est abeIec ida na r egiao, mediante

Portaria específica.
6 Devemser reali z.adcs estudos J visando o aument o da pesca comercial. da
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capacidade de estocagem e o ap~oveltamento dos subprod~tos de pesca (cabeça
e víscera), inclusive, o lambari, com a instalação, nos terminais pes~Jeiros,
de unâ dadas industriais de acordo com a produção disponível.

7- 1..chamosque deveria ser procedida. uma revisão dos silurídeos do Pantanal.

8- Os estudos sugeridos deverão ser realizados pelo Gentro de Fesquisas :ctiolá
gí cas do Pant anaã ,

NOTA: - O armáo, da família Doradidae, s~rpreendeu-nos devido a.se~ ~egime
alimentar tipicamente herblvorc.
No exame do conteúdo estomacal e intestinal dos exemplares capturª
dos foi constatado a ab~d~"'lcia de restos de vegetais superiores e
de algas filamentoeas.
Achamos que o armáo , dado sua característica de herbívoro, sua apª
rênte rusticidade, seu porte e a proporcionalidade em carne, é um
peixe que deve ser cogitado para a piscic~ltura.
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