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LEVANTAMENTOHIDROACÚSTICODOS RECURSOS

PESQUEIROS PELÁGICOS NA COSTA SUDESTE E SUL DO BRASIL

,
I. SUMARIO

a) Duração:

Outubro de 1975 - dezembro de 1976

, ,
b) Area Geografica:

, ,
Aguas costeiras entre o Arquipelago dos Abrolhos
e o Cabo de Santa Marta.

c) Embarcações:

N/Pq "CRUZ DEL SUR"

N/Pq "DIADORIM"

d) Bases de Operação:

Florianópol ts , SC,
Ntter-oí, RJ
PDP - Coordenação, RJ

11. INTRODUÇÃO
,

Os resultados do primeiro levantamento acustico realizado em julho de

1974, por K. Johannesson, índtcar-am uma abundância bastante limitada para os

" -estoques de peixes pelagicos na ar-ea analisada. Com a exploraçao de recursos
, -pelagieos em constante expansao, especialmente em Santa Catarina e, consi-

derandcrse a quantidade da ictiomassa pelágica estimada (360.000 t), evidencia-

se de maneira crítica o perigo de sobrepesca. Por decisão da Superintendência

do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), qualquer ampliação da atividade pes-
,

queira voltada para os recursos pelagicos deveria ser precedida de um progra-

ma de pesquisa para a determinação da distribuição sazonal e abundância abso-

luta de peixes pelágicos pequenos, na costa SE e S do Brasil, com destaque

especial para a sardi.nha.
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o presente programa de trabalho trata somente da parte da pesquisa onde

métodos ntcroacust icos serão utilizados para a consecução dos objetivos acima.
, , ,

A outra parte vem sendo desenvolvida atraves dos metodos classicos de avalia-

ção de estoques e está ou foi descrita no Plano Geral de Atividades da Unidade

de Avaliação de Estoques do PDP.

m , DESCRIÇÃODO PROGRAMA

2. Identificar os ecotraços de modo a obter a distribuição das

A. Objetivos

- "1. Mapear a distribuiçao sazonal dos recursos pesqueiros pela-

gicos em águas costeiras do SE e S do Brasil.

"especies dos recursos acima.

A "3. Estimar a abundancia absoluta dos peixes pelagicos pequenos

e particularmente a de Sardinella brasiliensis.

4. Obter uma estimativa aproximada das capturas potenciais dos

recursos estudados.

B. Área de Operação

"A ar-ea a ser pesquisada situa-se entre as latitudes de 18QOO' S e

29QOO' S e abrange aproximadamente 30.000 mi2• A extensão total estimada

de varredura é de 6.000 rní , A distância (N/S) entre as linhas de sondagem
,-

( "transect ") e de 8 rni enquanto o comprimento de cada linha de sondagem de-
" -pendera da largura da plataforma continental e/ou da distribuiçao do peixe no

" " -momento do levantamento, isto e, a linha de sondagem se prolongara em direçao

ao alto-mar enquanto houver registros denotando a presença de peixe.

Per(odo

Os cruzeiros deverão ter uma duração de quatro a cinco semanas

cada, dependendo de qual barco seja usado para o levantamento. Estão planeja-

C.

dos quatr-o cruzei.ros durarte o per-Iodode levantamento, sendo um em cada es-

tação do ano, isto é, outubro/novembro em 1975 e março/abril, junho/julho
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e . setembro/oUtubro em "1976;>
2 . )

D. ·h
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o mapa anexo ilustra a rota do levantamento ou o mode10 de linha de
1 ~ t f -,0:')(''''; f '""... J • • r ~,E! r

sondagem planeJad;. As 1i~h~s de sondagem estão dispostas a intervalos de

e (,'tL •••

I.

a milhas. O compri.mento de cada li~ha de sondagem não ~ especificado, como

'ja-anter-tor-rnente rnerictónado; para obje ívo de planejamento, foí esÚmado em
.-um rnaxirno de 70 milhás. I

- I
,,

'_.J . ! s: , tJ \...1 •. , J •..j "r..,.. ...• Jt)::-'.:.

integrador, ecosonda e sonar.

!:. ....). ,;,..... ~ _ j J.:.'" I •1..

sera mantida observaçao ininterrupta do eco,
"'tlIJ~ .•.( ~

(Apêndice I) os dados relevantes do eco-
2:\...- ~ 1.) l • t ') . • ) ) ('

'r ..). _. ~ .;> j" " J

Durante todo o levantamento,
•.• _' ....t~,J 1- .•..')

registrando-se em folha especial

.- -Todo o papel de registro sera guardado para estudo e verificaçoes po;Ste-

riores.

- ,P.ara, ~i'1s.'~JIEf'Yar:lt~~ntc?",.?1 velpcidi=l-deda embarcaçao sera ajustada par-a
.- - -~19 :,os _e:p,[Jlarcador~ 90 ~~?~on~a, e ç t.?~ao qe reajuste do integrador s~rao acio-

.-~dos/mé7.nu..?lr;nentecad,éi .1.21JO ~ ,24 p11')yt;OS, dependendo das caracteristicas das

di,~~lj'ibu!Çôe;7de..~i,xe.,._.f\ssim, ldu~s4qu quatro milhas de distân~ia.servir:ão co-

mo amostra elementar,do eco.
~ _ ~ /.. I 'J } I

tl"f! J~l' 0 cálculo das'oensidades"da btomassa de peixes pelágicos,- ao longo da I

derrota' de·fevà'jit :mento';'<"sêFáfeito á..~rrtlr da- relação 'p's =' C x:M, 'bnde Ps

é a ensiC:iad-eJoa"t;Jíómlissa!~'m- aneladaS por rY1Hhanautica quadrada,"" M e a I ~

lêituraTd(D~'integradd~~m+ml(.fuétrtds·ê ,'-e-;ã>éonstahtê de dnver'sád do i."ht~~·I!;)e
, ,

grador. Esta constante- s~r::ade ergpjlJad~ dire~arY;l~l1tepe~o;,uso da tecnica de

calibração experi ental ~f ri qual ~ixes \7tvos' obttcos" de umã"'Captura de cerco
,1~1" IJi:;)J T J~ , •... l

são colocados no interior dr ~rn)~~~qy~~.FS .~sJ:>.eci~l,1a. õ-m abaixo do trans-

dutor, no centr-ó' d01feixe" sônico'. <:"15' pO~sibilita o' cálculo direto da constante
.-a partir da formula:

I '- ), I. ~f \ ~ , I

.c = 3,4a x N x W. 1~ 1\1)(1., .• .r:.J" ,r~ T..7,1-)• :lr _ ••

,..",\.c J C' 4.$ J 0 J 1 , 1 . ,ri •••.. i .,,#~ ..I..;! t , 1

onde W e N sao, respectivamente, o peso medio (em gramas) e o numero total
rI ~ ç,; J~. ~-Jt •. ' ..)'"" r m <,r'.L.":) ~r-j ~0 ..)J ~. j 04 Jl _ ,# LI~ e ~ ';) " .,

de peixes no tanque, Ó R e o intervalo de integraçao em metros, V e o volume
\"""''' ;... •.i..t. i'~'" t-1 ~ ~ g<:;' ,c.- 1..5 1 1"':;';' t" • Jr;. ~t,.. .Ji." _ - ~ -.C .l ,:;, i ~.!.,.
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do tanque (m3) e S é a amostra elementar de distância em milhas n~uticas.

- ,Dada a distribuiçao da densidade da biomassa dentro da area, as estima-
- -""Uvas da biomassa total do estoque serao obtidas por integraçao da ar-ea, isto e,

, , ,
na pratica, resumindo-se os produtos das densidades medias e subareas de

mesma densidade, resultantes dos dados.

o sonar será operado como um dispositivo de contagem de cardumes, com

o transdJtor fixado em uma posição de 909 a estibordo. Todos os cardumes

detectados deverão ser contados por seções de 250m de alcance e registrados
" ,na folha de registro acustico. Essa tecnica, conjugada ao metodo de determi-

nação do tamanho dos cardumes, a partir dos dados do ecosonda e do integrador,- - ; ,permitirao a quantificaçao de peixes que formam cardumes proximos a super-
,
ficie.

- ,Sempre que concentraçoes significativas de peixes forem registradas, sera

realizada uma operação de pesca, seja através de arrasto pelágico ou cerco,

com o objetivo de identificar o peixe registrado. Destas capturas serão tomadas
, ,

amostras aleatorias das especies comercialmente importantes e medidos cerca
, -de 250 especimes, regi~rando-se o comprimento total com precisao de leitura

,
para o O,5cm inferior. Das amostras de Sardinella brasiliensis sera reti-

, ,
da uma subamostra para analise ototoqtca detalhada. Para cada grupo de O,5cm,

-- ,,, ,
serao tomados cinco indivíduos (no rnaxtrnoj, colocados em sacos plasticos e

conservados em formol a 10% para subsequente análise de laboratório. .As

seguintes características serão registradas para cada espécime da subamostra:

comprimento total (precisão de mm)
peso total e peso eviscerado (precisão de gr), -sexo e estagio de maturaçao
peso gonadal (precisão de 0.01 9 ),
numero de rastros branquiais da parte inferior
do primeiro arco

Esses dados serão comparados com aqueles obtidos pelo PDP em progra-

mas de amostragem regulares, a partir da captura comercial, em diferentes
, , ,

portos pesqueiros (Cabo Frio, Niteroi, Itajai, Florianopolis).
, . , ,

Alguns dados hidrograficos basicos, tais como temperatura da ag..Ja, sali-

nidade de superftcie e transparência da água, serão também registrados. Serão
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, "real izados lançamentos de batitermografo no inicio e no fim de cada 1inha de son-
- ",;

dagem. Simultaneamente, serao tomadas amostras de agua de superficie, para

determinação de salinidade, a ser feita no laboratório da Diretoria de Hidrogra-

fia e Navegação (DHN).
- ,;

Observaçoes com o batitermografo e disco de Secchi

serão feitas também nos locais onde forem registradas concentraçÕes impor-

tantes de peixes •

E. EmbarcaçÕeS

o N/Pq "Cruz del Sur" da FAO foi designado para o programa de

levantamento acústico. O barco é um combinado arrasto-cerco e com as seguin-
,;

tes caracteristicas:

Comprimento total ..•••••.•..•.••.•
Cornpr-troentoentre perpendiculares .•
Boca moldada .•.....•.............
Pontal moldado •.••••..•.•••.••••..
Velocidade de prova .•••..••..••.•..
Tonelagem bruta de registro ...••...

.-107 pes O pol ,,
93 pes 6 pol.

,;

24 pes 3 pol ,,
13 pes 1 pol ,,
11.96 nos

175.71 tono

Construção:

Ano:

Aukra Bruk, Noruega

1968

Classe: + 1OOA1 Arrasteiro de Popa

,
Caracteristicas principais:

Maqui.naria:

Motor Pri.ncipal

Marca:
Tipo:
Potência:
R.P.M.
" "Numero da serie:

Tipo de h~lice:

Caterpillar
D398 TES
680 HP
1225

75 B 555

CP



Auxiliares

Marca:
Tipo:
Potência:.•. "Potencia eletrtca:
" "Numero de serie:

Geração:

Comando do Leme

Marca:
Tipo:

" .-Numero de serie:

Sistema de refrigeração

Marca:

Acomodação:

Tripulação 14
"Tecnicos 4

Capacidade:

Porão de peixe
" .-Oleo combustivel.-Oleo lubrificante
Água doce
Lastro

.-Maquinaria de conves:

Guincho principal
Molinete
Gui.ncho de carga
Guincho hidrográfico
Guincho de Gaio
Guincho do cabo da

sonda de rede
Guincho do pau de carga
"PO\Ner block n
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Bombordo Boreste

Caterpillar
D330C
84 HP
56 KVA
2B - 688

Caterpi11ar
D330C
84 HP
56 KVA
2B - 689.-220V x 60 HZ - trifasico

Tenfjord
115
2881

Kvaerner Brugs Kjoleavd AIS

nominal
nominal
nominal
tanque de vante:

120m3 (liq.)
63 .48 tono
8.10 tono
12.90 tono
6.30 ton •

Marca Tipo

Hydraulik Brattvaag D1A8
" n B4
" " A4
" n UG 17

" " VMG 16

n " UG 17
n n TMG 16

Aukra Bruk ABAS GB 12

.- AEsta completamente equipado com o instrumental e letronico moderno ne-
" .-cessario para o levantamento hidroacustico.
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, 'Quando O equipamento acustico, recentemente pedido, for liberado, devera
,

ser instalado no N/Pq "Diadorim". Antes disso, o barco sera conveM:tdo

num combinado arrasto/cerco.
,

As caracteristicas desse barco foram descri-

tas em outros programas.

F. Equipamento

A aparelhagem btdr-o-acusttca e os petrechos de pesca abaixo rela-

cionados serão usados para o desenvolvimento do trabalho.

,
ecosonda cientifica SIMRAD EK 120,
ecosonda cientifica SIMRAD EK 38,
ecosonda cientifica SIMRAD EK-S 120
sonar SIMRAD SK 3
eco-integrador SIMRAD QM MK 11
registrador HP 1102 AO 1155
transdutor da rede SIMRAD 62 G
amplificador de sinal SIMRAD MA,
oscHoscopio HP 141 B
instrumentos de cal ibração 30AB 5 + 30AB 7
hidrofone para teste CC 32

1) Equi.pamento eletrônico:

2) Petrechos de pesca:

rede de arrasto de meia água , ,
rede de cerco (450 x 75m; malha de 14mm no a no)

G. Pessoal

6)

,
Leo Rijavec - FAO, 8iol0,90 de pesca; Rio de Janeiro, RJ
James Amaral - PDP, Biologo de pesca; Rio de Janeiro, RJ, ,
Silvio Jablonski - PDP, Biologo de pesca; Rio de Janeiro, RJ
ErnestoTremel - PDP,Chefe da Base; Florianópolis, SC
Ricardo de Deus Cardoso - PDP, Biólogo de Pesca;,

Florianopolis, SC,
Kaari Johannesson - FAO, Perito em acustica; Lima, Peru

(para instalação e cal ibração do
equipamento)

1)
2)
3)
4)
5)
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- "H. Prestaçao de Relatodos

" "Ao fim de cada levantamento, sera preparado um relatorio sumari-
, , "

zado do cruzeiro, seguido de relatorio tecnico detalhado apos a analise dos da-
.; " .;

dos hidroacusttcos. Terminado o período de levantamento, sera publicado um
.; .;.;

re latorio final com base em todos os dados acusticos e btologicos coletados ,



AP!:HOICE 1

FOLHA DE REGISTROS ACUSTICOS

LOCAL: CONTATOS SONAR CAMADA INTEGRADO R FOLHA N9

DE
ESCALA DI S P E R s so LEITURA INT ERVALO OBSERVADOR:

L. O - 250- 500- 750 - 1000- 1250- A B A 8
HORA ANOT. PROF. TIPO ( m ) NOTAS:

S. 250 500 750 1000 1250 1500 (mm) (mm) (mm) (mm)

No.
Som.

o
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