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APRESENTAÇÃO 

A ciência é essencial para a busca do desenvolvimento sustentado, e 
deve ser sensível às novas necessidades. 

Na área da pesca, com a melhoria do conhecimento científico a 
respeito das conexões entre as atividades humanas· e. o meio ambiente, o 
melhor uso desse conhecimento deve ser incorporado à formulação de 
políticas de desenvolvimento e manejo do meio ambiente. 

No momento em que as atenções das comunidades científica, 
econômica e política, de âmbito nacional e internacional, se voltem para a 
gravidade do problema mundial - A ·FOME - o aproveitamento dos 
recursos pesqueiros· -c:assentado em práticas de urna pesca responsável 
constitui o mecanismo central do ordenamento pesqueiro. 

A formulação conceitual desse modelo de gestão ambiental, no 
componente-recursos pesqueiros, levou em conta a necessidade da 
publicação do Boletim Científico do CEPENE, que deverá dar suporte á 
divulgação de resultados das ·pesquisas voltadas para desenvolver a base 
científica e tecnologica necessária à efetiva inserção da pesca no processo 
de desenvolvimento regional. 

É oportuno destacar os seu papel de referencial para garantir o 
intercâmbio institucional e contribuir para o avanço teórico e metodológico 
dos programas de pesquisa. 

Geovânio Milton de Oliveira 
Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste 
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RESUMO 

Deyido à escassez de trabalho sobre as algas perifíticas · de ambientes 
estualii:tos na região Nordeste do Brasil, realizou-se o presente estudo sobre 
as diatomàceas perifíticas. O material estudado foi proveniente de três 
estações de coleta, preViamente estabelecidas, ao longo dos estuàrios dos 
Rios Paripe e Igarassu, Ilha de Itamaracá. Nestas coletou-se, mensalmente, 
durante o periodo de 12 meses compreendido entre maio/89 a abril/90, 
amostras de algas fixadas em substratos naturais e artificial.. Os resultados 
obtidos mostraram que as diatomáceas foram representadas por 63 táxons 
específicos distribuídos em 39 gêneros e que as melhores similaridades 
ocorreram .entre as comunidades do substrato natural das estações 2 e 3 e 
. entre as do substrato artificial de todas as estações, bem como entre as 
comunidades dos substratos naturais e artificial da estação 3. 

1. Doutorando em Oceanografia - USP 

2. Professor do Departamento de Oceanografia - UFPE 

3. Professor do Mestrado em Botânica - UFRPE 

Boi. Técn. Cient. CEPENE, Rio Formoso 2 1 : 7- 20, 1994 



ABSTRACT 

Because of the scarcity of words about the periphytic algae in estuarine 
environments in the Northeast of Brazil, it was done the present study 
about the periphytic diatoms. The studied material was from three stations 
of collections, previously established, across the estuaries of the rivers 
Paripe and Igarassu, Itamaracá Island. Here it was collected, monthly, 
during the period of 12 months from mai/89 up to april/90, samplings of 
fíxed algae in natural an artificial substrates. The resulte obtained showed 
that the diatoms were represented by 63 infraespecific and infra-specific 
taxa distributed in 3 9 genera, and that the best similarities occurred among 
the natural substrate in the stations 2 e 3 and the artificial substrates of ali 
the stations as well as among the communities of the natural and artificial 
substrates in the station 3. 

INTRODUÇÃO 

A terminologia utilizãcta para se referir à microbiota aquática aderida a 
diversos tipos de substratos é bastante variada e inclue, entre outros, os 
termos AUFWUCJS, BEWUCHS, FOULING, BIOFOULING, 
NEREIDEN, LAISON, EPÍFIT A E PERIPHYTON. 

:No presente estudo, utilizou-se o termo "PERIFITON", e a seguinte 
definição: "Perifiton é uma comunidade complexa de microorganismos, 
vivos ou mortos (algas, fungos, bactérias, animais, detritos orgânicos) 
aderidos a um susbtrato. Os substratos são orgânicos ou inorgânicos, vivos 
ou mortos " (Wetzel, 1983). 

As ãlgas marinhas perifíticas, comparadas com as do fítoplâncton, têm 
recebido pouca atenção dos taxonomistas e ecologistas pernambucanos. De 
fato, nesta região existem apenas os trabalhos de -Leça, Alves, Rocha 
(1980), Acioly & Travassos Júnior (1990); Moura (1991), Moura & 
Passavante (1991a,b), que' tratam das comunidades de algas perifiticas 
marinhas, no Estado de Pernambuco. 

Devido à necessidade de informações básicas sobre os organismos 
perifiticos estuarinos da Região Nordeste do Brasil e por serem os estuários 
dos Rios Paripe e Igarassu àreas de grande interesse para a região, pois 
constituem-se importantes fontes de recursos renováveis para as populações 
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circunvizinhas, é que se realizou este estudo, que tem por objetivo principal 
conhecer as diatomáceas perifíticas desses estuários, contribuindo desta 
forma para o conhecimento desses ecossistemas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material estudado foi coletado em três estações previamente 
estabelecidas ao longo dos estuários dos ·Rios Paripe e Igarassu, 
localizados na Ilha de Itamaracá, litoral norte do Estado de Pernambuco, 
distante cerca de 50 km da cidade do Recife. 

As coletas foram realizadas mensalmente, na baixa-mar, durante o 
período compreendido entre maio/89 a abril/90, em substratos naturais, 
raízes escoras de Rhizophora mangle L., na estação 01; caule de Avicennia 
schaueriana, Stapf & Leecbrtlan, nas estações 02 e 03; e substrato 
artificial, lâminas de vidro transparente com área total de 17,3 cm2

, que 
. ficavam expostos na posição vertical por períodos que variavam de 28 a 33 
dias. 

Em todas as estaç.ões foram coletadas amostras de algas aderidas ao 
substrato artificial, sendii"'que na estação 01, o substrato ficava sujeito à 
imersão e emersão devido aos movimentos de marés, e nas estações 02 e 03 
os substratos ficavam sempre submersos. Quanto aos substratos naturais, . 
estes sempre ficavam sujeitos aos movimentos das marés. 

O material foi extraido dos substratos através de raspagem com escovas 
de cerdas finas e jatos d'água, posteriormente acondicionados em frascos 
incolores protegidos com papel laminado e preservados em formo! a 2% 
neutralizado e duas gotas de lugol ácido. 

Para o estudo, confeccionaram-se lâminas permanentes, seguindo-se o 
método_de limpeza das frústulas de Haste & Fryxell, (1970), e montagem 
em Cumarone ou Bálsamo do Canadà, além de serem preparadas lâminas 
semi-permanentes. 

A identificação baseou-se, principalmente, nos trabalhos de Cupp 
(1943), Hendey (1964), Hustedt (1930, 1959 e 1961-66), Péragallo & 
Péragallo (1965), Silva (1982) e Sournia (1986). A classificação 
sisternàtica adotàda foi a de Simonsen (1979). 

Para a deterntinação dos índices de sintilaridade entre as comunidades 
dos diferentes substratos, utilizou-se o critério de sintilaridade taxonôntica, 
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o índice de Jaccard segundo Saiz apud Bicudo (1984), que é expresso de 
forma que: 

Sj =c I (a+b+c) O < sj < I 

onde: 
a 
b 

elementos exclusivos da comunidade A 
elementos exclusivos da comunidade B 

c = elementos comuns as comunidades A e B. 

E, · ainda, quanto mais o Sj aproximar-se de I, maior será a 
similaridade entre a composição das comunidades. 

RESULTADOS 

No presente estudo. foram identificados 63 táxons de diatomáceas, 
diStributdos em I classe. 2 ordens. 4 subordens, 14 famílias, 2 subfamílias 
e 30 gêneros, conforme pode observar-se na sinopse abaixo: 

,, -=:-:•· 

Divisão Chrysophyta 
Classe Bacillariophyceae 
Ordem Centrales 
Subordem Coscinodiscineae 
Família Thalassiosiraceae 

A ulacosira distam· (Ehrenberg) Simonsem 
Cyclote!la meneghinianna Kutzing 
C:Vclote//a stylorum Brigtwell 

c:vclote!la striata (Kutzing) Grunow 
Ske/eWnema costa/um (Greville) Cleve 

Família Melosiraceae 

lO 

Hyalodiscus stelliger J.N' Bailey 
Me/osira moniliformis ( Muller) Agardh 
Para/ia sulca/a ( Ehrenberg ) Kutzing 
Stephanopyxis sp. 



Família Coscinodiscaceae 

Coscinodiscus centralis Ehrenberg 
Coscinodiscus nitidus Gregory 
Coscinodiscus oculus iridis Ehrenberg 
Coscinodiscus spp. 

Família Heliopeltaceae 

Actinoptychus undulatus ( Bailey) Ralfs 

Subordem Biddulpbiiceae 
Subfamília Biddulphioideae 

Biddulphia longicruris Greville 
Biddulphia mobilienses Bailey 
Biddulphia pulchella S.F. Gray 
Odontella aurita ( Lyngbye) Agardh 
Terpsinoe musica Ehrenberg 

Família Cbaetoceraceae 

Chaetoceros cu~is~"fus Cleve 

Família Eupodiscaceae 
Subfamília Eupodiscoideae 

A uliscus caelatos J. W. Bailey 
Ceratau/us turgidus Ehrenberg 
Triceratium favus var: quadrata Grunow 

Ordem Penuales 
Subordem Araphidineae 
Família Diatomaceae 

Climacosphaenia moniligera Ehrenberg 
Grammatophora angulosa Ehrenberg 
Grammatophora hamu/ifera Kutzing 
Grammatophora marina ( Lyngbye) Kutzing 
Grammatophora ocea'nica Ehrenberg 
Licmophora abbreviata Agardh 
Opephora schwartzii Grunow 
Podocystis adriatica Kutzing 
Rhabdonema adriaticum Kutzing 
Rhaphoneis amphiceros Ehrenberg 
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Rhaphoneis surirella ( Ehrenberg) Grunow 

Subordem Raphidineae 
Família Eunotiaceae 

Eunolia indica var. bigibba Frenquelli 

Família Achnanthaceae 

Achnanthes brevipes Agardh 
Achnanthes /ongipes Agardh 
.'Jchnanthes grevillei ( Wm.Smith) Grunow 
Cocconeis scutellum Ehrenberg 

Família Naviculaceae 

.-lmph1prora a/ata ( Ehrenberg) Kutzing 
.. lmphora aJ1J(U.\'ta Gregory 
Caloneis bivitata ( Pantocsek) Cleve 
Diploneis bombus ( Ehrenberg) Cleve 
Diploneis ova/is ( Ehrenberg) Cleve 
Mastogloia sp/endida (.Gregory) Cleve 
.Vavicula humerosa Bt\~biS'Son 
Navicula Iyra Ehrenberg 

Família Epithemiaceae 

Rhopalodia musculus (Kutz) O. F. Mull 

Família Nitzschiaceae 

Bacil/aria paradoxa (Gmelin) Grunow 
Cylindr.otheca closterium (Ehrenberg) Reiman & Lewin 
Nitzschia constricta ( Kutzing) Ralfs 
Nitoschiafasciculata Grunow 
Nit:schia granulata Grunow 
Nitzschia longissima (Bréb,isson & Kutzing) Grunow 
Nitzschia panduriformis Gregory 
Nitzschia pune/ata (Wm. Smith) Grunow 
Nitzschia sigma (Kutzing) Wm. Si:nith 
Nitoschia tryb/ionel/a Hantzsch 

Família Surirellaceae 
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Campylodiscus biangulatus Greville 
Campyilodiscus impressus Grunow 
Surirel/a fastuosa Ehrenberg 
Surirella fastuosa var. recendens ( A. Schrnidt) Cleve 

Surirel/a febigerii Lewis 

Como verificou-se na sinopse, dentre as diatomáceas encontradas, 
destacou-se a ordem· Pennales que apresentou maior riqueza de espécies, 
sendo representada por 38 espécies e 2 variedades, enquanto que a ordem 
Centrales esteve representada por 22 espécies e uma variedade. 

Com relação à distribuição das diatomáceas perifiticas durante o 
período estudado, observou-se que esta apresentou-se variada para cada 
tipo de substrato e para cada estação da coleta No substrato natural 
ocorreram 56 espécies e 3 variedades e no artificial ocorreram 43 espécies 
(Tabela 1). 

A distribuição das diatomáceas nos diferentes substratos para cada 
estação de coleta apresentou-se de forma que, no nal}lral da estação O 1 
ocorreram 44 espécies e 1 variedade e no artificial 26 espécies; na estação 
02 ocorreram no substrato natural 40 espécies e I variedade e no artificial 
30 espécies, e na esi<!Ção 03 foram registradas 33 espécies e 2 variedades 
no substrato natural e 36 espécies no artificial; verificou-se, ainda, qne 23 
espécies ocorreram somente no substrato natural, 2 . espécies foram 
exclusivas do artificial e 3 8 espécies foram comuns aos três tipos de 
substrato; 15 espécies foram comuns a todos os substratos e todas estações 
(Tabela 1) 

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que ocorreram maiores 
similaridades entre as comuuidades dos susbtratos naturais das estações. 02 
e 03 e entre os substratos artificiais de todas as três estações. Observou-se 
porém, que, quando comparadas às comunidades dos substratos naturais e 
artificiais, os valores dos índices não diminuíram muito. 

CQm relação à similaridade entre as comuuidades na mesma estação, 
porém em substratos diferentes, observou-se que ocorreu maior 
similaridade entre as comunidades na estação 03 (Tabela 3). 



TABElA I ' 
DlSTRlBUIC~O DAS DIATOMÁCEAS PERIFÍTICAS NOS SUBSTRATOS NATURAL 

(SN) E ARTIFICIAL (SA) NAS ESTACÕES DE COLETA NOS ESTUÁRIOS DOS RI_OS 

PARIPE E IGARASSU. 
(oontinua) 

ESPÉCIES ESTAÇÃO I 2 3 
TIPO DE SUBSTRATO SN SA SN SA SN SA 

Achnanthes bnvides Agardh p p p p p p 

A. longipea Agardh p p p p p p 

Acttno]%ychus undulatua (Bailey) Ralfo p A A p p A 
Amphiprora alata (Ehrenberg) Iúltrlng p A p A A A 
Amphora angusia Gregory p p p p p p 

Aulacosira àislans (Ehrenberg) Simonsen ·p A p A A A 
Auliscus caelatua J.W. Bailey p A. A A A A 
Baccilaria panu/o:ta (Gmelin) Gnmow p p p p p p 

Biddulphia longicrucis Greville p p p p p p 

B. mobiliensis Brailey A A p A p p 

B. pulcheUa S.F. Gray 
'\_ -:---,-.. A A A p p A 

Caloneis bivitata (Pantocselr) ~eve p A p A A A 
Campyloneis gnrvillei (Wm. Smith) Gnmow p p p p A p 

CamP;>lodiscus biangulahls Greville p A A p A p 
C. impressus Grunow A A A A p A 
Cerataulus turgtdus Bhrenbe17I p A A A A A 
Chqetoceros curvisetus Cleve A A A A p A 
Climacosphaenia moniligera f:!rrenbe17! p A A A A A 
Cyclotella meneghinianna K:utzing A p A p A p 
C.stylorum BrigtweU p p p p p p 
C. striata {lultrln&J Grunlm' p A •• p p p 
Cylindrotheca closterium(EhrJReiman p A p A p A 
Cocconeis scutellum Bhrenbe17I p •• p p p p 
Coscinodiscus cenlralls Bhrenbe77I p p p p p p 
C. nilidus Gregory p p p A p p 
C oculus lridlS Ehnmberg p p p A p p 
Cosctnodiscua ip. p A A A A ·A 
Diploneis bombus (EhrenbeJX) p p p p p p 
D. Ovalis (hilae inRdJenhorst) Cleve p A p A A A 
Eunotta indica var. biglbba FrengueUi A A A .A p A 
Grammatophom angulosa Bhrenberg A p A A p A 
G. hamulifera Iúltrlng p p··. p p p p 
G. marina (Lyngbye) Iúltrlng p p p p p p 
G. oceanica Ehrenbe!Z. A A A p A A 



TABEI.Al 
DISTIUBillÇÃÓ DAS DIATOMÁCFAS PERIFÍTICAS NOS SUBSTRATOS NATURAL (SN) E 

ARTIFICIAL (SA) NAS ESTAÇÕES DE COLETA NOS ESTUÁRIOS DOS RIOS P.f\RIPE E IGARASSU 
(continuação) ' · 

ESTAÇÃO 2 3 
ESPÉCIES TIPO DE SUBS1RATO SN SI>. SN SA SN SA 

Hyalodiscus stelliger J.W. Bailey A A p A A A, 
Licmopbora abbreviata Agardh p A p ·A p p 
Mutogloia splcndida (Gregory) A p A A A p 
Mclosira monilifonnis (Muller) Agardh p p p p p p 
Navicula humerosa Brébisson A A p A A A 
N. lyn Eh'renberg p A p A p p 
Nitzachia constricta (Kutring) Ralfs A A A A A p 
N. fasciculata Gnmow p p p p p p 
N.Granulata Gnmow p A p p p p 
N. loogissima (Brébisson & K:JitZing) A A p p p A 
N. pmduriformis Gregory p A A A A A 
N. punctata (Wm. Smith) Gnmow p p p p p p 
N. sigma (Kutring) Wm. Smtth p p p p p p 
N. t:ayblionella Harlzsch p A A p A p 
Odootella auria (Lyngbye) Agardh p p • p p A 
Opopho ... sh\Vartzii Gnmow A A p A A A 
Paralia sulcata (Ehrenberg) Kut:ing p p p p p p 

. Podocystis adratica Kut:ing A A p A A p 
Rhabdonema adriaticlUll Kut:ing p p A p p p 
Rhaphoneis ainpbiceros Kut:ing A A p A A A 
R surirella (Ehrenberg) Grunow p A A A A A 
Rhopalodia muscu!us(Kut:ing)O.F Mull A p p p p p 
Skeletonema· costatum (Greville) eleve p A p A A A 
Stephanopyxis sp. p A A A A A 
Surirella fastuosa Ehrenberg p A p A A p 
S. fastuosa var. recendens_(A.Schmidt) A A p A p p 
S. fcbigeril Lewis p A p A A p 
Tcrp;~ii:ao~ musioa Ehrenberg p p A p A p 
TriamtiumfavUs var. quadrata p A A A A A 
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TABELA2 
VALORES DOS ÍNDICES DE SIMILARIDADE ENTRE AS 

COMUNIDADES DE DIATOMÂCEAS NAS 3 ESTACOES NOS 
SUBSTRATOS NATURAL E ARTIFICIAL . 

ESTACAO 1X2 !X3 2X3 

SUBSTRATO 

NATURAL 0,68 0,64 0,73 

ARTIFICIAL 0,81 0,77 0,71 

TABELAJ 
VALORES DOS ÍNDICES DE SIMILARIDADE ENTRE AS 

COMUNIDADES DE DIATOMÂCEAS SOBRE OS SUBSTRATOS 
NATURAL E ARTIFICIAL, NAS DIFERENTES ESTACOES DE 

COLETA. 

SUBSTRATO 

ESTAÇOES 

OI 
02 
03 

NATURAL x ARTIFICIAL 

0,44 
0,44 
0,57 



COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

A composição do perifiton depende do tipo; tempo e ·posição do 
substrato, área do substrato, bem como de fatores ambientais, como teor de 
nutrientes na água, temperatura, pH, fatores biológicos, como 
"GRAZING", e aspectos morfológicos e funcionais da comunidade. Sobre 
este último, Bicudo (1984) diz que a maioria das algas se fixam por fneio 
de substâncias m.ucilaginosas pegajosas e que, em adição a isso, algumas 
algas, para melhor aderirem ao substrato, apresentam estruturas especiais 
de fixação. · 

No caso das diatomáceas, sabe-se que a mucilagem excretada consiste 
de polissacarideos que, por sua viscosidade, podem aderir facilmente ao 
substrato e, dentre estas, a ordem Pennales, além da mucilagem, possuem 
estruturas, tais como: rafe, poros e suturas pleurais que facilitam a fixação. 
Daí, corroborando com a afirmação acima, observou-se neste estudo urna 
maior riqueza de espécies na ordem Pennales, tendo o mesmo sido 
observado, entre outros, nos trabalhos de Leça, Alves & Rocha, (1980), 
Acio1y & Travasses Júnior, (1990). 

Muito tem sido discutido a respeito da utilização de substratos naturaís 
e artificiais para o estudo do perifiton, Wetzel (1965), critica a utilização. 
dos últimos, fundamélltaào na existência de efeitos sinérgicos entre o 
substrato e a comunidade perifitica, enquanto outros pesquisadores 
preferem utilizar substratos artificiais, principalmente para estudos 
quantitativos, devido a estes permitirem uma coleta de dados com maíor 
precisão, além da facilidade e rapidez de coleta 

No presente trabalbo utilizou-se substratos naturais, como caule de 
Avicennia schaueriana Stapf & Leechman e raízes de Rhizophora mangle 
L., por se constituírem superfícies disponíveis nas áreas de estudo; e 
artificiais como lâminas de vidro, pela praticidade da coleta, e comparou-se 
as comunidades de diatomáceas 11estes três tipos de substrato. Verificando
se então que ocorreu maior riqueza qualitativa nos substratos naturais, 
tanto qnando o substrato foi a Rhizophora mangle como a Avicennia 
schaueriana, exceção feita na estação 03, que apresentou uma discreta 
diminuição. Verificou-se, ainda, que 23 espécies ocorreram só no substrato 
natural, 2 foram exclusivas do artificial e 38 foram comuns a todos os 
substratos e, portanto, leva-se a acreditar que nesses ecossistemas os 
substratos naturais sejam mais adequados para .a fixação das algas 
perifiticas. · 

Com respeito às semelhanças entre as comunidades aderidas e 
substratos naturais nas estações, observou-se maior similaridade entre as 
estações 2.e 3. Isto possivelmente ocorre por serem comunidades aderidas 
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ao mesmo tipo de substrato, Avicennia schaueriana bem como observou-se 
nas comunidades aderidas ao substrato artificial, lâminas de vidro, maiores 
semelhanças em todas as estações, sem, no entanto; apresentar grande 
seletividade pelo substrato. 

Observou-se, ainda, com relação às semelhanças entre as comunidades 
nas diferentes estações de coleta, que a maior similaridade ocorreu na 
estação 3, o que ·indica maior semelhança entre as comunidades, .pão 
podendo ser atribuída exclusivamente ao tipo de substrato. Acredita-se que 
esta semelhança seja devido a fatores ambientais. 
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OCORRÊNCIA DE PUERULUS DE Panulirus GRA Y 
(CRUSTACEA, DECAPODA, PALINURIDAE) NO 

NORDESTE BRASILEffiO. 

RESUMo· 

Petrôrúo Alv'es Coelho 
1 

Mônica Alves Coelho Santo~ 

O presente trabalho registra a ocorrência de I O exemplares de puerulus de 
Panulirus Gray, medindo entre 6,0 e 11,5 mm de comprimento da carapaça, 
coligidos em várias localidades do litoral nordestino, durante o periodo de 
1964 a 1989. 

ABSTRACT 

This pape r register the ··occurrelmce of I O examples of puerulus Panulirus 
Gray, measurement between 6,0 to 11,5 mm of carapace lenght, collected in 
severallocality ofNortheast littoral, during the.period of 1964 to 1989. 

lNTRODUÇÃO 

AI; lagostas pertencentes ao gênero Panulirus Gray ocorrem na parte 
ocidental do Oceano Atlântico, ao longo da costa leste das Américas, desde a 
Carolina do Norte (U.S.A) até São Paulo (Brasil). 

São bastante abundantes nas águas costeiras da região nordeste do Brasil, 
contribuindo para que a pesca deste crustáceo seja bem desenvolvida 

O desenvolvimento destas lagostas compreende várias fases sucessivas, 
entre as quais a pós-larvaJ., conhecida tarribém como puerulus. 

1 - Professor do Departamento de Oceanografia - UFPE e Bolsista do CNPq 
2 -Professor da Escola Municipal Jaboatão dos Guararapes 

Boi. Técn. aent. CEPENE, Rio Fonnoso, 2 (1): 21-24 ,1994. 



Os puerulus são raramente capturados, sobrevivendo nas rochas do fundo; 
embcra sejam capazes de nadar, poucas vezes se servem dessa faculdade. Os 
puerulus se transformam numa lagosta adulta jovem, com cerca de 2,5 em de 
comprimento total, isto é, os jovens podem ser menores que os puerulus. O 
desenvolvimento dura, pelo menos, seis meses (Coelho, 1962). 

Em virtude deste fato, é feito o registro da ocorrência de I O exemplares de 
puerulus, pertencenies ao gênero Panulirus Gray. ' 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado nesta pesquisa foi obtido durante algumas coletas 
realizadas nos litorais de Pernambuco, Paraíba e Ceará, durante o período de 
1964 a 1989. 
Todos os exemplares foram coligidos no infralitoral e circalitoral,em diversos 
tipos de fundo: algas calcárias, cascalho e areia; alguns, no entanto, foram 
encontrados no interior de covos utilizados na pesca comercial de lagosta. 

Estas amostras encontram-se depositadas na Coleção Carcinológica do 
Departamento de OceaJ1~grafia da Universidade Federal de Pernambuco, em 
frascos de vidro contendo álcool a 70% e devidamente etiquetados com local e 
data de coleta 

Os exemplares foram identificados de acordo com Lewis et a/ (1952). A 
mensuração foi realizada através de um paquímetro, com o qual mediu-se o 
comprimento da carapaça. 

RESULTADOS 

Foram examinados 10 puerulus de Panulirus Gray, medindo entre 6,0 e 
I L5 mm. de comprimento da carapaça. 
Ceará: 
Acaraú- 29/10/67 : I exemplar (7,0 mm); 30110/67 : I exemplar (6,0 mm) ; 
Aracati- 24/08/65 : 1 exemplar (7,0 mm). 
Pernambuco : 
Piedade- 10/64 : 1 exemplár (10,0 mm) ; 22/05/66 : I exemplar (11,5mm) ; 
16/09/69 : 1 exemplar (11,0 111111) ; 16/08/89 : I exemplar (9,0 111111) ; 

Tamandaré: 07/72: I exemplar (6,0 mm). 
Paraíba: 
R. Paraíba do Norte (Cabedelo)- 08/69: I exemplar (8,0 mm). 
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COMENTÁRIOS 

Felder et ai (1985) diferenciaram os seguintes estágios larvais entre os 
decápodos: 

a) nauplius: estágio larva! em que os primeiros três pares de 
apêndices cefálicos são funcionáis, os outros estando ausentes ou 
sendo rudimentares; < 

b) zoea: estágio larva! com exopoditos cerdosos em um ou mais 
apêndices torácicos e com pleópodos ausentes ou rudimentares; este 
tipo de larva eraconhecido anteriormente por várias denominações, 
uma delas sendo phyllosoma, empregada para os Palinuridae; 
c) pós-larva: qualquer forma que ocorra após os estágios zoea, 
incluindo toda a fase adulta; 
d) decapodito: o primeiro estágio pós-larva!, ou seja, o estágio que 
ocorre imediatamente após o último estágio zoea e que tem pleópodos 
cerdosos em alguns ou todos os apêndices abdominais; entre os 
Palinuridae, o decapodito é conhecido como Puerulus. 

Lewis et ai. (1952) identificaram vários estágios pós-larvais na lagosta 
Panuiirus argus (!..atreille), 1804. O estágio I de Lewis et ai. (1952) 
corresponde ao decapoilito, tal como definido por Felder et ai. (1985). Os 
exemplares estudados no presente trabalho apresentam morfologia 
caracteristicaque os inclui no estágio 1 de Lewis et ai. (1952), ou seja, como 
pu~rulus. O puerulus apresenta diferenças morfológicas que o distinguem dos 
demais estágios pós-larvais, entre eles a consistência delicada e a 
transparência do tegumento, a disposição característica dos espinhos da 
carapaça, além da presença nesta de carenas laterais. 

Todos os espécimens, exceto um, foram obtidos durante o segundo 
semestre, particularmente .em outubro. Embora isso possa ser resultante de 
poucas coletas efetuadas, é conveniente lembrar que o segundo semestre foi 
tam~m a época de maior número de jovens de Panulirus argus, no litoral do 
nordeste (Santos & Coelho, no prelo). 
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OCORRÊNCIA DOS PRIMEmOS ESTÁGIOS JUVENIS 
DE Panulirus argus (LatreüJ.e, 1804), NO NORDESTE 

BRASILEffiO (CRUSTACEA, DECAPODA, 
PALINURIDAE) 

< . . r 
M6niCa Alves Coelho-Santos 

Petrônio Alves Coelh~2 

RESUMO 

O presente trabalho registra a ocorrência de 37 exemplares de Panulirus 
argus (Latreille, 1804), nos primeiros estágios juvenis, medindo entre 6,0 e 
10,0 mm de comprimento da carapaça, coligidos em várias localidades do 
litoral nordestino, durante .o periodo de 1960 a 1989. 

ABS1RACT 

This paper present register the occurrence of 37 examples of Panu/irus 
árgus (Latreille, 1804), in early juvenile stages, measurement between 6,0 to 
10,0 mm of carapace lenght, collected in severallocality of Nordeste littoral, 
during the period of 1960 to 1989. 

INTRODUÇÃO 

.A lagosta Panu/irus argus (Latreille,1804), pertencente à família 
Palinuridae e conhecida vulgarmente como "lagosta vermelha" ou "lagosta 
verdadeira'' é um crustáceo de consideràvel importância para a pesca 
comercial no Nordeste brasileiro, gerando divisas para esta região. 

O presente trabalho tem por finalidade registrar a ocorrência em 

localidades do litoral nordestino, enrre os anos de 1960 e 1989, de individuas 
nos primeiros estágios juvenis, ·após o estágio puerulus. 

~ -Professora da Escola Municipal Jaboatã_o dos. Guararapes 
2- Professor do D~partameoto de Oceanografia - UFPE e Bolsista do C.NPq 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado nesta pesquisa foi proveniente de coletas realizadas 
em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. 

Os exemplares foram coligidos no infralitoral, manualmente, durante as 
marés de baixa-mar, sobre as formações de arenito, nos esconderijos, 001 meio 
às algas e em poças ou durante arrastos com rede de pesca, lançadas 
aproximadamente a I metro de profundidade. 

Após as coletas, o material foi conduzido ao laboratório de Bentos do 
Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, 
acondicionado em frascos de vidro, contendo ágoa do mar e devidamente 
etiquetados com local e data de coleta. 

Em laboratório foi realizada a fixação do material em álcool a 70%, para 
posterior identificação e mensuração. 

Os exemplares foram identificados de acordo com Lewis et al (1952) e 
Coelho & Porto (1983/85). A mensuração foi realizada através de um 
paquímetro, com o qual mediu-se. o comprimento total da carapaça. 

Todo o material estudado encontra-se depositado na Coleção 
Carcinológica deste Departamento. 

,, ----·-

RESULTADOS 

Foram examinados 37 exemplares nos primeiros estágios juvenis de P. 
argus (Latreille), medindo entre 6,0 e 10,0 mm de comprimento da carapaça. 

ALAGOAS 
sem localidade- 09/09/65 : I exemplar (5,0 mm). 

PERNAMBUCO 
Município de Itamaracá: 
Canal de Santa Cruz : 23/02/72 I exemplar (8,0 mm) ; 01/07/88 : 1 
exemplar (7,0 mm):Forte Orange: 12/02/72: I exemplar (6,0 mm). Jagoaribe 
: 21/11/72 : I exemplar '8;0 mm).Pilar : 26/11/70 : I exemplar (8,0 mm) ; 
04/07/71 : 4 exemplares (6,0 - 8,0 mm).Vila Velha: 15/04/72 : I exemplar 
(10,0 nim) : 21/10/72 : I exetnplar (7,0 mm). Itamaracá 03/01/69 I 
exemplar (10,0 mm) ; 02/10/71 : I exemplar (8,0 mm) ; 05/09/75 : 3 
exemplares (8,0-10,0 mm). 

Município de Jaboatão dos Guararapes : 
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Piedade: 07/07/82: 1 exemplat" (6,0 mm); 01/07/88: 1 exemplat" (6,0 mm); 
16/08/89 :·I exemplat" (8,0 mm) ;15/09/89 : I exemplat" (6,0 mm) ; 14/10/89 
: 1 exemplat" (7 ,O mm). 
Candeias ' 02/09/60: I exemplat" (7,0 mm); 28/08/88.: 2 exemp!at"es (6,0-
7,0 mm). 

Município de Ipojuca : 
Porto de Galinhas: 22/10/72: 1 exemplat" (7,0 mm). 

Município de Rio Formoso : · 
Tamandaré: 05/02/89.: 1 exemplat" (7,0 mm). 

PARAÍBA 

Município de João Pessoa : 
Tambaú: 05/09/71 : 1 exemplat" (8,0 mm); 06/09/71 : 4 exemplat"es (5,0-7,0 
mm); 07/09/71 : 2 exemplat"es (6,0 mm) ; 12/04/68 : 1 exemplat" (9,0 mm) ; 
26/08/72: I exemplat" (6,0 mm). 

,, -_-, .. 
Município de Fortaleza :. 
Fortaleza: 04/07/65 : 1 exemplat" (7,0 mm). 

COMENTÁRIOS 

·Felder et a/. (1985) estudando o desenvolvimento pós-lat"Val dos 
decápodos, apresentat"am as seguintes definições âe lat"Vas e pós-larvas: 

a) nauplius: estágio '!at"Val em que os primeiros três pat"es de 
-apêndices cefálicos são funcionais, estando os outros ausentes ou 
sendo rudirnéntat"es; entre os Palinuridae, esse estágio larva! pertence 
à vida embrionária; 
b) zoea: estágio lat"Val com exopoditos cerdosos presentes em um ou 
mais apêndices toràcicos e cujos pleópodós são ausentes ou 
rudirnentat"es; entre os Palinuridae, esse estágio · é geralmente 
denominado phyllosoma; · 
c) pós-larva: qualquer forma que ocorra: após o estágio zoea, incluindo 
toda a fase adulta; 

27 



d) decapodito: primeiro estágio pós-larva!, ou seja, o estágio que 
ocorre imediatamente após o último estágio zoea; apresenta pleópodos 
cerdosos em alguns ou todos os segmentos abdominais e, entre os 
Palinuridae, é geralmente denominado puerulus. 

Lewis et ai. (1952) identificaram vários estágios pós-larvais na lagosta P. 
argus. No presente trabalho, o estágio l de Lewis et a/. (1952) é considerado 
como decapodito, sendo os demais pertencentes aos primeiros estágios juVenis. 

Os exemplares estudados foram todos classificados nos estágios 2 - 4 de 
Lewis et ai. (1952). 

Apesar do pequeno tamanho, os exemplares observados apresentaram a 
morfologia característica da espécie, principalmente o sulco transversal do 
abdome e os espinhos da carapaça bem evidentes. Além disso, mesmo após a 
conservação em álcool a 70%, apresentavam listras longitudinais com 
coloração pardacenta em toda a região dorsal do animal e o tegumento rígido e 
opaco. 

É interessante observar que: a) o comprimento da carapaça dos juvenis é 
semelhante ao dos puerulus observados por Coelho & Santos (No prelo); b) a 
maior parte do material foi obtido no segundo semestre, particularmente no 
mês de setembro ~ não é possível saber se isso é resultado de maior abundância 
de lagostas nos primeitos estágios juvenis durante este período. No entanto, 
este período coincide cóh1o"de maior coleta de puerulus de Panulirus no litoral 
do Nordeste, segundo Coelho & Santos (No prelo). 
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OCORRÊNCIA DE JOVENS DE Panulirus 
laevicauda {LATREILLE, 1817) NA PRAIA DE 
PIEDADE, MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS 

G-UARARAPES, PERNAMBUCO, BRASIL 
(CRUSTACEA, DECAPODA, PALINURIDAE) 

RESUMO 

Mônica Alves Çoelho Santos1 

PetrôJÜo Alves Coelho2 

O presente trabalho registra a ocorrência de 17 exemplares juvenis de 
Panu/irus laevicauda (Latreille, 1817), medindo entre 30,0 e 80,0 mm de 
comprimento total, ocorrentes na praia de Piedade, município de Jaboatão dos 
Guararapes, durante o periodo de 1960 à 1~89. 

ABSTRACT 

This paper present register the occurrence of 17 examples juveniles cf 
Panul/irus laevicauda (Latreille, 1817), measurement between 30,0 to 80,0 
mm of total Ienght, ocurrents in Piedade beach, municipal district Jaboatão 
dos Guararapes, during the period of 1960 to 1989. 

1 - PrÓfessor da Escola Municipal Jaboatão dos Guárarapes. 
l -Professor do Departamento de Oceanografia - UFP.E e Bolsista do CNPq 

Boi. Técn. Oent. CEPENE, Rio Fonnoso, 2 (1): 29-33,1994 



INTRODUÇÃO 

A lagosta Panulirus laevicauda (Latreille, 1817), pertencente a família 
Palinuridae é conhecida vulgarmente como "lagosta cabo-verde". 
Esta espécie embora ocorra com frequência nas praias do nordeste brasileiro, 
não é tão abundante quanto a espécie Panulirus argus (Latreille), conhecida 
como "lagosta vermelha" ou "lagosta verdadeira". 

Os exemplares jovens de P. laevicauda habitam, submersos, os 
esconderijos (locas, fendas), existentes nas formações de arenito, a 
profundidades que variam de O a 1 metro. Enquanto que os exemplares 
maiores, adultos, são encontrados em áreas mais profundas, afastadas da 
costa, hav~ndo uma relação entre a profundidade e o tamanho dos 
exemplares. Este fato foi observado por Rolim & Rocha (1972), onde eles 
comentam que lagostas jovens geralmente são encontradas na região 
infralitoral. Paiva & Costa (1968) salientam que isso ocorre porque as lagostas 
jovens abandonam as formações rochosas do litoral, em procura de águas mais 
profundas, com o objetivo de realizar a primeira maturação sexual. 

Este trabalho registra a ocorrência de 17 exemplares juvenis desta espécie 
ocorrentes na praia de Piedade, município de Jaboatão dos Guararapes, 
durante o período de 1960 a 1989. .~ c.•· 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA ESTUDADA 

A área estudada localiza-se no litoral do município de Jaboatão dos 
Guararapes. 

A praia de Piedade situa-se entre os paralelos 08'09' 17" - 08'11' 19" 
latitude sul e faz limite com a praia de Boa Viagem no município do Recife; 
possui uma extensão de 5,6 Km. 

São observadas no mecliolitoral, duas formações de recifes formadas por 
um banco de arenito calcário oblíquo, em relação ao litoral, constituindo uma 
espécie de .clique natural, recoberto pelas águas durante a preamar; na baixa
mar há formação de duas pequenas bacias (Ottmann et a/, 1959). Essa bacia é 
denominada de mar de dentro por Kempf (1967/69), compreendendo a zona 
entre o cordão recifal e a linha da costa 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Esta pesquisa utilizou material proveuiente de várias coletas realizadas ·na 
praia de Piedade, município de Jaboatão dos Guararapes, durante ci período de 
1960 a 1989. 

Os exemplares foram coligidos sobre as formações de arenito, nos 
esconderijos, locas, fendas, em meio às algas e em poças. As coletas foram 
re.aliUJdas durante as marés de baixa-mar. . , 

Após as coletas, os exemplares forani transportados para o laboratório do 
Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernainbuco para 
fixação em álcool a 70%, identificação, mensuração e reconhecimento do sexo, 

. Para a identificação da espécie utilizou-se o trabalho de Coelho & Porto 
(1983/85) ; a mensuração foi realiUida com o auxílio de um paquímetro, com o 
qual mediu-se o comprimento . total de Cada exemplar.Foram usadas as. 
seguintes convenções para designar o sexo dos espécímens : M, para machos e 
F, para fêmeas.· 
· Todo o material estodado encontra-se depositado na Coleção 

Carcinológica do Departamento de Oceanografia da UFPE. 
Ainda durante as coletas, foi medida a temperatura da água e recolhidas 
amostras dela para determinação da salinidade. 

RESULTADO~~ "' . 

Foram examinados um total de 17 exemplares jovens • de P. · 
laévicauda (Latreille), medindo entre 30,0 e 80,0 mm de comprimento total, 
coletados nas seguintes circunstâncjag: · · · 

Local de Coleta · : Praia de Piedade - Município de Jaboatão dos 
Guararapes. · 

Material Examinado : 12/02/60 - l M (60,0 mm) ;15/02/72 - 1 F 
(50,0mm) ; 29/03/83 - 1 F (70,0 mm) ; 14/05/86 - 1 M (70,0 mm) ; 

· - 22/07/86 - 1 F (80,0 mm) ; 29/11186 - 1 M (55,0 mm) ; 30/12/86 - 1 
M(80,0 mm); 
25/08/87 - 2 M (75,0 - 80,0 mm) ; 08/09/87 - 1 M (60,0 mm) ; 
30/03/88- 1 M (80,0 mm) ; 14/04/88 - 1 Me 1 F (65,0- 80,0 mm) ; 
27/08/88- 1 M(55,0 mm); 26/10/88- 1M (40,0 mm); 22/11188 ~ 1 
F (30,0mm); 
19/05/89 - 1 M (70,0 mm). 

Temperatura da. água no momento da coleta: variou entre 25,o•c, 
em maio de 1989 e 30;0"C em novembro de 1988. 
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Salinidade: oscilou entre 31,50 ppm, em maio de 1989, e 35,00 ppm, 
em outubro de 1988. 

COMENTÁRIOS 
< 

O material desta pesquisa foi resultado de um período de 30 anos de 
coletas de crustáceos decápodos para a Coleção Carcinológica do 
Departamento de Oceanografia, realizadas na praia de Piedade, desde 1960 até 
1989. 

Embora a espécie houvesse sido coletada em quase todos os meses do ano 
(exceção de janeiro e junho), ela foi pouco representada, aparecendo apenas 
em 15 coletas, ao longo do período estudado. Este fato indica que a espécie 
ocorreu ao longo de todo esse tempo, porém apresentando população 
relativamente baixa, pois o número de exemplares coletados foi pequeno, 
embora tenha havido um elevado esforço de coleta. As condições de 
temperatura e salinidade observadas incluem valores próximos do máximo e 
mínimo conhecidos nessa localidade, sendo: 25,0-33,0 'C de temperatura e 
21,62-37,39 ppm de salinic;lade (Santos, 1993) e não devem ter influído nos 
resultados, já que a esPêcie;· sendo costeira, está adaptada a variações desse 
porte. 

Conceição (1987) assinalou a ocorrência de puerulus desta espécie em 
Fortaleza, Ceará Os espécimens estudados no presente trabalho apresentam 
as características de P. laevicauda, na fase juvenil, particularmente os 
segmentos abdominais desprovidos de sulcos, tal como assinalado por Coelho 
& Porto (1983/85); de forma semelhante, os espécimens de Conceição (1987) 
apresentavam esta característica, o que leva a considerá-los também como 
representando os primeiros estágios da fase juvenil, a exemplo do que 
fizeram Santos & Coelho (no prelo) com individuas de Panulirus argus 
(Latreill"' 1804). 
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CICLO BIOLÓGICO DE Penaeus schmittj BURKENROAD, 
EM PERNAMBUCO (CRUSTACEA, DECAPODA, 

PENAEIDAE) · 

RESUMO 

Petrônlo AI v~ Coelho 1 

Maria do Canno Ferrão SantO~ 

O ciclo de vida de Penaeus schmitti Burkenroad foi estudado em ItaPissuma e 
Taniandaré (Município de Rio Formoso), PernambucO. A amostragem foi 
mensal e ein cada amostra foram detenninados sexo e tamanho dos individues 
e, nas fêmeas, estádio· de desenvolvimento gonadal. Foi encontrado que a 
·Postura é realizada a cerca de 20 metros de profundidade, nos locais de pesca 
marinha A maior parte das fêmeas em postura tem cerca de 7 meses de idade; 
poucas se reproduzem novamente, aos I 0-12 meses de idade. As larvas se 
desenvolvem no mar. Os jovens são recrutados na pesca estuarina .com cerca 
de 1,5 mes, durante o ano inteiro, porém em maior número em abril e agosto. 
O recrutamento para· â pesca marinha se dá a partir de 2,5 meses, porém a 
idade média das fêmeas imaturas nesta pescaria ·é de 3 meses. Nas pescarias 
estuarinas ocorrem apenas fêmeaS imaturas e em maturação. A idade média da 
primeira maturação é inferior a 6 meses. No mar, ().recrutamento de inverno é 
mais importante que o de verão e o máximo de produção corresponde aos 
meses de inverno. Os autores comentam as informações sobre as modalidades 
do ciclo de vida da espécie em várias localidades. · 

ABSTRACT 

The life cycle of Penaeus schmitti Burkenroad was studied in ltapissuma and 
Tamandaré, Pernambuco. The sampling was carried out monthly and for each 
sample were detennined sex and carapace lenght of the shrimps, and, for the 
females, the stage of gonadal development. The spawning ground lies at 20 
meters depth, that is, in the fishing area. The majority of spawning females . 
has the age of about 7 months; some of them mate twice, at the • of 10-12 
months. The larvae grows in the sea. The juveniles are fished in the estnary 
1 · -Bolsista do CNPq -Departamento de Oceanogra~a, UFPE, Recife, PE. • 
2 - CEPENE-IBAMA- Mestrado em OceaJ_tografia Biolóefta da UFPE, Redf'e, PE. 
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since the age of 1,5 month, ali the year round, but it is more intensivo in April 
and August. The recruitment for the marine físhing grounds occurs since the 
age of 2,5 months, but the mean age of immature females in the marine 
físheries is months. In estuarine físheries ali the females are imatures or 
maturing. The age of the fírst maturation is inferior to 6 months. In the sea 
the winter recruitment is more important than the summer one, and the 
prodution maximum corresponds to the winter. The authors coment the 
modalities ofthe species life cycle in severallocalities. 

INTRODUÇÃO 

O camarão branco, Penaeus (Litopenaeus) schmitti Burkenroad, 1936 
(Crustacea, Decapoda, Penaeidae ) ocorre no Atlântico Ocidental desde as 
Antilhas até o Rio Grande do Sul, correspondendo a uma diferença de latitude 
da ordem de 50'. Os adultos são encontrados em pequenas profundidades, até 
47 metros ( Pérez-Farnm1e;d970). É objeto de pesca em vários pontos de sua 
área de ocorrência, inclusive no Estado de Pernambuco, Brasil (Coelho & 
Santos, 1993 a, b). 

O ciclo de vida da espécie foi estudado por vários autores e é semelhante 
ao de muitas outras espécies da família. Os principais aspectos que interessam 
ao presente estudo são: 

• curva de crescimento~ 
• local e época em que ocorrem as várias fases sucessivas do ciclo de 

vida~ 

• periodicidade do periodo reprodutivo e, consequentemente, do 
recrutamento e, 

• multiplicidade de períodos férteis em cada individuo; 
Em suas linhas gerais, o ciclo de vida pode ser descrito como segue: após 

um período de desenvolvimento larva!, no mar ( Neiva et a/, 1971) as pós
larvas migram para os estuários (Neiva et a/, 1971; Gamba & Rodríguez, 
1987); os jovens crescem em' águas estuarinas, que abadonam quando atingem 
a idade de reprodução (Neiva et a/, 1971; Rodriguez, 1973; Pérez-Farfante, 
1970; Coelho & Santos, 1993a). 

,A curva de crescimento foi estabelecida da população da baía de Santos, 
SP (Neiva et a/, 1971), podendo ser representada pela seguinte equação 
(machos e fêmeas reunidos): 
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L,= 17,1 ( 1- e -0.
161

') ( t meses, L em em), o que, se "t" fosse medido em anos, 
daria K = 1,93. 

Em Tan1andaré, PE, a área de reprodução coincide com a de pesca 
marinha (Coelho & Santos, 1993c). Com efeito, a profundidade destes bancos 
pesqueiros, cerca de 20 metros, é idêntica à encontrada por Neiva et a/ (1971) 
para a área de reprodoção deste camarão na baía de Santos; SP. Estes 
resultados diferem dos de Emereciano (1981) 'que encontrou defronte de 
Tutóia, MA, áreas de reprodução e de pesca distintas. 

Segundo Pérez-Farfante (1970), a reprodução poderia se realizar mais de 
uma vez na vida, ao contràrio do que sugerem Coelho & Santos (1993c). 

Período reprodutivo alongado, iniciadO-se no inverno e. estendendo-se até 
ao verão parece ser uma constante para a espécie, como pode ser verificado em 
trabalhos de Ewald (1965), Silva (1965), Neiva (1969), Pérez-Farfante (1970), 
Neiva et a/ (1971), Emereciano (1981 ) e Coelho & Santos (1993c). 

A época da reprodução de alguns peneídeos pode variar geograficamente, 
como demonstram Staples & Rothlisberg (1990). No entanto, aparentemente 
não haveria esta variação no caso presente, a não ser aquela referente às 
estações ocorrendo em épocas opostas do ano, nos Hemisférios Norte e Sul (a 
população do Maranhão, segundo EmerenciaiJ.o (1981), se comportando como 
se habitasse o Hemisfério Norte). 

Em Pemambuco,.Çoelho & Santos (1993c) encontraram dificuldades para 
correlacionar a época de reprodução com as condições oceanográficas, 
principalmente de salinidade, tal como referidas por Cavalcanti & Kempf 
(1967/9) ou comas variações de abundância do zooplâncton marinho, tal 
como indicado por Paranaguá (1967/9) e Paranaguá et a/. (1990). 

A duração do período larva!, ao que parece, não foi ~eto de estudos de 
campo. 

· O intervalo de tetnpo que constitui o desenvolvimento estuarino foi 
estimado em 6-9 meses (Ewald, 1965; Neiva et a/, .1971). 

A idade média da primeira maturação foi estimada em quase 12 meses na 
Venezuela ( Rodriguez, 1973) e em Tamandaré! PE (Coelho & Santos, 1993c) 
e em quase seis meses na baía de Santos, SP ( Neiva et a/, 1971). 

Estes estudos sobre o ciclo de vida mostram, por conseguinte, resultados 
diversos. Ora, camarões peneídeos podem apresentar variações geográficas em 
seu ciclo de vida, como demonstram Staples & Rothlisberg (1990), impedinôo 
que · se considere que· estes resultados anteriores sejam . aplicáveis 
automaticamente às condições dePemambuco. 

Por estes .motivos, foi iniciado um estudo sobre o ciclo de vida destes 
camarões no Estado de Pernambuco, cujos resultados serão apresentados a 
seguir. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado nos pontos de desembarque das pescarias de 
camarão em Tamandaré e Itapissuma, PE, durante o período de maio de 1986 
a dezembro de 1993. Em Tamandaré, mensalmente, e em Itapissuma, 
quinzenalmente, foi escolhida uma embarcação para amostragem biológica. 
Após um de seus desembarques, em Tamandaré, ·foram separados 
aleatoriamente 2 kg de camarão classificados pelos pescadores na categoria de 
"pequeno" e 8 kg do camarão classificado na categoria de "grande"~ e em 
Itapissuma 0,5 kg de camarão independentemente do tamanho (caso a 
embarcação escolhida não atingisse essa produção, era recolhida amostra 
suplementar de uma outra atuando na mesma área). Dessas amostras foram 
separados os exemplares por espécie, sendo os da espécie Penaeus schmitti 
Burkenroad ( n.v., camarão branco) separados dos demais e selecionados para 
o presente estudo. 

Para o reconhecimento dos sexos foram levados em consideração apenas 
os caracteres externos: presença de télico nas fêmeas e de petasma nos machos. 

Como medida de tamanho, foi usado o comprimento da carapaça em 
"mm" (CC), exceto durante os meses de junho a setembro de 1991, quando foi 
medido o comprimento total em "mm" (CT). Para tranformar os dados de 
comprimento total em .~omprimento de carapaça, foi empregada a relação 
CT = 5,453 + 4,676 CC, estabelecida por Soares et a/, 1977. 

A curva de crescimento em comprimento foi determinada apenas em 
Tarnandaré. Para isto foi utilizado o pacote de programas "Elefan" (Gayanildo 
Jr. et a/, 1988), escrito para aliviar, entre outros, o trabalho de processamento 
manual de dados dessa natureza. Para a determinação dos parâmetros da 
curva de crescimento foram utilizadas as seguintes opções do "Elefan !": 
"Curve fitting by eye" (ajuste visual da curva de crescimento). 
"Response surface analysis" (Análise simultânea de parâmetros da curva de 
crescimento) e " Automatic search routine (pesquisa automática dos 
parâmetros da curva). Como programas do pacote " Elefan " podem manusear 
até 60 amt>stras, apenas os dados foram reunidos em seqüências, aproveitando 
as descontinuidades das coletas, como segue: 

I- maio de 1986 a outubro de 1987; 
2- abril de 1988 a janeiro de 1990; 
3-maiode 1990aabrilde 1991; 
4 - outubro de 1991 a abril de 1992 e, 
5 - janeiro a dezembro de 1992; 6 - abril a dezembro de 1993. 
Apenas os dados da " série I" foram usados para ilustrar o presente 
trabalho, embora a análise leve em conta todos os resultados. 

Na interpretação temporal dos dados, foram atribuídas às estações os 
seguintes meses: 
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· 1 - verão : dezembro, janeiro e fevereiro; 
2 - outono : março, abril e maio; 
3 -inverno : junho, julho e agosto; 
4 - primavera : setembro, outubro e novembro. 

RESULTADOS 

Foram examinados 17.872 espécimens, sendo 16.662 em Tamandaré e 
1.210 em Itapissuma A distribuição por classes de comprimento da carapaça 

·em Tamandaré mostrou maior freqüência entre 29,0 e 31,9 mm (Tabela 1); em •• Itapissuma entre 20,0 e 22,9 mm (Tabela 2). Os dados das duas tabelas 
confirmam que os camarões de menor porte ocorrem de preferência em águas 
estuarinas. 

Os parâmetros das curvas de crescimento são mostradas nas Tabelas III e 
. IV. É possível observar variação importante nos mesmos, porém, o "L" dos 
machos foi sempre inferior ao das fêmeas. No presente trabalho são mostradas 
apenas uma das curvas para machos e outra para fêmeas (Figuras. la, 1b; 2a, 
2b). Nelas é possível observar que: 

1) camarões machos (Figura 1) nascidos no verão aparecem na pesca 
comercial no 'fim do outono ou no inverno seguinte e desaparecem 
completamente da pesca no segundo verão após seu recrutamento; 
e camarões nascidos nos meados do inverno são recrutados para a 
pesca maritima em meados da primavera .do 111esmo ano e 
capturados até a ptimavera seguinte; · · 

2) camarões fêmeas (Figura 2) nascidos no verão entra111 na pesca 
ínaritima em fins do outono ou durante o inverno seguinte, 
permanecendo até a primavera subseqüente; os nascidos no 
inverno começa111 a ser capturados na pesca comercial no fim ·da 
primavera e estão presentes nos desembaiques até, pelo menos, a 

• primavera do ano seguinte. 
Em todas as curvas analisadas, houve um intervalo de tempo de 3 a 4 

meses entre o seu início (que deveria corresponder ao llli$Cimento da larva) e o 
aparecimento do c=arão na pesca maritima, onde são encontrados, 
geralmente, até a idade de 18 meses; indivíduos de mais de 18 meses deidade 

/ . 
constituem menos de 1% das capturas. 

O comprimento 'de acordo com a idade é mostrado na Tabela 5. A partir 
do quarto mês de idade, as fêmeas apresentam carapaça de comprimento maior 
qué os machos. 
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TABELA! 

Freqüência de Penaeus shmitti de acordo com o comprimento da carapaça 
Tamandaré, 1986-93. 

Comrprimento da Frequência Relação 
carapaça Machos Fêmeas Total 
(mm) N % N % N % Mil= 

11,0-13,9 o o 5 0,1 5 0,1 o 
14,0- 16,9 o o 7 0,1 7 0,1 o 
17,0-19,9 5 0,1 28 0,3 33 0,2 0,18 
20,0-22,9 149 1,9 147 1,6 296 1,8 1,01 
23,0-25,9 654 8,3 680 7,7 1.334 8 0,96 
26,0-28,9 2.466 31,3 1.366 15,6 3.832 23 1,81 
29,0-31,9 .3.057 38,10 1.962 22,4 5.019 30,1 1,56 
32,0-34,9 1.130 14,3 1.841 21 2.971 17,8 0,61 
35,0-37,9 277 3,5 1.297 14,7 1.574 9,4 0,21 
38,0-40,9 92 1,2 954 10,9 1.046 6,3 0,1 
41,0- 43,9 38 0,5 295 3,4 333 2 0,13 
44,0-46,9 7 0,1. 152 1,7 159 0,9 0,05 
47,0-49,9 1 o 39 0,4 40 0,2 . 0,03 
500-529 o o 13 01 13 01 o 

Total ., 7876 993 8786 100 16662 100 09 

TABELA2 

Freqüência de Penaeus schmitti de acordo com o comprimento da carapaça. 
Itapissuma, 1991-92. 

Frequência Relação 
Comprimento da carapaça Machos Fêmeas Total 

• (mmJ N % N % N % MIF 
11,0-13,9 2 0,76 62 6,55 64 5,29 0,03 
14,0- 1.6,9 10 3,8 156 16,47 166 13,72 o 
17,0-19,9 54 20,53 220 23,23 274 22,64 0,25 
20,0-22,9 166 63,12 381 40,23 547 45,21 0,44 
23,0-25,9 29 11,03 110 11,62 139 11,49 0,26 
26,0-28,9 2 0,76 18 1,9 20 1,65 0,11 
29,0-31,9 0 0,00 o o o o o 
32,0-34,9 o o o o o o o 
35,0-37,9 o o o o o o o 
38,0-40,9 o o o o o o o 
41 ,o- 43,9 o o o o o o o 
44,0-46,9 o o o o o o o 
47,0-49,9 o o o o o o o 
500-529 o o o o o o o 

Total 263 100 947 100 1210 100 038 



TABELA3 
Parâmetros da curva de crescimento dos machos de Penaeus schmitti. 

Tamandaré, PE. 

Parãmetros 1986/7 1988/90 199011 1992 1993 
da curva 1 2 3 5 6 

L 45,6 46,1 44,4 43,6 50,8 
K . 1,58 1,5 1,67 1,52 ~1.64 

Rn o 136 0132 o 14 o 15 o 143 

TABELA4 
Parâmetros da curva de crescimento das fêmeas de Penaeus schmitti. 

Parâmetros 
da curva 

L 
K 
Rn 

1986í7 
1 

45,6 
1,58 
o 121 

Tamandaré, PE. 

1988/90 
2 

52,5 
1,44 
o 122 

199011 
3 

51,3 
1,5 

0128 

TABELAS 
Crescimento de Penaeus schmitti 

(machos e fêmeas). 
Tamandaré, PE: 

mm 
Meses comprimento . da carapaça 

I 
11 
111 
IV 
v 

'Vi 
Vil 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
)(,V 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XIV 

machos fêmeas 
6,04 5,55 

11,01 10,47 
15,35 15,32 
19,04 19,48 
22,37 23,29 

25,2 26,57 
27,76 29,56 

30 32,22 
31,79 34,49 
33,52 36,58 
34,99 38,37 
36,33 40.01 
37,46 41,46 
38,48 42,62 
39,37 43,77 
40,13 44,76 
40,82 45,66 

41,4 46,44 
41,93 47,15 
42,39 47,77 
42,76 48,31 
43,12 48,81 
43,42 49,23 
43 69 49 62 

.1992 
5 

56,3 
1,4 

0153 

1993 
6 

55 
1,~ 

o 141 
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FIG: 1 - Curva de crescimento estabelecida a partir dos machos capturados na 
pesca marinha de Tamandaré, PE, durante os anos de 1986(a) e 1987(b). 
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FIG: 2- Cutva de crescimento estabelecida a partir das remeas capturadas na 
pesca marinha de Tamandaré, PE, durante os anos de l986(a) e 1987(b). 



A pesca estuarina de Itapissurna, PE (Tab. II) es~ atuando, portanto, sobre 
indivíduos cuja idade provavelmente é superior a ilm mês e, de qualquer 
forma, não ultrapassa cinco meses. Ao contrário, a pesca marinha de 
Tamanda):é/PE atua sobre espécimens a partir de três meses de idade. 

O padrão de recrutamento na platalorma continental é mostrado nas nas 
. Figuras 3 e 4. Estão bem nítidos dois pulsos de recrutamento, separados entre 

si por cinco a seis meses, sendo um deles, o de outono/inverno, nitidamente 
mais importante qne o de primavera/verão, havendo uma certa supefJJOsição 
entre eles, tomando às vezes dificil distingui-los perfeitamente (casos não 
ilustrados no momento). 

Reunindo todas estas informações, é possível traçar o seguinte esquema do 
ciclo de vída para a espécie, em Pernambuco: 

• A reprodução ocorre durante o ano inteiro na área de pesca, porém 
com dois pulsos principais; um, mais importante, pelo maior 
número de fêmeas que participam dele, oc.orrendo durante- o 
outono/inverno; e outro, secundário, por ocasião do período 
primavera/verão; 

• o recrutamento no estuário e na plataiorma continental ocorrem 
igualmente durante o ano inteiro, porém aquele oriundo do pulso 
principal de reprodução é de menor importância que o proveniente 
do pulso secundário; 

• ocorre uma~altemância de gerações, que não é perfeita, pois uma 
fêmea pode participar de vários pulsos de reprodução; · · 

• a parte mais importante da produção pesqueira depende do 
recrutamento oriundo do período de reprodução secundária. 

RECPJJIJI!Dfl' PfiUERH 

FIG. 3 -Padrão de recrutamento dos machos para a pesca marinha de 
T=daré, PE, durante os anos de 1986/87. 
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FIG. 4 - Padrão de recrutamento das fêmeas para a pesca marinha de 
Tamandaré, PE, durante os anos dÚ986/87. 



DISCUSSÃO 

Coelho & Santos (1993c) eram da opinião de que não haveria mais de 
uma desova na vida das fêmeas. Não obstante, o fato de ter encontrado fêmeas 
maduras de tamanhos muito distantes entre 30 e 50 mm de comprimento da 
carapaça tinha levado Perez-Farfante (1970) a levantar a hipótese de que, 
nesta espécie, a reprodução pudesse se realizar mais de uma vez na vida~ Os 
presentes resultados indican1 que uma fêmea pode atravessar até três períodos 
de reprodução ao longo de sua vida, sugerindo que, individualmente, possa se 
reproduzir pelo menos até um máximo de três vezes. 

Coelho & Santos (1993c) encontraram, em Tamandaré, postura se 
realizando na área de ·pesca e sendo contínua, porém com maior intensidade 
desde o inverno até o começo do verão, paralelamente à abundância da 
população. A presente pesquisa, embora não tenha sido dirigida 
especificamente para a determinação do período reprodutivo, mostrou a 
existência de dois períodos de recrutamento que se superpõem, sugerindo, 
portanto, duas temporadas de reprodução, porém de individualização difícil. 

As diferenças observadas entre as épocas da reprodução citadas pelos 
autores que estudaram o fenômeno em localidades diferentes poderia ser 
explicada pela importãncia diferenciada das duas temporadas de reprodução, 
de acordo com as condições reinantes em cada ponto pesquisado. Este tipo de 
variação geográfica seria semelhante ao citado por Staples & Rothlisbrg 
(1990). 

Embora não tenha sido possível correlacionar os pulsos de recrutamento 
em Pernambuco com as condições de salinidade na plataforma continental, tal 
como referidas por Cavalcanti & Kempf (1967 /9) ou de abundância de 
zooplãncton, tal como indicada por Paranaguá (1967/9) e Paranaguá e/ ai. 
( 1990), o ciclo de vida, ao contrário, parece muito ligado ao ritmo das marés. 
Com efeito correntes mais fortes ocorrem na área costeira e nos estuários por 
ocasião das marés de sizígia, particularmente daquelas nas proximidades dos 
equinócios de outono e de primavera, propiciando a entrada de larvas nos 
estuários, Uesta fonna, as condições de sobrevivência das larvas e pós-larvas 
em áreas estuarinas parecem mais importantes que o tamanho do estoque 
reprodutor. No caso do Canal de Santa Cruz , onde está localizada ltapissuma, 
suas condições oceanográficas são bem conhecidas, e ajudam a compreender, 
em linhas gerais, o que se passa nos· estuários de Pernantbuco. 

A quantidade de material em suspensão na água é mais elevado durante o 
período de menor pluviosidade, ou seja, primavera/verão, pois sua origem 
principal está no aumento da poluição fluvial que ocorre durante esta época 
(Passàvante & Koening, 1984 ), porém a transparência é menor durante o 
inverno, por ocasião da baixa-mar (Macedo & Costa, 1990); ocorrem dois 
pulsos de maior teor de clorofila "a", no auge do inverno e do verão, 
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respectivamente, (Passavante e Koening, 1984); o zooplâncton é mais rico 
durante a primavera/verão (Nascimento, 1981; Paranaguá & Vieira, 1984). 
Em conclusão, conforme a época de migração para os estuários, as pós-larvas 
teriam à sua disposição condições ecológicas distintas, conduzindo a urna 
sobrevivência maior ou menor, explicando assim a alternância de pulsos de 
tam;mho do estoque reprodutor. · • 

. O ciclo de vida da espécie poderia apresentar variação geográfica Com 
efeito, os dados de Neiva et a/. (1971), embora se refiram a um único ano, 
indicam recrutamento de fevereiro a julho, a ausência total dele no restante do 
ano, ao contrário do que foi observado em Tamandaré e Itapissuma, em que foi 
constatado. recrutamento durante o ano inteiro. Também a idade do 
recrutamento no litoral, foi menor em Pernambuco do que em São Paulo 
(Neiva et a/. ,1971) ou na Venezuela (Rodriguez, 1973). 

Apenas um estudo mais amplo das variações do ciclo de vida ao longo da 
área de ocorrência da espécie poderão trazer luz sobre as variações, suas 
causas e consequências com relação à pesca Em Pernambuco, no entanto, 
parece mnito oportuna a medida legislativa que introduziu o defeso por ocasião 
da primeira parte do recrutamento principal da espécie, ou seja, 12 de maio a 
19_de junho. 

CONCLUSÕES 

1) Camarões nascidos no verão aparecem na pesca comercial no fim do 
outono ou no inverno seguinte· e desaparecem completamente da pesca no 
segundo verão, após seu recrutamento; 

2) camarões nascidos nos meados do inverno são recrutados para a pesca 
maritirna em meados da primavera do mesmo ano e capturados até a 
primavera segninte; 

3) foi observado um intervalo de tempo de 3 a 4 meses entre o nascimento da 
larva-e o aparecimento do camarão na pesca marinha; 

4) geralmente os camarões são.encontrados na pesca marinha até a idade de 
. 18 meses; 

5) individuas de mais de 18 meses de idade constituem menos de 1% das 
capturas da pesca marinha; 

6) a· partir do quarto mês de idade, as fêmeas apresentam carapaça de 
comprimento maior que a dos machos; · 

7) a pesca estnarina está atuando, portanto, sobre individuas cuja idade 
provavelmente é superior a um mês e não ultrapassa cinco meses; 

8) a pesca marinha atua sobre espécimens a partir de três meses de idade; 
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9) foram observados dois pulsos de recrutamento na pesca marinha, separados 
entre si por cinco a seis meses, sendo um deles, o de outono/inverno, 
nitidamente mais importante que o de primavera/verão. 

1 O) ocorre uma alternãncia de gerações, que não é perfeita, pois uma fêmea 
· pode participar de vários pulsos de reprodução, ou seja, atravessar até três 

períodos de reprodução ao longo de sua vida; • 
ll)as condições de sobrevivência das larvas e pós-larvas em áreas esttiarinas 

parece mais importante que o tamanho do estoque reprodutor na 
determinação do tamanho do pulso de recrutamento; · 

12)parece muito oportuna a medida do IBAMA que introduziu o defeso por 
ocasião da primeira parte do recrutamento principal da espécie para a 
pesca marinha ( 1 Q. de maio a 19 _de junho) · 
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DETERMINAÇÃO DE NOVOS PARÃMETROS 
BIOMÉTRICOS DAS LAGOSTAS Panulirus argus 

(LATREILLE) E Panulirus laevicauda CAPTURADAS NO 
LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

RESUMO 

José Airton de Vasconcelos 
1 

Edna Maria Santos de Vasconcelos 
2 

Este trabalho é o resultado da análise de 302 lagostas Panulirus argus e 203 
Panulirus /aevicauda capturadas com rede de espera, tipo caçoeira, e 
mergulho auxiliado com compressor, respectivamente, durante o período de 
maio a dezembro de 1993, nas localidades de N~-RN e Pirangi do Sul-RN. 
Os comprimentos dos cefalotórax da P. argus, variaram de 78 a 148mm, com 
a moda na classe 98nun. para ambos os sexos. Para a P ./aevicauda,. oscilou 
entre. 38 a 93mm, cóm"á moda na classe 48nun. para fêinea, e 58 nun, para 
macho. Verificou-se nas equações biométricas que existe um dimorfismo 
sexual nos diversos comprimentos observados e essa diferenciação é mais 
significativa nas maiores classes de comprimentos. 

ABSTRACT 

Biometric analysis were carried out for 302 lobsters Panulirus argus and 203 
Panulirus /aevicauda, caught with fixed drift net, known as "caçoeira", and by 
divew equipped with air supply, · respectively, during the period May to 
December 1993, at landing ports of Natal (RN) and Pirangi do Sul (RN). 
Carapace lengths of Panulirus argus ranged frfom 78 to 148 mm, with mode 
at length class of 98nun, for both sexes. For the species Panulirus /aevicauda 
carapace length varied between 38 and 93 mm, and showed a mode for female 
at length class 48 mm anda mode for.mode for male at length class 58 nun. 
Analisys of biometric equations showed that there is sexual dimorphism with 
length. It was observed that this diferentiation is more significant at iengtjl. 
classes. · 
1. Engenheiro de Pesca do mAMA 
2. Biológa do mAMA . 

Boi. Téal. Cent. CEPENE, Rio Fonnoso, 2 1 51- ~. 1994 



INTRODUÇÃO 

A pesca de lagosta no Rio Grande do Norte vem ao longo dos últimos anos 
experimentando modificações na metodologia e estratégia de pesca motivada 
pelo emprego de rede de espera, tipo caçoeira, mergulho auxiliado por 
compressor, e a realização de capturas nas distintas faixas de profundidades, 
permitindo obter lagostas provenientes de pescarias comerciais realizadas por 
barco de pequeno porte, ou seja, com saldas e regressos diários e com 
embarcações de médio porte que realizam viagens com duração de até 15 dias. 

As informações obtidas foram analisadas com o objetivo de determinar as 
principais equações morfométricas para as duas espécies, a fim de comparar os 
resultados anteriores de alguns autores e fornecer subsídios à legislação da 
pesca. 

MATERIAL E MÉTODO 

Os dados para a realização deste trabalho, foram obtidos em empresas de 
pesca de Natal-RN e na comunidade de Pirangi do Sul, durante o periodo de 
maio a dezembro de 1293. 

Foram amostrados ··sos indivíduos, sendo 302 P. argus (Lagosta 
Vermelha) e 203 P. /aevicauda (Lagosta cabo-verde). Destas lagostas 
capturadas, verificou-se que 45,:1% foram machos e 54,6% fêmeas, para a. 
primeira espécie, enquanto para a segunda essa participação foi de 57,6% e 
42,4%, respectivamente. 

As lagostas utilizadas nas amostragens foram provenientes de embarcações 
que operam na pesca comercial de caçoeira (Lagosta vermelha) e mergulho 
(Lagosta cabo-verde). 

As medidas tomadas foram os comprimentos total, da cauda e do 
cefalotórax, em milímetros, separados por sexo e espécie. 

Pata o comprimento total e do cefalotórax, considerou-se a distância de 
entalhe formado pelos espinhos rostrais, localizados na parte antero-dorsal do 
cefalotórax, até a margem postero-dorsal do mesmo, ou postero-dorsal do 
telson, no caso do total. Para o comprimento da cauda, considerou-se a 
distância entre a bordo , anterior do primeiro segmento abdominal e a 
extremidade do telson. 

Foram feitasr regressões lineares e correlações entre comprimento de 
cefalotórax/comprimento da cauda, comprimento da cauda/comprimento total 
e comprimento do cefalotórax/comprimento total, para as duas ·espécies, 
separando-as por sexo. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

A distribuição de freqüência, por classe de comprimento do cefalotórax, 
para a lagosta vermelha, variou do centro de cla5se de 78 a 148mm, com a 
moda, para ambos os sexos na classe 98mm. Para a lagosta cabo verde, essa 
distribuição oscilou entre 38mm a 93 mm, com a moda em 58 ntm, para o 
macho, ~ 48mm para a fêmea. Comparando esses .dados com aqueles Obtidos 
por Nascimento (1984), verificou-se que a moda para a lagosta vermelha foi 
superior, enquanto para a lagosta ·cabo verde houve uma inversão dessa moda, 
ficando sigiuificativamente inferior. lsso decorre do. fato de a lagosta verde 
utilizada neste· trabalho ter sido capturada com mergulho, portanto em 
fundidades de até 20 metros, enquanto a caçoeira opera em profundidades de 
até 60 metros. · 

Observa-se na distribuição de freqüência, para ambas as espécies, que 
existe predoniinância das fêmeas sobre os machos, nas menores classes de 
comprimento, invertendo as posições nas maiores classes. Esse mesmo 
comportamento também foi verificado por Nascimento Op. Cit. (.Figura 1). 

Verificando as Figuras 2, 3 e 4; constata-se que nas menores classes de 
comprimento, praticamente não há diferenciação entre os sexos. Entretanto, a , 
medida que aumenta os-indivíduos, essa diferenciação se torna bem acentnada, 
fato foi verificado por Borges (1965). 

Verificando-se ainda as mesma figuras, constata-se que para um mesmo 
comprimento do cefalotórax as fêmeas possuem um maior comprimento de 
cauda e total do que os machos, para ambas as espécies. Entretanto, para as 
lagostas vermelha e verde, com um mesmo comprimento de cauda, os machos · 
têm maior comprimento total do que as fêmeas. 
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FIG. 1 - Frequência relativa de Lagosta verde vermelha, separadas por sexo e 
comprimento do cefalotórax. 
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RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS LIGADAS À 
REPRODUÇÃO DA LAGOSTA ESPINHOSA, Panulirus 
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Baseado em estudos histológicos e biométricos de 243 fêmeas e 296 machos da 
lagosta espinhosa, Panulirus laevicauda (Latreille) coletados por mergulho 
em dois pontos da costa do Estado do Ceará (em frente ao Municipio do 
lguape e Praia do Meireles - Fortaleza). foi encontrado dimorfometria sexual 
em algumas relações calculadas para individuas maduros e imaturos. No 
estágio de desenvolvimento imaturo, apenas a relação lc/cc apresentou 
diferença estatisticamente 'Significante, sugerindo proporções de crescimento 
diferentes em cada sexo. Para o estágio maduro, as relações estatisticamente 
significantes foram : ct/cc, lsa/cc, c2p/cc, c3p/cc, c5p/cc. O nível de 
crescimento de algumas medidas relacionadas ao comprimento do celalotórax 
muda quando os indivíduos de ambos os sexos atingem a maturidade. 
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ABSTRACT 

Histological and biometric studies were conducted in 243 females and 296 
males of the spiny !abster Panulirus laevicauda (Latreille). Specimens were 
captured by diving in two separate points on the Ceara State coast, Brazil 
(iguape and Meireles Beach, Fortaleza). Sexual dimorphometric was found in 
severa! relationships calculated for immature and mature individuais. ··In the 
immature stage, only the carapace width/carapace Jenght (lc/cc) exhibited 
statistical significant difference, suggesting that a distinct growth proportion 
exists in each sex. In the mature stage, the following relationships were 
statiscally significant : totallenght/carapace lenght (Ic/cc), second abdominal 
segment width/carapace Jenght (Isa!cc), second periopod lenght/carapace 
lenght (c2p/cc), third periopod lenght/carapace lenght (c3cc), fifth periopod 
lenght (c5p/cc). The growth rate of some measurements related to the 
carapace Jenght changes when the individuais ofboth sex attain maturity. 

_INTRODUÇÃO 

A lagosta espinhosà Pànulirus laevicauda (Latreille) ocorre no Atlântico 
Tropical, desde a Flórida até o Nordeste da América do Sul (Holtuis, 1959). 
No litoral cearense essa espécie é encontrada em áreas mais próximas da costa. 

Como recurso pesqueiro, esta espécie contribui com cerca de 115 do total 
da captura dos palinurideos no Brasil, estando o maior centro de capturas 
localizado no Nordeste do Brasil (Fonteles-Filho, 1979). 

Algumas pesquisas versando sobre aspectos reprodutivos, desta espécie, 
tais como tantanhos de. primeira maturação, fecundidade, descrição das 
gônadas e estudo de maturação em cativeiro foram realizadas pelos seguintes 
autores: Paiva & Silva (1962), Paiva & Costa (1963), Alves & Tomé (1966), 
Mesquita & Gesteira (1975), Nascimento & Araújo (1984), Soares & 
Cavalcante (1985), Ivo & Gesteira .(1986) e Gesteira et al (1989). Rolim & 
Rocha (1972) encontraram dimorfismo sexual em jovens de P.laevicauda a 
partir de algumas medidas biométricas. No estudo de caracterizações 
biométricas de lagosta das espécies P.argus e P.laevicauda, Rios (1991) 
utilizou o tenno dimorfometria sexual ao invés de dimorfismo sexual, 
explicando que o primeiro seria mais apropriado, já que " a diferença se revela 
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mais na proporção dimensional do que propriamente na forma da ·parte do 
corpo em questão".· Neste trabalho .será lambem adotada essa denominação. 

O uso da análise gonadal associada às medidas biométricas dos indivíduos, 
tem oferecido bons resultados na classificação dos estágios maturativos em 
vários crustáceos decápodos (Lindberg, 1955; Perkins & Skud, 1966; Grey, 
1979; Aiken & Waddy, 1980). No presente trabalho, esta associ~ção foi 
adotada para a lagosta P.laevicauda, visando caracterizar o grau de maturação 
dos indivíduos. de forma mais rápida e segura. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material que serviu de base para esta pesquisa constou de: 243 fêmeas e 
296 machos, coletados por mergulho em frente ao município de lguape - Ceará 
(03""45"5 - 038"13'W) e nas formações rochosas, na linha de maré. na Praia 
de Meireles, no município de Fortaleza - Ceará, no período de maio de 1990 a 
abril de 1991. 

As lagostas coletadas foram transportadas vivas e mantidas em aquários 
para posteriores estudos biométrico e histológico. Em laboratório foram 
efetuadas as seguintes_medidas: a) comprimento total (ct)- distancia entre a 
margem anterior do e'!ltall\e formado pelos espinhos rostrais e a extremidade 
posterior do telson; h) comprimento do celalotórax (cc) - distância entre o 
mesmo entalhe e a margem posterior do cefalotórax; c) largura do cefalotórax 
(lc)- medida realizada, dorsalmente, na altura do quarto par de periópodos; d) 
comprimento do segundo segmento abdominal (csa)- distância entre as 
extremidades anterior e posterior do tergum, medido dorso-medianamente: e) 
largura do segundo segmento abdominal (lsa) - distância entre os espinhos 
pleurats: f ) comprimento do segundo pereiópodo(c2p), comprimento do 
terceiro pereiópodo (c3p) e comprimento do quinto pereiópodo (c5p) -
distância entre a base do coxopodito e a extremidade do dactilopodito, com o 
apêndice completamente estendido e medido dorsalmente. 

Em -seguida foram anotadas, para as fêmeas, a ausência ou presença de 
massa espennatofórica aderida ao esterno, bem como a de ovos ligados aos 
pleópodos. 

Concluída essa etapa, os indivíduos foram dissecados para retiradas das 
gônadas, quando foram feiÍas as observações macroscópicas (cor e aspecto) e 
procedida a fixação em Bouin ou em formaldeido salino neutralizado a 4% 
por um período de 12 horas. Decorrido este espaço de tempo, foram retiradas 
po.rções anteriores dos testículos e ovários, submetidas às técnicas correntes de 
desidratação, di!ifinizacão e incl uidas em parafina. Após a inclusão foram 
feitos cortes de 5 flm. de espessura e corados pelo método Hematoxilina
eosina. 
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Para caracterização dos estágios de desenvolvimento maturativo dos 
indivíduos, foram utilizados aspectos macro e microscópicos das gônadas e, no 
caso das de fêmeas, também foi considerada a presença de ovos ou de massa 
espermatofórica. Visando a facilitar a análise dos dados, quando relacionados 
com os aspectos morfométricos em ambos os sexos, os estágios de maturação 
estabelecidos para fêmeas, por Alves & Tomé (1966), foram reagrupa.das em· 
três estágios : 

Imaturo - gônadas em estágio I ; 
Pre-maturacão - gônadas em estágio li ou lll, e o animal sem massa 

espermatofórica ou ovos aderidos aos pleópodos; 
Maduras - gônadas em estágio IV ou V e, nos indivíduos não sacrificados, 

considerou-se a presença de ovos e/ou restos de massa espermatofórica. 
No caso dos machos foram adotados dois estágios de desenvolvimento 

reprodutivo: 
Imaturo- ausência de espermatozóides nos testículos. 
Maduros - presença dessas células gônadas. 
O reagrupamento desses estágios de maturação teve como objetivo facilitar 

a análise dos dados, numa tentativa de relacionar o estágio de desenvolvimento 
gonadal com aspectos morfométricos em ambos os sexos. Tendo em vista os 
diagramas de dispersi\<J P!Js relações entre cc (variável independentes) e as 
demais medidas consideradas ( variáveis dependente), ajustou-se o modelo 
linear do tipo Y = a + b X , considerando-se os sexos separadamente para cada 
um dos estágios de desenvolvimento reprodutivo. O grau de dependência entre 
as variáveis foi verificado através do coeficiente de correlação de Pearson (r). 

Uma vez qUe a inclinação das retas sugeriu proporções de crescimento 
diferenciado. entre sexos, testou-se os coeficientes ! e !! considerando-se duas 
situações: 

1 - entre estágios de desenvolvimento reprodutivo, para um mesmo sexo: 
2 - no mesmo estã.gio de desenvolvimento reprodutivo para cada sexo. 

Para tanto, utilizou-se a estatística Z, indicando-se: · 

a) Teste para b 

]BOl] 

Hipótese: H,: bt = bz 

Ha: bt * bz 

Os índices I e 2 referem-se às retas de regressão que estão sendo testadas, ou 
sejam. diferentes estágios de desenvolvimento reprodutivo em um mesmo sexo, 
ou cada sexo em um mesmo estágio. 
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Estatística 

onde 

s2(Y/X)i 

s2bi = ------------

(ni- 1) s2xi 

sendo que 

(n1- 1) 

s2(Y/X)i = -----------(s2y1 - b21 s2xtl 

(nt - 2) 

1 

s2 xi = ---------[ L:x2 i - ------- ] 

(ni - 1) nj 

s2bi são estimativas das variãncias dos coeficientes b's para a i
ésima reta (i= l, 2)~ 

s2(Y/X)i são estimativas das variâncias da i-ésima reta (i= 1, 2); 
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s2xi são variâncias das variáveis independentes e dependentes, 

respectivamente (i= 1, 2). 

Para as análise acima referidas, foi utilizado o pacote estatístico SAS 
(SAS lnstitute Inc,, 1985[BG2J) e adotada a probabilidade a= 0.05, como nível 
de significância. ~ 

RESULTADOS 

Os valores máximos, mínimos, médias aritméticas e desvio-padrão de cada 
medida empregada neste estado: são apresentados na Tabela I, distribuídos por 
estágios de desenvolvimento reprodutivo e sexo dos indivíduos. 

A medida lsa dos indivíduos imaturos apresentou valores um pouco 
maiores nas fêmeas, cuja diferença se acentua quando os indivíduos deste sexo 
atingem o estágio maduro. Já as medidas ~' ~' e Q];) foram maiores nos 
machos maduros. Tendo em vista estes resultados, foi aplicado o teste "t" para 
comparação de todas as médias dos comprimentos das medidas analisadas. 
considerando-se ca~~ s.e:~o em um mesmo estágio de desenvolvimento 
reprodutivo. Os resultados mostraram diferenças estatísticas significativas 
somente para os indivíduos maduros e nas seguintes medidas: lsa, que se 
apresentou maior nas fêmeas e Ç_fQ, ~ e QQ que sempre foram maiores nos 
machos (Tabela 2). 

Na Tabela 3 encontram-se as equações de regressão linear entre cada uma 
das medidas consideradas e o comprimento do cefalotórax, calculadas para 
cada estágio de desenvolvimento reprodutivo e sexo, além da estatística Z, 
utilizada para testar os coeficientes ªe !2 das retas. 

No estágio de desenvolvimento reprodutivo imaturo, apenas a relação Jc/cc 
se mostrou estatisticamente significante, indicando proporções de crescimento 
diferentes em cada sexo (Figura 1). Para o estágio maduro, as relações ct/cc, 
lsa/cc c2p/cc, c3p/cc e c5p/cc se mostraram estatisticamente significantes 
(Figuras 2 a 6). 

As comparações entre as equações de regressão linear de um mesmo sexo 
ao passar do estágio tmaturo para o maduro mostraram diferentes estatísticas 
em machos. para as seguintes relações : lc/cc, ct/cc, lsa/cc e c3p/cc. Nas 
íemeas só as relações Jc/cc. ct/cc e lsa/cc foram estatisticamente significantes 
(Tabela 4, Figuras 7 a 13). 

As relações lc/cc, ct/cc, lsa!cc e c3plcc calculadas para as 
estágio de pré-maturação não apresentaram diferenças 
significativas, quando comparadas com as íemeas maduras, 
estatísticas Z. · 
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TABELAl 
Valores máximos, mínimos e medidas de desvio central ( média e desvio-
padrão), em centimetros, de indivíduos da espécie Panulirus laevicauda, 

de acordo com o estágio de desenvolvímento reprodutivo e sexo. 

' 

ESTAGIO MEDIDA SEXO MEDIA DESVIO- VALOR VALOR 
ANALISADA PADR.l.O ?-.!NJMO ~A.xr-10 

Imaturo CC m 2.50 0,71 1.2 4,6 
m-125 CC f 2,59 0.80 1.0 4.9 
f= 121 1c m 2,02 0,63 0,9 3.8 

1c f 2,11 0,67 0,8 3,8 
ct m 7,08 2,03 3,4 12,5 
ct f 7,31 2,12 3,0 13,3 
lsa m 1,68 0,54 0.6 3.1 
1sa f 1,78 0,57 0,6 3,5 
c3p m 4,87 1,59 2,1 8.8 
c3p f 5,01 1,68 2,0 10,4 

Prt- CC f 6,4\ 0,49 5,3 8,0 
maturação .. 

f= 67 !C f 5,17 0.39 4,4 6.4 
ct f 17,98 1,54 !4,7 :3,1 

CS8 f 2,19 0,18 1,8 2.7 
1sa f 4,75 0,46 3,8 6,1 
C:p f 11,22 0,97 9,: 14,0 
c3p f '12,67 1.12 10,2 15,4 
c5p f 9,16 0,67 1,1 \1,0 

Maduro CC m 6,84 0,84 4,7 8.8 
m = 171 CC f 6.72 0,50 5,8 8.6 
f= 55 1c m 5,40 0,61 3,8 6.9 

!c f 5,41 0.38 4.7 6,7 
ct m 18,38 1.96 13,1 23.1 
ct f !8,83 1,48 16,5 24,2 

CS8 m 2,24 0.31 1,6 4.6 
csa f 2,27 0,\8 \,9 2,9 
lsa m 4,54 0,52 1,9 5,1 

I"' f 5,11 0.43 4,4 6,6 
c2p m 13,01 2,37 8,3 :1.0 
c2p f 11,63 !,55 10.2 15.3 
c3p m 5,11 2,93 9,4 ~4.5 

c3p f 13,:8 1.05 10,9 17,: 
c5p m 11.29 1.70 7.1 18.9 
cSe f 9,50 0,69 7,3 1:!,0 



TABELA2 
Valores da estatística "t "para comparação das médias dos 

comprimentos das medidas biométricas de cada sexo no estágio de 
desenvolvimento reprodutivo maduro, de indivíduos da lagosta 

Panulirus laevicauda. 

MEDIDA SEXO n MEDIA DE ESTATISTICA 
BlOMETRICA CADA .,. 

MEDIDA •. 

Jsa m ]7] 4,51 
f 55 5,11 -8,12• 

c2p m 171 13,01 
f 55 11,63 4,98• 

c3p m 171 15,11 
f 55 13,28 6,90• 

c 5o m '" 11 ........ 

TABELAJ 
Comparações entre as equações de regressão linear de medidas 

biométricas da lagosta, Panulirus /aevicauda, para um mesmo estágio. 
de desenv9lvi_mento reprodutivo em cada sexo. 

Medidas Sexo Estágio n Equações S2vhc Estatística Z 

' b a 
lc CC m Imaturo 125 lc- 0,0836 + 0,7'814cc 0,.9174 0,041 

r Imaturo 'i21 lc • ~,5092 + 0,&337cc 0,997'2 0,001 -2,27• 10,95• 
ct CC m Imaturo 125 ct • 0,5534 + 2,6057cc 0,9877 0,110 

f Imaturo 121 ct = o,sm + 2,6I9tcc 0,9952 0,0002 ..0,.93 ·3383• 
lsa CC m bnaturo 125 lsa • .0,0390 + 0,6889cc 0,9700 0,017 

f Imaturo 121 lsa • .()6575 + 0,7136cc 0,9954 0.001 -1,59 13,64* 
c3p CC m Imaturo 125 c3p • ~,2238 + 2,03ó6cc 0,9821 0,()91 

f Imaturo 121 c3p"" -3,5231 + 2,07l5cc 0,9883 0,036 -0.85 26,37• 
lc CC m Maduro 171 lc = 0,5784 + O, 7058cc 0,9766 0,017 

f Maduro 55 lc = 0,4904 + 0,7320cc 0,9642 O,Oll .0,85 0,46 
ct CC m . Maduro 171 ct. 2,8988 + 2,2628cc 0,9753 0,818 

·r Maduro 55 ct • .(),388 + 2,8496cc 0,9645 0,170' ·S,OS• :5,5:5• 
csa CC m Maduro 171 csa • 0,3919 + 0,2705cc 0,7'294 0,046 

. r Maduro 55 csa = O,.t7i6 + 0,3316cc 0,8996 0,006 '1,52 .0,42 
lsa CC m Maduro 171 lsa = 0,6058 + 0,57ó3cc 0,9259 0,039 

f Maduro 55 lsa. ~.4529 + 0,8228cc 0,9486 O,Q20 -8.39• 3,89• 
c2p CC m Maduro 171 c2p • -5,1871 + 2,6ó00cc 0,9506 0,540 

f Maduro 55 c2p = 1,2099 + l,SSOScc 0,5016 0,269 7,15• -8,70• 
c3p CC m Maduro 171 c3p = -:6,2498 + 3,1219cc 0,9017 1,600 

f Maduro 55 c3p = 0.3577 + 1,9228cc 0,9169 0,149 7,78• -5,9:5• 
c5p CC m Maduro f71 c5p"" ..Q,7269 + l,7566oc 0,8750 0,667 

f Maduro 55 c5p = 1,1519 + l,241lcc 0,8974 0,098 4,59• -2,45-
n - nUmero de individuos 
S2ylx · variância 
r· valores do coeticient~ de correlação sjgnificativos 
• -significativo ao nível«.= 0,05 



< 
TABELA4 

Comparações entre as eqnações de regressão linear de medidas 
biométricas em cada sexo de lagostas Panulirus /aevicauda, de acordo 

com o estágio de desenvolvimento reprodutivo. 

Medidas Sexo Est>gio n Equações s2vlx Estatistica Z 
X 'b" 

I c m ima~o 125 lc • 0,0836+0,7814cc 0,041 
CC 

m maduro 171 lc • 0,5784 +O, 7058cc 0,017 2,85• 
ct m imaturo 125 ct • 0,5534 + 2,6057cc 0,110 
CC 

m maduro 171 ct • 2,8988 + 2,2628cc 0,188 6,35• 
lsa m imaturo 125 1sa • -0,0390 + 0,6889cc 0,017 
CC ,, -.-;•-

m maduro 171 1sa • 0,6058 + 0,5763cc 0,039 4,79• 
c3p m imaturo 125 c3p• -0,2238 • 2,0366cc 0,091 
CC 

m maduro 171 c3p= -6,2498 + 3,1219cc 1,600 -9,04• 
lc f imaturo 121 lc = -0,5092 + 0,8337cc 0,001 
CC 

f maduro 055 lc = 0,4904" O, 7320cc 0,011 3,63• 
ct CC f imaturo 121 ct = 4,6570 + 2,6400cc 0,101 

f madtiro 055 ct = -0,3888 + 2,8496cc 0,170 -1,98• 
lsa CC f imaturo 1:! l Lsa = -0,6575 + 0,7136cc 0,017 

f maduro 055 lsa = -0,4529 + 0,8228cc 0,020 -2,86• 
c3p f imatur_o 121 c3p = -3,5231 + 2,0715cc 0,091 
CC 

f maduro 055 c3~ = 0,3577 + 1,9228cc 0,149 1,40 

n · número de obsc!rvações 
s2yJX- Variância 
,. -significativo ao nivel o:: = 0,05. 
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FIG. 1 - Relação entre a largura do cefalotórax (lc) e o comprimento do 
cefal.otórax ( cc) de fêmeas imaturas (o) e machos imaturos ( ~) da 
lagosta Panulirus laevicauda. 
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FIG. 2 - Relação entre o compiimento total (ct) e o comprimento do. 
cefàlotóÍ'ax (cc) de fêmeas madmas (A) e machos maduros (O) da 
lagosta Panulirus laevicauda. 
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FIG. 3 - Relação entre o largura do segundo segmento abdominal (lsa) e o 
comprimento do cefalotórax (cc) de fêmeas madures (/'J.) e machos 
maduros (O) da lagosta Panulirus laevicauda. 
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FIG. 4- RelaÇão entre o comprimento do segundo pereiópodo (c2p) e o 
comp:timento dQ cefalotórax (cc) de temeas maduns (A) e macllos 
maduros (O) da lágosta Panulirus laeW:auda. 
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FIG. 5 - Relação entre o comprimento do terceiro pereiópodo (c3p) e o 
comprimento do cefalotórax (cc) de fêmeas maduras (6.) e machos 
maduros (O) da lagosta Panulirus laevicauda. 
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FIG. 6 - Relação entre o comp1itnento do quinto pereiópodo (cSp) e o 
comprimento do i:efàlotórax (cc) de Íemeas maduJas (A) e machos 
maduros (O) da lagosta Panulirus Jaevicauda. 



LC 
7 

. ' 

o 

Co~p. Cefglotorgx (cc)-c~ 

FIG. 7·- Relação entre a largura do cefalotórax (lc) e o comprimento do 
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FIG. 9 - Relação entre o segundo segmento abdominal (,]sa) e o comprimento 
do cefalotórax ( cc) de machos imaturos ( ~) e machos maduros (O) 
da lagosta Panulims laevicauda. 
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FIG. 10 - Relação entre o terceiro perei6podo (c3p) e o comprimento do 
cefalotórax (cc) de machos imaturos (-9-)emachosmaduros (O) da 
lagosta Panulirus laevicauda. 
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F1G. 11 - Relação entre a lmgura do cefalotórax (lc) e o comprimento do 
cefalotórax ( cc) de fêmeas imaturas (o) e fêmeas maduras (A) da 
lagosta Panulirus Jaevicauda. 
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FIG. 13 - Relação entre o segundo segmento abdominal (lsa) e o comprimento 
do cefàlotóiax (cc) de fémeas imaturns (o) e fémeas maduras (A) da 
lagosta Panulirus laevicauda. 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os crustáceos geralmente mudam de aspecto à medida que crescem, 
podendo este crescimento ser referido como relativo, alométrico ou 
ocasionalmente heterogônico (Hartnoll, 1982). O mesmo autor afirma também 
que os diferentes padrões de crescimento relativo são respo1.1sáveis pelo 
desenvolvimento do dimorfismo sexual, a partir de estágios mais ou menos 
indiferenciados. 

O tegumento rígido que reveste o corpo dos crustáceos facilita o registro 
de medidas. Dessa forma, diferenças associadas ao sexo e ao estágio de 
desenvolvimento reprodutivo tornam esse grupo atrativo para estudos de 
alometria. Clayton & Snowden ( 1991) definiram linhas de regressão de 
crescimento alométrico geradas por conjuntos de dzdos provenientes de 
indivíduos em diferentes fases de desenvolvimento. Além disso, as 
confirrilações anatômicas ou histológicas do estágio maturativo dos indivíduos 
asseguram a determinação dos níveis de alometria de cada espécie, como 
demostrado por George & Morgan (1979), Grey (1979), Donaldson ~ ill 
( 1981), Haefner (1985), Clayton & Snowden (1991). 

Os resultados do presente trabalho corroboram as observações desses 
autores. Na espécie Panu/irus laevicauda, encontrada no litoral cearense, foi 
observada dimorfàln.éffia sexual, tornando-se mais evidente na fase em que os 
animais atingem a maturidade. 

Em indivíduos imaturos dessa espécie, foram observadas diferenças de 
crescimento estatisticamente significativas entre machos e Íemeas apenas na 
relação lc/cc. Rolim & Rocha (1972), verificaram dimorfismo sexual em 
jovens desta espécie, em algumas relações biométricas : ct/cc, cc/ca (onde ca 
refere-se ao comprimento do abdômen). Contudo, esses autores utilizaram 
apenas medidas biométricas para classificar os indivíduos como imaturos. 
Considere-se ainda que a diferença no valor do comprimento máximo do 
cefalotórax, registrado naquele trabalho (5,5 em), foi bem acima do observado 
nesse estudo. 

Com respeito a !f em indivíduos maduros utilizados neste estudo, não 
apresentou diferença estatistísticamente significante, sugerindo que o aumento 
de volume dos sistemas reprodutores deve ser proporcionalmente o mesmo. É 
possível que haja uma,exigência semelhante de espaço disponível na cavidade 
cefalotorácica, quando do desenvolvimento dos vasos deferentes em machos e 
dos ovários em fêmeas. 

A relação ct/cc, estatisticamente significaP'C no estágio maduro, indica 
que, para um mesmo comprimento cie ...:efalotórax, o comprimento total das 
fêmeas é maior que o dos machos, mostrando assim, que o abdômen das 
fêmeas é proporcionalmente maior do que o dos machos. Este aspecto pode 
estar relacionado ao processo de incubação dos ovos pelas fêmeas, o que 
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ex1gma um maior desenvolvimento dessa região do corpo. Entretanto, 
Kanciruk (1980) afirma que os machos da maioria das espécies de 
palinurideos alcançam um comprimento total consideravelmente maior do que 
o. das fêmeas. Esse autor explica que a proporção de crescimento difere de um 
sexo para outro, em cada muda. Além disso, os machos têm um periodo de 
vida mais longo do que as fêmeas e estas apresentam demandas metabóljcas 
maiores durante a produção de ovos. · 

Estes fatores resultam no menor tamanho das fêmeas. Fielder (1964), 
observou em Jasus lalandii, através de análises histológicas dos testiculos e 
vasos deferentes, que os machos atingem a maturidade sexual com menor 
tamanho do que as fêmeas. embora o sucesso no acasalamento só ocorra 
quando os machos apresentam comprimento total igual ou superior ao das 
fêmeas. 

No presente trabalho, a medida csa não apresentou dimorfometria sexual. 
Entretanto, Berry (1971 e 1973) usou essa medida como indicadora de 
maturidade sexual para as lagostas Panulirus homarus e Panulirus delagoae. 
Em seus trabalhos, o autor observou que esse tagma apresenta maior 
crescimento em fêmeas do que em machos. 

Com respeito às retas de regressão lsa/cc, observou-se que em machos e 
fêmeas maduros ocorre u~ai\:ltersecção, quando o cc alcança 4,3 em. A partir 
deste valor, as fêmeas passam a apresentar uma maior proporção de 
crescimento, o que resulta num alargamento maior dos espinhos pleurais, 
quando comparados aos dos machos. Herrick (1909) e Berry (1971) 
observaram, respectivamente, este alargamento nas fêmeas das espécies 
Homarus americanus e Panulirus homarus. Templeman (1935) verificou que 
em H. americanus, a largura relativa do segundo segmento abdominal da 
fêmea aumenta com a aproximação da maturidade sexual. Perkins & Skud 
(1966) desenvolveu uma equação de regressão cúbica a partir da medida dessa 
região do corpo, relacionando-a ao comprimento do cefalotórax. Os mesmos 
autores encontraram, ainda, uma correlação significativa entre o tamanho dos 
ovócitos maduros e a largura do segmento abdominal. Enis (1971) e Briggs 
(1976) também utilizaram a largura do abdômen como critério para definir a 
maturidade em H. americanus. 

Squires (1970) afirmou que a liberação dos óvulos da lagosta americana, 
geralmente antecede o inicio, do aumento da largura do abdômen. Aiken & 
Waddy (1980) contestam a observação daquele autor, afirmando que o 
alargamento do abdômen é iniciado três ou mais mudas antes da oviposição. 
Embora no presente trabalho não se tenha relacionado o período de muda ou 
realizado qualquer acompanhamento do processo de oviposição, observou-se 
que o alargamento dos espinhos pleurais se inicia por volta de 4,3 em de 
comprimento do cefalotórax. Este tamanho é bem abaixo do menor valor 
registrado para essa região do corpo das fêmeas consideradas maduras, ou seja, 
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5,8 em. Esse fato confirma a observação de Aiken e Waddy (1980) e sugere 
que o alatgamento do abdômen começa na pré-vitelogênese, quando surgem as 
ovogôiÍias, que posteriormente e transformam em ovócitos II no final da fase 
cje vitelogênese primária 

Segundo Chainiaux-Cotton & Payen (1988), estas etapas do processo de 
ovogênese ocorrem ainda na fase jovem. No presente trabalho, considerou-se 
que a vjtelogênese primária termina no final do estágio de pré-maturação, 
quando há uma preominância de ovócitos II. Na etapa seguinte, chamada 
vitelogênese secundária, completa-se a maturação dos ovócitos, quando então 
os gam~ maduros são ovulados e posteriormente ocorre sua desova. No 
período entre a vitelogênese primária e secundária, existe uma fase de repouso 

. gonadal, quando devem ocorrer uma ou mais mudaS. Assim, as fêineas, ao 
atingirem o comprimento de cefalotórax por volta de 5,8 em, já apresentam 
um maior alargamento do segundo segmento abdominal, estando, portanto, 
pronta para a desova e incubação dos ovos. 

Nas análises das medidas biométricas dos pereiópodos, os resultados dos 
testes apresentaram-se estatisticamente siguificantes para as relações c2p/cc, 
co3cc e c5p/cc, indicando diferenças de proporção de crescimento de cada um 
desses apêndices em machos e fêmeas maduros. Esses resultados coincidem 
com as observações de vários autores (Crawford & DeSmith, 1922; Kubo, 
1938; Gordon, 19.,60; . .Berry & Heydorn, 1970; George & Morgan, 1979), de 
que os machos de várias espécies de Panulirus exibem um extraordinário 
crescimento das patas anteriores. George & Morgan (1979). sugeriram que os 
machos de P. versico/or, o segundo e terceiro pares de pereiópodos são de 
grande importãocia reprodutiva 

Grey (1979), estudando a espécie P.cygnus, usou a morfometria das patas 
aliada às observações macroscópicas das gônadas femininas. Para os machos, o 
autor partiu de premissa de que; quando há modificações no comprimento dos 
pereiópodos, o macho alcançou a maturidade sexnal. Este autor observou que 
os doís primeiros pares de pereiópodos dos machos e fêmeas mostraram 
diferenças entre as retas de regressão do comprimento do cefalotói"aX e o 
comprimento dos pereiópodos. 

No presente trabalho, foi observado que não houve diferença siguificativa 
na relação c3p/cc, entre IÍÍachos e fêmeas imaturos. Já para os indivíduos 
maduros, esta relação foi estatisticamente siguificante. Foi observado. que por 
volta dos 5,5 em de comprimentos do cefalotórax, ocorre uma intersecção entre 
as retas. A partir deste valor a proporção de crescimento torna-se diferente, 
corroborando as afirmações .de outros autores a respeito do desenvolvimento 
desse par de apêndices. ·Grey (1979) afirma também que em P.cygnus as patas 
anteriores dos machos são usadas para estabelecer a hierarquia entre 
indivíduos do mesmo sexo e para o sucesso reprodutivo, incluindo a retenção 

. da fêmea antes do acasalamento. Os resultados encontrados neste trabalho 
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confirman · as hipóteses acima referidas, cuja interpretação pode ser dada 
através do comportamento de acasalamento, quando o macho se utiliza dos 
pereiópodos para se retirar as fêmeas de sua tocas. Com a diferenciação do 
crescimento dos ~ e ill no estágio maduro, o macho já atingiu a maturidade 
funcional, tendo, portanto, uma maior probabilidade de obter sucesso no 
acasalamento. Considerando os resultados encontrados, pode ser sugerido que 
na espécie P.laevicauda·esse fenônemo ocorre quando o indivíduo atfuge um 
cc mínimo de 5,5 em. · 

Neste trabalho, foi observado também que o quinto par de periópodos nos 
machos maduros é sempre maior do que os das fêmeas maduras. Esta 
diferença se acentua à medida que os indivíduos crescem. Beny ( 1971) 
observou que em P.homarus a diferença dos comprimentos das patas entre 
machos e fêmeas, se inicia com o comprimento do cefalotórax em tomo de 5,5 
em. George & Morgan (1979) observaram que em P. versicolor o crescimento 
do quinto par de pereiópodos é maior nas fêmeas. 

A partir dos resultados das relações das medidas biométricas estudadas, 
que apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre fêmeas 
classificadas como em pré-maturação e maduras, pode-se afirmar que os 
critérios morfométricos aliados à análise gouadal não permitem uma separação 
entre esses dois estágiçs. No entanto, como foram observadas diferenças entre 
os tamanhos máximos 'e mínimos de cefelotórax para cada estágio e como os 
ovários passam por um processo cíclico, numa fêmea com comprimento do 
cefalotórax acima de 5,8 em, mesmo que a análise histológica mostre que seus 
ovários se encontram em vítelogênese primária, pode-se sugerir que esse 
indivíduo passou anteriormente pelo processo descrito. 
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RESUMO 

A partir de amostragens inensais de lagostas vermelha (Panulinis argus) e 
verde (Panu/irus /aevicauda) durante o período de 1990a 1992 e provenientes 
de pescarias comerciais no Estado do Rio Grande do Norte, foi calculada a 
frequência teórica a partir da equação de uma distribuição normal, proposta 
por Sparre. et a/ii (~989). Os cálculos foram realizados para cada categoria de 
exportação (cauda de 2 a 20 onças), distribuidas. em classes de comprimento 
(Lt) de 5 mm. Os resultados obtidos demonstram que as distribuições de 
comprimento para cada categoria de exportação apresentam ·um ajuste à curva 
de distribuição normal, permitindo a utilização da equação de Sparre; para a 
estimativa de uma distribuição total para um período considerado. 

ABSTRACT 

UtiliZing the data from commercial catches of Panu/irus argus and P. 
laevicauda of the state of Rio Grande do Norte, during the period of 
1990 to 1992, was calculated theoritical frequency from an equation of a 
normal distribution, proposed by Sparre (1989). The calculation wa8 clone 
for each · 
category of exportation (tail of 2 to 20 ounces), distributed in lenght · 
classes · 
( Lt ) of 5 mm. The results · obtained demonstraded that the length 
distribution . . 
for each category of exportation presented an approximation to the normal 
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category of exportation (tail of 2 to 20 ounces), distributed in lenght 

·classes L 

( Lt ) of 5 mm. The results obtained demonstraded that the length 
distribution ·-
for each category of exportation presented an approximation to the normal 
distribution, permiting the utilization of Sparre's equation for estimation of 
a total distribution for the period under consideration. 

INTRODUÇÃO 

A amostragem de lagostas vermelha (Panulirus argus- Latreille) e verde 
(Panulirus /aevicauda - Latreille) nos desembarques, tem se constituído num 
problema clássico para a obtenção, no Nordeste do Brasil, de estimativas 
confiáveis da composição de comprimento do estoque explorado, pelo fato de 
que os barcos que acondicionam as capturas em gelo, desembarcam pequenas 
quantidades ao final de cada viagem (IBAMA, 1993). Quando as capturas são 
beneficiadas nas indústrias para a exportação, ocorre uma seleção por 
categoria comercial por peso de cauda, expresso em onça, a partir de 2 (duas) 
ate 20 (vinte) onças, permitindo, assim, o conhecimento do tamanho de mais 
de noventa por cento do estoque capturado em cada ano, cujas informações 
quantitativas vêm sendo acumuladas ao longo das duas última décadas. 

Este trabalho,. portanto, tem por objetivo estabelecer equações que 
permitam converter o quantitativo das capturas em peso por cada categoria 
comercial, nas respectivas capturas em número de indivíduos, por classe de 
comprimento (milímetro, por exemplo), possibilitando, assim, obter a 
distribuição de frequência total para um período considerado, simplesmente 
adicionando as distribuições que correspondem a cada categoria comercial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados básicos utilizados na análise a que se propõe o presente trabalho 
são as distribuições de comprimento total (Lt), para cada categoria comercial, 
obtidas por amostragem mensal nas indústrias de pesca de Natal-RN, durante 
os anos de 1990 a 1992, com a identificação de cada exemplar por espécie. As 
categorias comerciais amestradas foram as seguintes: 
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Categorias Peso médio 
comerciais da cauda (gr) 

li 57,38 
III 86,07 
IV 114,76 
v 143,45 < 

VI 172,14 
VII 200,83 

VIII 229,52 
IX 258,21 

X-XII 315,59 
XII-XIV 372,97 
XIV-XVI 430,35 
XVI-XX 516,42 

Portanto, todas as categorias processadas nas indústrias naqueles anos., 
foram obserbadas 

As amostragens de comprimento de cada categoria comercial, coletadas 
mensalmente, forani agrupadas em classe de comprimento de 5 mm, por 
espécie e para a série anual. A analise bio-estatistística foi realizada segundo 
os modelos propostos por Csirke (1980), Sparre et a/ ( 1989), obtendo-se a 
estimativa dos seguintes parâmetros: 

- Comprimento médio dos indivíduos em cada categoria comercial 

m 
X = 1/n L F(j ) L(j) 

j=l 

onde temos: 

m 
n = L - o número 'total de observações 

j=t 

m - número de classe~ de comprimento 
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F(j) - Frequência de indivíduos de classe de comprimento "j", isto é, o 
número de lagostas observadas na classe de comprimento 'T'. 

L(j) - o centro de classe de comprimento "j ". 

- Variância 
1 

s2= --
n-1 

m 
L F(j) (L(j)- X)2 
j=1 

- Desvio Padrão (S) = raiz quadrada da variância 

< 

Em seguida procedeu-se o ajuste, para cada categoria comercial, da 
distribuição de frequência por classe de comprimento (curva normal), 
mediante as expressões matemáticas seguintes: 

n. dl 
Fc(x) = --------

S ·.J2n 

Fc(x) 

., 
exp ( - (x - x)2 I 2S2) 

F rc(x) = ------- (2) 
n 

onde: 

Fc(x)- Frequência de indivíduos calculada 
Frc (x)- Frequência relativa calculada 
dl- Intervalo de classe de comprimento 

x - comprimento médio 

(1) 

Estimo11-se o limite de confiança da estimativa do comprimento médio de 
cada categoria comercial a: 

LI =X-t(n-l)si'ln 
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L2 =-X+ t(n-1) s/..Jn 

sendo: 
t(n-1) - a constante de distribuição do "t - Student", para os limites de 
confiança para 95% a 99% de confiança. , 

Em seguida, foi agrupado a série de dados dos três anos (1990 - 1992), 
obtidos os parâmetros já descritos e calculadas as equações da distribuição 
teóriCa para cada categoria de peso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para cada categoria de tamanho nas amostragens 
efetuadas anualmente demonstraram que as distribuições de comprimento 
apresentaram um ajuste à curva normal, comprovado com aplicação de sua 
formulação matemática e aplicação dos testes estatísticos. 

Observou-se ainda que melhores ajustes foram alcançados para aquelas 
categorias de tamanho individuais, tais como 11, III e IV. No entanto, para 
aquelas categorias que englobam os maiores comprimentos e são agrupadas 
com duas ou mais categorias, o ajuste à curva de distribuição normal não é tão 
perfeita. Entretanto atende ainda aos requisitos de validade dos testes 
estatisticos. 

O agrupamento dos dados d3 distribuição de comprimento para cada 
categoria relativos aos três anos em estudo (1990 - 1992), tomando como 
referência a constatação já mertçionada de não existência das diferenças 
significativas, quando comparadas anualmente, permite estabelecer as 
seguintes equações para conversão da composição das categorias de exportação 
de peso para comprimento. 

Categorias 
li 
nr-
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 

X-XII 
XII-XIV 
XIV-XVI 
XVI-XX 

Equações 
Fc(x) = 686,99 exp(-(Lt-167,36)"2/69,62) 
Fc(x) = 727,42 exp(-(Lt-180,27)"2/163,04) 
Fc(x) = 839,44 exp(-(Lt-203,65)"2/133,03) 
Fc(x) = 839,81 exp(-(Lt-217,51)"2/141,63) 
Fc(x) = 871,64 exp(-(LT-232,61)"21132,55) · 
Fc(x) c= 793,51 exp(-(Lt-246,27)"2/134,76) 
Fc(x) = 685,61 exp(-(Lt-259,71)"2/156,0) 
Fc(x) = 585,92 exp(-(Lt-271,52)"2/149,48) 
Fc(x) = 482,63 exp(-(Lt-287,85)"2/244,56) 
Fc(x) = 151,07 exp(-(Lt-308,88)"2/222,52) 
Fc(x) = 34,33 exp(-(Lt-325,38)"2/332,98) 
Fc(x) = 24,1 Lexp(-(Lt-350,18)"2/547,53) 
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Nas Figuras de OI a 11, são apresentadas a frequência teórica (Fc), 
considerada como a curva de distribuição normal e a frequência observada 
(Fj), agrupadas para os três anos, em histogramas para cada classe de 
comprimento, o que permite visualizar os resultados obtidos. 
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FIG. 1 -Histograma de frequência decomprimento total dos indivíduos de cate
goria II com respectiva curva normal ajustada média para os anos de 
1990 a 1992. 



800 

700 

.!!! 500 

~ 400 .,. 
i!! u.. 300 

200. 

100 

Categoria 111 

o _L_..__~-
14 1415 1,s-{6 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 
3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 

Ltmm 

FIG. 2 • Histpgrama de frequência de comprimento total dos indivíduos da cate
goria m com respecti~à'curva nonnal ajustada média para os-anos de 
1990 a 1992. • · 



1000 1 

900 I 
~ 

800 I 
1 

700 i 
1 

"' 600 i "õ 
c 
Q) 500 J ::; 

I O" 
~ 400 LL 

300 

200 

100 

o 
15 
8 

Categoria IV 

-., 

16 17 18 19 20 21 
8 8 8 8 8 8 

Ltmm 

22 23 24 25 
8 8 8 8 

jllllli!II!IF(j) -F(c) I 

FIG. 3- Histograma de frequência de comprimento total dos indivíduos da cate
goria IV com respectiva curva normal ajustada média para os anos de 
1990 a 1992. 
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A PESCA PREDATÓRIA DE LAGOSTAS NO ESTADO DO 
CEARÁ : CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS. 

RESUMO 

Antônio Adauto·Fonteles·FilhoJ 
< 

O 'presente trabalho compreende o levantamento de infoflllações sobre os 
recursos lagosteiros do Estado do Ceará, no que diz respeito à tecnologia dé 
captur~ importância econômica e regulamentação da pese~ comobase para ,se 
entender as causas e conseqüências da pesca predatória a que esses recursos 
vêm sendo submetidos durante a última décadá Os dados foram obtidos 
através ele consulta à literaturà científica. e de um programa de simulação dos 
efeitos da pesca sobre um estoque de 1.000 lagostas da espécie Paniilirus 
/aevicauda, considerando-se três valores: idade, comprimento e peso total. Os 
resultados indicam que as principais causas da pesca predatória são a captura 
de lagostas imaturas e.o_elevado esforço de pesca; as principais conseqüências 
são a redução dos níveis·· êie produção e produtividade anuais,· queda 'na receita 
liquida das empresas e modificações na estrutura de produção, devido ao 
abandono da tradicional: atividade' de captura ·de peixes por um ponderável 
contingente de pescadores artesanais para se engajar nas pescarias de lagostas, 
mais lucrativas, contudo já sobrecarregadas pelo excesso · de barcos 
motorizados da frota industrial. 

:i 

1. Professor Titular do Departamento de Eng~ria de Pesca do Centro de Ciêndas 
Agrárias da U~versidade Federal do Ceará e Bolsista-Pesquisador do CNPq. 
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ABSTRACT 

This paper aims at putting forward a wealth of information in the scientific 
literature about the resources of Ceará State, Brazil, as to fishing technology, 
economic importance !abster and fishery management, as a rational basis for 
understanding the causes and consequences of the overfishing process to 
which they have been submitted for the past decade. The analytical data were 
obtained from a number of papers and through a simulation program dealing 
with the effects of fishing on a initial stock of I. 000 lobsters of species 
Panulirus /aevicauda, taking into account three values of age, totallenght and 
weight. The results indicate that: a) the causes of overfishing are the 
continu<ius catching of juvenil e lobsters and the high levei of fishing effort; b) 
The main consequences of overfishing are the fali in the annual yield and 
productivity, reduced net revenue of the industrial enterprises and changes in 
the production structure with the exchange of the traditional finfish catching 
for the nlore profítable albeit overcharged lobsters fishéry by the action of 
motorboats of the industrial fleet. 

INTRODUÇÃO , 

A evolução histórica da utilização dós recursos pesqueiros, em todo o 
mundo. mostra que a tendência inevitável é atingir"se um estagio de 
sobrexploração biológica deles. A tentativa de se minimizar a intensidade da 
ação predatória da pesca através da expansão da área de exploração (e 
conseqüente aumento da biomassa capturável) acarreta o aumento dos custos 
operacionais, pelas grandes distâncias a serem cobertas por barcos cada vez 
maiores e mais· sofisticados. 

A regulamentaçãO da pesca procura sanar partes dos males trazidos pela 
sobrexploração, mas o incharneilto do setor pesqueiro determinado pela 
necessidàde de crescimento econômico, e a dificuldade de se controlar o acesso 
de novos participantes (estimulado pelas perspectivas iniciais de lucros 
crescentes) praticamente anulam as medidas aplicadas, de modo que somente 
com os subsídios governamentais (uma prática necessária, em se tratando de 
uma atividade extrativa de alto risco), a indústria consegue manter sua 
estabilidade operacional. 

As lagostas constituem o principal recurso pesqueiro da Região Nordeste e 
o primeiro produto de exportação nacional, em valor, tendo gerado cerca de 
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750 milhões de dólares de 1955 a 1991 (20,3 milhões de dólares/ano, em 
média). 

No caso do Ceará, a pesca da lagosta constitui-se num exemplo clássico da 
expansão progressiva da área de exploração, com aumento da frota em número 
e tamanho dos barcos, e conseqüente aumento dos custos operacionais. Os 
problemas advindos do excesso de investimentos e do uso de redes-qe-espera, 
aparelhos altamente predatórios, mostram que, a se manter o status quo da 
atividade do setor pesqueiro, dificilmente o equilíbrio biológico das populações 
e a estabilidade. econômica da indústria serão atingidos, a não ser que se 
impleme11te um sistema de fiscalização da pesca e dos produtos exportados 
muito eficiente e, Jx>rtanto, proporcionalmente oneroso. 

A1l pressões exercidas pelos altos custo e elevado preço de mercado(26 
dólares por quilo, em 1987) têm estimt%do c setor produtivo a intensificar 
suas atividades pesqueiras, com a introdução de métodos de captura mais 
eficientes, mas também mais predatória ( como por exemplo, a pesca com 
rede-de-espera, iniciada em 1970), que aumentam a rentabilidade econômica e 
estimulam o desrespeito à legislação pesqueira em vigor, implementada pelo 
IBAMA. 

All·diretrizes para a administração da pesca, nesse momento, devem passar 
a contemplar não apeJ~as o aspecto público da regulamentação, no sentido de 
fazer cumprir a legisláÇão calcada em subsídios técnicos produzidos por. 
instituições de pesquisa, mas principalmente aumentar a capacidade produtiva 
da • indústria, ao mesmo tempo em que . se reduz sua potencialidade para 
sobrexploração dos recursos. Nesse contexto e como parte essencial· dessa nova 
estratégia; este trabalho tem como finalidade principal colocar à disposição dos 
diversos segmentos do setor pesqueiro, um conjunto de informações 
fundamentais ao processo de conservação e aproveitamento econômico dos 
recursos lagosteiros no Estado do Ceará. 

TECNOLOGIA DE CAPTURA 

A metodologia de captura de organismos aquáticos tem-se desenvolvido com 
base na investigação do habitat e do modo de vida desses organismos. Por 
exemplo; tratando-se de individues bentôilicos (que vivem em contato direto 
com o solo marinho) que apresentam pequena capacidade de movimentação, 
como as lagostas, os aparelhos são colocados sobre o substrato (caScalho) e as 
lagostas são atraídas para estes por iscas colocadas ein seu interior (jereré, 
maniuá) ou sobre os mesmos (nide caçoeira). Um métodoque, de certo mOdo, 
independe do conhecimento da bioecologia da espécie é a captura manual por 
mergulho, que i\ermite um contato direto do homem com· os organismos e, por 
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isso mesmo, prop1cta uma ação localizada e predatória até maior que os 
aparelhos tradicionais, com a desvantagem de incentivar a pirataria. 

A pesca da lagosta no Estado do Ceará apresentou a principio 
características eminentemente artesanais, identificadas pelo emprego dos 
jererés, aparelhos de pesca com limitado raio de ação e baixo poder de captura, 
por serem restritos a zonas de pequena profundidade e operados a bordo de 
embarcações à vela, como jangadas, botes, e canoas (Osório, 1975). ' · 

O jereré (FIG. I) é um aparelho formado de um aro com 90 em de 
diâmetro, inicialmente costruído com madeira conhecida como ,. cipó de fogo 11 

e, posteriormente, com ferro , dotada de uma rede de 72 em de profundidade, 
em forma de sacola. Numa operação de pesca, o jereré é abaixado até o fundo 
e, em seguida, puxado rapidamente para cima quando várias lagostas se 
encontram dentro do aro, atraidas pelas iscas. O jereré pode ser arrastado 
contra a maré, tendo chegado a capturar até 50 lagostas. 

O rápido aumento da produção passou a exigir o uso de aparelhos que 
pudessem atingir maiores profundidades e com menor interferência direta do 
pescador, o que não acontece com o jereré. Para tal, foi introduzido o emprego 
do manzuá, armadilha formada por uma estrutura de madeira e tela de bambu 
(no início) e, depois, de arame ou nylon, tendo apresentado diversos formatos 
e números de aberturas (sangas), antes de chegar ao atual formato hexagonal, 
com uma sanga (FIG. 2)'. Os·manzuás , apos iscados com cerca de 0,5 kg de 
peixe , são lançados em espinhei , com filas de até 25 unidades, as quais são 
identificadas pela presença de uma vara de bambu flutuante por meio de uma 
bóia de isopor e com uma bandeira colorida (Moura, 1962) 

Desde o início da década de 70 foi introduzido o uso de outro aparelho -
de- pesca, no caso a rede- de- espera (vulgarmente conhecida como caçoeira
(FlG. 3), provavelmente para aumentar os índices de rendimento das pescarias 
e também reduzir o impacto financeiro dos elevados custos operacionais, 
principalmente com o aumento no preço dos combustíveis. Desse modo . a 
caçoeira se apresentava como a solução para aumentar o rendimento pesqueiro 
, por ter wna maior área de contato com as lagostas do que o manzuá, e para 
reduzir os custos operacionais, com a possibilidade de ser usada por 
embarcações artesanais, ao invés de barcos motorizados destinados às 
pescarias com manzuá (Pmva et ai, 1973: Paiva Filho & Alcântara Filho, 
1975). 

Em algumas regiões do Íitoral onde a água é limpa , tem-se difundido nos 
últimos anos a prática da captura manual. O mergulhador faz uso de um 
compressor ligado ao motor do barco , com a função de suprir o ar atmosférico 
através de mangueiras e válvulas. Dois mergulhadores pescaJU juntos , 
utilizando o bicheiro para retirar as lagostas das tocas ou o mangote (pequena 
rede-de-arrasto) para cercar o cardume . Na embarcação permanecem dois a 
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três mangueireiros , que controlam o suprimento de ar e recolhem as lagostas 
çapturadas. . 

A melhor hora para se capturar as lagostas é durante a noite, quando saem 
das tocas 'para procurar alimento e. por esse motivo, manzuás e redes são 
lançados no final da tarde e recolhidos no inicio da manhã seguinte. As 
lagostas parecem não ter preferência por um tipo de isca e como não arrancam 
pedaços, mas apenas mordiscam, as iscas que duram mais tempo nà água são 
as mais eficientes. · 

Figura I - Jereré, aparelho-de-pesca utilizado na captura de lagostas no 
Estado do Ceará. 

lll 



Figura 2 - Manzuá, aparelho-de-pesca utilizado na captura de lagostas no 
Estado do Ceará 



FigÚra 3 - Rede-de-espera( caçoeira ), aparelho-de-pesca útilizado na 
captura de lagosta no Estado do Ceará 



A época de safra da lagosta corresponde aos meses de março a junho, 
quando atingem uma maior taxa de crescimento e estão disponíveis para a 
pesca, após terem concluído a fase de reprodução, movimentado-se à procura 
de alimento. Além disso, os filhotes que foram gerados hà cerca de 2-3 anos, 
estão entrando para as zonas de pesca e sendo atraídos e capturados por redes e 
manzuàs (Fonteles Filho, 1979) 

O uso de redes determinou uma mudança radical nas pescarias de, lagosta, 
que passaram a apresentar novamente características notadamente artesanais 
(a exemplo do que aconteceu até meados da década de 60). Isto se evidenciou 
pelo emprego de embarcações à vela, com a captura de pequenas quantidades 
de lagosta que são vendidas a intermediários ou diretamente às empresas de 
pesca, a maioria das quais passou a operar apenas como processadoras e/ou 
exportadora do produto, transferindo suas atividades de captura para pequenos 
armadores. 

Antes da " descoberta" das lagostas como importante recurso pesqueiro, 
estas serviam apenas como isca para peixes de mqior valor na pesca artesanal 
(pargo, Lu{ianus purpureus: biquara. Haemulon plumieri~ cangulo. Balistes 
vetu/a), mas sua crescente produção para esse uso chamou a atenção dos 
comerciantes estrangeiros residentes no Ceará. Desse modo, a partir de 1955 
toda a produção cearense de 40 toneladas já era exportada para os Estados 
Unidos, dando início_~a..Jvna intensa atividade de embarcações, milhares de 
pescadores e outros milhares de pessoas indiretamente envolvidas com esta 
atividade (Paiva, 1958). 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

A importância da lagosta para o Estado do Ceará, como recurso 
pesqueiro, se deve a dois aspectos : (I) a maior abundância das duas espécies 
(P.argu.\· e P.laevicauda) na plataforma continental desse Estado, devido as 
condições oceanográficas (alta salinidade e concentração do substrato de algas 
calcárias) altamente favoráveis às suas condições de vida: (2) a elevada 
cotaçãO" comercial das caudas de lagosta no mercado internacional, reforçada 
por um processo de demanda insatisfeita que não determina uma redução no 
preço, mesmo quando se verifica um excesso de oferta do produto. 

As lagostas habitam o substrato bentônico da região Nordeste já há muito 
tempo, mas somente até• os meados de década de 50 passaram a receber 
atenção como recurso econômico, principalmente pela exportação para 
mercados de alto poder aquisitivo. A descoberta de que esses animais, até certo 
ponto estranhos, eram muito apreciados e alcançavam elevados preços nos 
supennercados, peixarias e restaurante da Europa e Estados Unidos contribuiu 
para um rápido crescimento do interesse dos pescadores e industrias por esse 
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recurso. Desse modo, eles deixaram de ser utilizados apenas como iscas para 
peixes e comida de pescador, para se tornarem da noite para o dia o o~eto de 
uma intensa atividade, que atualmente engloba inúmeros setores e segmentos 
do s~tor pesqueiro e emprega milhares de pessoas em atividade direta e 
indireta (Faiva, 1967): 

Ao se verificar, através das crescentes quantias de dinheiro em dólares 
obtidas corri a exportação das caudas de lagosta, que essa pescá era um bom 
negócio, muita gente passou a se interessar pela atividade. Mas, como em todo 
empreendimento, existem vantagens e desvantagens. As vantagens são que se 
criou emprego para muita gente, os negócios se expandiram com a fabricação 
de materiais . e equipamentos de pesca; barcos, transporte de insumos e 
produtos; na produção e venda de alimento para os pescadores entre outros. E 
o Estado ganhou também com impostos e divisas. As desvantagens são que 
não existem lagostas suficientes para sustentar tanta gente, de modo que as 
necessidades de sobrevivência de muitos e a ganãncia de alguns poucos 
acarretasse, ao invés de diminuição, o aumento dos meios de captura, gerando 
mais ·redução do número e peso das lagostas no mar. 

Por que no Estado do Ceará existem mais lagostas, dentre todos os 
estados do Brasil? Porque grande parte do solo marinho de sua plataforma é 
recoberto de algas calcárias ou " cascalho", um tipo de substrato bastante 
propício à sobreVivência e reprodução das lagostas, pois nele se encontram o 
alimento e o abrigo de que elas precisam para crescer, se esconder dos 
predadores e produzir seus filhotes. 

Essa riqueza é uma coisa muito boa para pescadores e empresários do 
Ceará, mas não é ilimitada. Pelo contrário, tratando-se de um acúmulo de 
material biológico num determinado número de individues, ele precisa ser 
renovado anualmente às custas da atividade reprodutiva dos machos e fêmeas, 
por acasalamento. Esses reprodutores precisam sobreviver e crescer para se 
tornarem também novos reprodutores e assim sucessivamente por inúmeras 
gerações. 

A população de lagostas do Estado do Ceará pode ser considerada como 
um capital, aplicado no sistema financeiro, sendo os pescadores e os 
empresários os investidores e a produção anual, os rendimentos gerados pelo 
capital. A maneira como este capital foi utilizado no período 1955 - 1991 está 
ilustrada pela FIG. 4, que mostra a produção anual (rendimentos)" retirada 
pelos investidores, cujo contingente pode ser representado pelo esforço de 
pesca anual, medido em termos de número de manzuàs utilizados na captura 
do recurso lagosteiro (capital ), em três diferentes etapas: 

(1) Os investidores retiraram quantias anuais (rendimentos), de modo 
que o capital restante permanece elevado, permitindo a retirada de um 
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maior volume de rendimentos no ano seguinte - isto ocorreu entre 
1955 - 1966, caracterizando uma fase de desenvolvimento das 
pescarias de lagosta. De acordo com a T AB. 1, no ano de 1965, os 
rendimentos foram 2.765 ton.; os investidores somaram 1,4 milhões 
de manzuás; e os rendimentos por investidor foram 1. 925g de 
lagosta .. 

•. 
(2) Os investidores aumentam a retirada dos rendimentos anuais, em 
quantias necessárias à sua manutenção, mas não mexem no capital, 
de modo que o saldo permanece aplicado com valor suficiente para 
gerar rendimentos aproximadamente iguais no ano seguinte - isto 
ocorreu entre 1967 e 1979, caracterizando uma fase de aceleração das 
pescarias de lagosta. De acordo com a T AB. 1, os rendimentos 
aumentaram de 6.600 t para 8.330 t, em 1979; os investidores 
também aumentaram de 7,5 milhões para 15,7 milhões de manzuás; 
mas os rendimentos por investidor diminuíram de 880 gramas para 
531 gramas. 

(3) Os investidores aumentam mais suas retiradas já que, 
aparentemente, os rendimentos obtidos anteriormente não são mais 
suficiente pará: sua manutenção; no entanto, como o número de 
investidores está aumentando muito, devido ao estímulo do aumento 
dos rendimentos na fase de aceleração, parte do capital passa a ser 
também retirada como única forma de manter o nível de vida dos 
investidores. Isto ocorreu de 1980 a 1991, caracterizando uma fase de 
estabilização das pescarias de lagosta. De acordo com a T AB. I, os 
rendimentos em 1984 e 1989 foram de 6.950 t e 5.956 t, tendo sido 
retirados por 20,3 milhões e 26,4 milhões de manzuás, gerando 
rendimentos por investidor iguais a 343 gramas e 226 gramas, 
respectivamente. 
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TABELA! 

Variação temporal da produção de lagostas (rendimentos), esforço de pesca 
(investidores) e CPUE (rendimentos por investidor). 

·-
Ano Produção anual":, Esfor,.ço de pesca CPUE 

(ton) (10 manzuá) @manzuá) 
1965 2.765 1,4 1.925 
1970 6.600 7,5 880 
1974 7.255 14,1 515 
1979 8.330 15;7 531 
1984 6.950 20,3 343 
1989 5.956 .26,4 226 

A maioria dos recursos pesqueiros passa por todas essas fases, tendendo 
fatalmente para a fase de estabilização, caracterizada como de "sobrepesca" ou 
"pesca exploratória", mas que apresenta compensações do ponto de vista sócio
econômico através da maximização da receita econômica e das oportunidades 
de emprego no setor pesqueiro. 

Se a situação de sobrepesca persistir devido a pressões internas do 
mercado de trabalho por mais empregos e do mercado consumidor externo 
(Estados Unidos, Japão e Europa) por mais lagostas, o capital (recurso 
lagosteiro) ficará tão pequeno que os investidores terão que buscar outras 
formas de investimentos para sobreviver. Nesse caso, existe prejuízo tanto 
para as lagostas, pois suas populações correm risco de extinção, como para a 

· indústria pesqueira, pois as empresas correm risco de falência. O que fazer? 
Existem duas saidas: 
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(I) O governo assume o prejuízo das empresas e passa a subsidià-las 
através de incentivos fiscais e financeiros, ao mesmo tempo em que 
dota instituições de pesquisa, como o LABOMAR, e de 
administração, como o IBAMA com os recursos necessários para criar 
e aplicar medidas de regulamentação exigidas para promover a 
redução do impacto da pesca predatória. , 
(2) A indústria é estimulada a se tornar mais eficiente, adotando as 
seguintes linhas de ação: 
(a) Aproveitamento da lagosta em suas diversas formas: cauda 
congelada, lagosta inteira cozida, lagosta viva, carne retirada do 
cefalotórax: 
(b) processamento e industrialização do pescado capturado 
juntamente com as lagostas e, principalmente, com os camarões nas 
redes-de-arrasto ( fauna acompanhante ); 
(c) diversificação das atividades para incluir a captura de atuns e 
cações, reduzindo assim o esforço de pesca sobre as lagostas: 
(d) investimentos tecnológicos para aumentar a qualidade dos 
produtos exportados e, assim, conseguir melhores preços no mercado 
internacional. 

'\ -.- -.. 
REGULAMENTAÇÃO DA PESCA 

Os pescadores e os empresários de pesca têm objetivos semelhantes, isto é, 
conseguir uma maior produção de lagosta para aumentar seu salário ou sua 
renda. Quando isso não acontece, atribuem o fato ou ao "desaparecimento" das 
lagostas ou à ação dos competidores, que devem ter chegado primeiro e 
"limpado a área". Na realidade, quando a produção diminui é como numa 
casa onde falta comida: "todos reclamam e ninguém tem razão". Os motivos 
dissso são determinados pela própria atividade pesqueira de duas maneiras: 

(I) Quando as lagostas são capturadas ainda jovens e não 
contribuíram para a reprodução da espécie. 
(2) Quando o contingente de barcos e pescadores ultrapassa o limite 
desejável de ,predação para que as lagostas possam crescer e se 
reproduzi r. 

Essas duas modalidades de pesca predatória serão explicadas 
detalhadamente a seguir: 
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(1) Capturas de lagostas jovens 

As lagostas desovam principalmente entre janeiro e maio (Soares & 
Cavalcante, 1985), em águas com profundidade em torno de 50 metros, e um 
espécime de grande porte pode produzir até um milhão de ovos (Ivo & 
Gesteira, 1986), os quais ficam retidos na parte ventral do abdôl{lem das 
fêmeas até a eclosão das larvas, aproximadamente após 45 dias. Estas larvas, 
chamadas de filosomas (FIG. 5), se dispersam inicialmente para o alto-mar 
onde fican1 até 1 O meses e passam por cerca de 11 estágios de 
desenvolvimento. Em seguida, as .filosomas são trazidas por correntes para 
zonas de criação litorâneas onde atingem o estágio de pós-larvas puerulus 
(FI G. 6) que, por endurecimento da carapaça, se transformam em juvenis, com 
24 meses de idade. Com o crescimento acelerado, esses juvenis se dispersam 
para áreas mais afastadas da costa onde atingem a idade de 3 anos e, 6 meses 
depois, já se encontram em estágio pré-reprodutivo, isto é, machos e fêmeas se 
preparam para gerar seus filhotes, que irão crescer e novamente se reproduzir 
e assim sucessivamente. Isso acontece quando as fêmeas chegrm1 à idade de 4 
anos e já migraram para áreas de desova, onde encontram o ambiente propício 
para o acasalamento e fecundação (FIG. 7). 

A mortalidade n9:pri_!11eiro ano de vida é monstruosa, de modo que bilhões 
de larvas produzidas numa estação de desova morrerão .nos primeiros meses de 
vida. No entanto, como havia também milhares de fêmeas desovando, restam 
larvas em número suficiente para atingir o estágio intermediário de puerulus e 
dar origem a alguns milhões de lagosta que formarão o que se chama uma 
·'classe etária anual "ou ''coorte". 

O que aconteceria com esta classe etária se não houvesse pesca ? Ocorreria 
uma redução gradual no número de lagosta nascidas num determinado ano, já 
que grande parte delas seria devorada por predadores (polvos, pargos, 
cangulos, cações) e o restante morreria por doenças e velhice, mas ao mesmo 
tempo estariam sendo substituídas por indivíduos da nova geração. 

Cem a implantação e a intensificação da pesca de lagosta, pode-se 
considerar que 20 % da classe etária morrerão por causas naturais (predação, 
doenças. velhice) e 40 % morrerão por captura. No entanto, um problema 
mais sério diz respeito ao tamanho e idade que um espécime apresenta quando 
começa a ser capturado ( Fonteles Filho & Mendes, 1989). 
Para avaliar esta situação, vejamos o que acontece com uma classe etária 
inicial de 1.000 lagostas da espécie Panulirus laevicauda (lagosta-verde), 
quando estas começam a ser capturadas a partir de três diferentes idades, 
comprimentos e pesos: 
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idade comprimento (em) peso (g) 

(ano) total cauda total cauda 

3 13,2 8,5 104 36 

4 17,1 11,0 209 73 

5 20,4 13,3 337' 118 

Se a idade inicial de captura for 3 anos (quando todas as lagostas são 
jovens), da classe etária de 1.000 indivíduos serão capturadas 533 lagostas 
com peso total de 96,3 kg e peso médio individual de 181 gramas. Se a idade 
inicial aumentar para 4 anos, quando todos os indivíduos já são adultos, serão 
capturadas menos lagostas (427), mas o peso da captura (125,6 kg) e o peso 
individual (297 gramas) serão maiores. Deixando-se para capturar as lagostas 
quando estas têm 5 anos de idade, o número de lagostas capturada decresce 
para 341 indivíduos, mas tanto o peso de captura (146,1 kg) como o peso 
individual (428 grantas) aumentam mais ainda (F1G. 8). 

A principalcconclusão a se tirar desse exercício de simulação é que vale a 
pena deixar pàra.'cápturar as lagostas quando estas tenham atingido, pelo 
menos, 4 anos de idade e 17,1 em de comprimento total (11,0 em de cauda), 
pelos seguintes motivos : 

(a) As lagostas com menos de 4 anos de idade ainda são jovens e, 
portanto, não tiveram oportunidade de se reproduzir e contribuir para 
a preservação da espécie. 
(b) As lagostas jovens, de pequeno porte, pesam em média apenas 
I 04 gramas ( 36 gramas de cauda ), de modo que é preciso capturar 
uma quantidade enorme de indivíduos para se obter uma boa 
produção em peso. 
(c) As lagostas poupadas da captura porque são ainda jovens crescem 
rapidamente e atingem um peso compensador em poucos meses, além 
de poderem se reproduzir pelo menos uma vez e garantir a 
manutençãp do recurso pesqueiro. 

A legislação que regulamenta a pesca de lagosta no Nordeste do Brasil, 
Implementada e fiscalizada pelo IBAMA, procura coibir a captura de lagostas 
JOvens e imaturas estabelecendo tamanhos mínimos de 13,0 em de cauda para 
a lagosta-vermelha (Panulirus argus) é 11,0 em de cauda para a lagosta-verde 
(Panulirus laevicauda) (T AB. 2). 
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Figura . 5 - Larva filosoma de lagosta, estágio X 



Figura 6 - Poslarva puerulus da lagosta. 
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Figura 7 - Ciclo biológico de uma classe etária de lagosta do gênero 
Panulirns , na plataforma continental do Estado do Ceará. 
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Figura 8 - Representação gráfica da influência da idade inicial de captura 
sobre o estoque, peso médio individual e peso total da captura de lagostas. 



TABELA2 
Principais medidas regulatórias utilizadas na administração da pesca de 

laagosta no Nordeste do Brasil. 

Ano Periodo d~ defeso Tamanho mínimo de captura Proibição da captura 
(comprimmto da cauda) de fêmeas (ovígeras) 

1970 março-abril f. argus: 12,0 em 
1977 março-abril 

1978/79 15 nov-15 jan todos 
1979/80 15 nov-15 jan 
1980/81 1 dez-31 jan os 
1981/82 1 dez-28 fev P. laevicauda: 10,0 

em 
1982/83 1 dê2A!8 fev meses 
1983/84 1 dez-28 fev 

1985 não houve do 
1986/8\ 1 dez-28 mar P. argus: 13,0 em 
1987/88 1 dez-31 mar P./aevicauda: 10,6 em 
1988/89 1 dez-31 mar ano 
1989/90 20 dez-30 abr P. argus: 13,0 em 
1991/94 1 jan-30 abr p, /aevicauda: 11,0 

em 



(2). Exagero dos meios de produção 

O que se observa atualmente em todo o litoral cearense é .uma captura 
indiscrinúnada de lagostas imaturas e ovígeras, em grande . quantidade, 
através de vários tipos de aparelhos-de-pesca (manzuás, redes) e captura· 
manual. Porém, os pescadores, empresários e mergulhadores precisam 
entender que não vale a pena pescar uma quantidade muito< grande de 
lagostas, durante alguns anos, gerando um bom lucro, mas deixando pouco 
para o futuro, de modo que todos perderão quando não houver ·mais uma 
produção de lagostas suficiente para pagar os custos e sobrar um pouco para 
auto-manutenção e investimento. 

Esta "corrida à lagosta ", à semelhança da exploração rápida e 
irresponsável de outros recursos como o ouro, pedras preciosas, etc., 
tem sido responsável por algumas ações que podem ser consideradas 
marginais, pois atentam contra o recurso biológico, contra os 
companheiros de .atividade e contra o próprio indivíduo. Nesse 
sentido, pode ser· exemplificado o uso da captura manual, que 
apresenta os três tipos de ação deletéria: 

(a) Os mergulhadores capturam as lagostas de todos os tamanhos e 
em condições de imaturidade e reprodução; 
(b) em alguns locais tem-se verificado uma ação de pirataria que 
consiste tanto no roubo de lagostas já capturadas por manzuás e redes, 
como da destruição dos próprios aparelhos-de-pesca ; 
(c) a morte ou invalidez de mergulhadores despreparados e/ou 
irresponsáveis, que não cumprem as normas básicas de 
descompressão exigidas para mergulho de profundidade, 

O problema básico da pesca da lagosta, a exemplo da maioria dos sistemas 
de pesca do mundo, é o excesso de esforço sobre um recurso de capacidade 
limitada de produção. Além disso, enquanto nas ativídades zootécnicas como 
aqui'cultura e pecuária, a lei dos retornos decrescentes pode ser utilizada para 
prognosticar variações na. relação custo/beneficio, nas ativídades extrativas 
como a pesca, esta relação se evídencia muito tarde, quando a produção e o 
esforço de pesca já ultrapassaram seus valores ótimos sustentáveis. Portanto, 
como já se estabell>ceu uma expectativa sobredimensionada de renda e 
emprego, com inúmeri!S ramificações para geração de empregos indiretos; a 
desativação de uma estrutura desse porte traz sérios prejuízos aos Estados, cujo 
sistema econômico por sua fragilidade, não será capaz de gerar as 
oportunidades de emprego que permitam uma realocação dos elementos desse 
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setor produtivo para outras atividades do mercado de trabalho. (Fonteles Filho 
et a/, 1988). 

As conseqüências do aumento exagerado dos meios de produção, que se 
traduz pela intensificação do esforço de pesca exercido por barcos, empresas, 
pescadores e mergulhadores, se fazem sentir da seguinte maneira : 

( a ) As lagostas começam a ser capturadas quando ainda são jovens, 
reduzindo a sobrevivência da classe etária para chegar em número 
suficiente à condição de reprodutores. 
( b ) Quando esta situação persiste por vários· anos, como atualmente 
acontece com a lagosta, várias classes etárias são atingidas, de modo 
que tanto haverá menos reprodutores como as novas gerações também 
serão reduzidas, perpetuando assim o processo de auto-destruição. 

A não ser que se consiga estabilizar o esforço de pesca, nenhuma 
melhoria no nível de abundância das lagostas beneficiará os meios de 
produção, isto é, aumenta-se a receita global mas não o lucro 
individual. Não se pode honestamente dizer a um lagosteiro que a 
proteção às lagostas imaturas fará sua renda aumentar, a não ser que 
esta medida regulatória esteja associada com o propósito de impedir 
também o crescimento do número de pescadores e, assim, reduzir a 
competição entre os diversos elementos do sistema produtivo. 

A legislãção. que regulamenta a pesca da lagosta no Nordeste do 
Brasil, implementada e fiscalizada pelo IBAMA, procura limitar a 
quantidade do esforço de pesca, que se reflete no excesso dos meios de 
produção, através do estabelecimento de um período de paralisação 
total das atividades pesqueiras, conhecido como " defeso" ou 
"paradeiro", no linguajar dos pescadores artesanais. O defeso tem 
apresentado, desde 197 6, diferentes épocas do ano e durações, 
variando de 2 a 4 meses, tendo-se fixado no período 1 de janeiro - 30 
de abril (4 meses), nos últimos anos (fabela 2). Além do objetivo 
primordial, que é a redução do esforço de pesca e a possibilidade de 
que as lagostas tenham um período de crescimento serri serem 
capturadas, o defeso propicia também a proteção das fêmeas em 
reprodução, já que coincide com o principal período de desova 
coletiva da espécie~ entre fevereiro e maio. 

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL versus PLENO EMPREGO 

A participação do sistema artesanal na produção de lagosta é um fato 
'incontestável e deve ser analisada à lnz de dois objetivos com efeitos 
antagônicos, quais sejan1: de um lado, a manutenção do equilíbrio biológico do 
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recurso pesqueiro e a estabilidade financeira da indústria; e, de outro, a 
maximização do túvel de emprego e renda de um sigtúficativo contingente de 
mão-de-obra nas comutúdades pesqueiras. de vários mutúcípios costeiros. 

As justificativas para a consecução desses objetivos se fundamentam nos 
seguintes argumentos: 

(a) A necessidade do equilíbrio bio-econômico do binômio "recurso 
lagosteiro-indústria de pesca" implica na redução drástica do esforço 
de pesca exercido por redes-caçoeiras e mergulhadores. Para se 
atingir este objetivo. é preciso estabelecer medidas de proibição ao 
emprego de embarcações à vela (que são mais adequadas ás pescarias 
de rede) e de limitação ao número de mergulhadores, que devem se~ 
habilitados para essa função e devidamente cadastrados no órgão 
controlador competente. 
(b) A necessidade da manutenção do túvel de emprego na pesca 
implica na geração do maior número possível de oportunidade para a 
mão-de-obra não-qualificada. Como esse objetivo é formalmente 
contrário à necessidade de .redução do esforço de pesca, como 
especificado em (a), a única maneira viável é a desmobilização do 
contingente que se tornará excedente e ocioso, de volta à sua atividade 
original nas pescarias de peixe, talvez menos rentáveis, mas muito 
mais duraciQ)lras, já que não há sobrepesca dos recursos de peixe 
devido à baixa intensidade do esforço com anzol e redes. .Este 
objetivo pode ser atingido sob duas importantes premissas: 
(I) Os pescadores artesanais devem ser esclarecidos, através de 
campanhas educacionais, que as pescarias de lagosta lhes têm trazido 
beneficios financeiros a . curto prazo, mas que dificilmente se 
manterão nos próximos anos. 
(I!) O GovemoEstadual deve envidar esforços no sentido de dotar as 
comunidades pesqueiras com os meios de produção ( através de 
financiamento. subsidiado ) e com a infra-estrutura de conservação e 
comercialização do pescado, para que se incremente o sistema de " 
maior oferta-maior. demanda", criando-se, assim, um estímulo 
duradouro à manutenção do contingente de pescadores com dedicação 
exclusiva à pesca de peixes. 

COI'JCLUSÕES 

1. A evolução tecnológica da pesca de lagostas decorreu da 
necessidade de explorar esse recurso pesqueiro em toda a área de 
distribuição, no Nordeste do Brasil. 
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· 2. A importância econômica das lagostas para o Estado do Ceará, 
está relacionada com dois aspectos principais : (a) a grande 

· abundância das espécies P. argus e P./aevicauda na plataforma 
continental ; (b) o elevado preço do produto industrializado no 
mercado internacional. 

3. Para maximizar a produção anual e preservar o recurso, as 
lagostas da espécie P. /aevicauda devem, por exemplo, co\lleçar a 
ser capturadas a partir da idade de 4 anos, 17,1 em de 
comprimento total e 209 g de peso total. 

4. O estado atual das pescarias de lagosta é caracterizado como uma 
fase de estabilização em que a produção anual e a produtividade 
estão abaixo dos seus níveis ótimos sustentáveis. mas a receita 
global do setor pesqueiro está maximizada. 

5. · O equilíbrio do sistema"'recurso pesqueiro-indústria da pesca" e a 
maximização do nível de emprego podem ser conseguidos com a 
diversificação das atividades da frota pesqueira e com o aumento 
das opções de industrialização do pescado. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos de um estudo dos rendimentos 
para os diversos métodos de pesca (rede, mergulho e covo), utilizados para a 
captura de lagostas (Panulirus argus e P. laevicauda), obtidos de pescarias 
comerciais durante o período de maio a dezembro de 1993. Os desembarques 
mensais de dezenove embarcações (sete que operaram com rede; nove com 
mergulho, e' três coin covos)" foram acompanhados durante este período. Os 
resultados obtidos mostram que a rentabilidade média da pesca com rede foi de 
1,0 kg/1 00 metros/dia, para a pesca com mergulho foi de 4,5 kglhora e de 
0,1.93 kg/covo/dia para a captura com covos, respectivamente. O comprimento 
(Lt) médio da lagosta vermelha (Panulirus argus) foi de 272, 216 e 191 mm, 
para as capturas realizadas com rede, mergulho e covo, respectivamente. Para 
a lagosta verde (Panulirus laevicauda) o comprimento médio foi de 204, 191 e 
160 mm, respectivamente. Observações da rede em operação demonstraram 
que o recolhimento de cascalho (substrato: algas, corais, etc) foi pouco 
representativo (0,901 kg/100 metros de rede). De todos os desembarques 
acompanhados, foi constatado que 0,6%; 24,5% e 60,9% de lagostas vermelha 
capturadaS, respectivamente, com rede, mergulho e covo, estavam abaixo do 
tamanho mínimo permitido pela legislação em vigor, enquanto que para a 
lagosta verde os percentuais foram de 4,3%, 16% e 73,6. Os resultados obtidos 
demonstram que a /ciuase totalidade dos individuas capturados acima de 30 
metros tinham comprimento total superior ao permitido pela legislação, 
demonstrando que existe uma distribuição espacialmente estratificada do 
comprimento médio dos individuas (machos e fêmeas) em relação à 
profundidade. 
1. Engenheiro de Pesca do IBAMA-RN 
2. Bióloga do IBAMA-RN 
3. Professor do Depto. de Oceanografia e Limnologia da UFRN e Pesquisador do CNPq. 
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ABSTRACT 

This paper present resultats of yield based on the comparative study of 
diferents fishing methods used to capture lobsters of commercial importance 
Panu/irus argus (red lobster) and P. laevicauda (green lobster). The work was 
undertaken the period between May to December of 1993. Monthly landing of 
19 sampling (seven from netting, nine from diving and three from trnpping) 
were accompanied during this period. For the red lobster the results show an 
average gain of length of 272 mm, 216 mm and 191 mm, and weigth of I 
kg/1 00 meters. 4,5 kglhour and 0.193/kglday from method of netting, diving 
and trapping respectively. The green lobster, showed an average length of 204 
mm, 191 mm and 160 mm corresponding to the method of netting, diving and 
trapping. lt was observed that a very little stones (0.901 kg/100 meters of net) 
were trapped during the netting. The landings were carefully followed and it 
was found the capture of red or green lobsters are below the minimum size 
reçommeded throughthr legislation (0.6%, 24.5% and 60.9% for reds and 
4.3%, 16% and 73.6% for greens for netting, diving and trapping methods 
used respectively). In general, the results indicate that individual catch above 
30 meters had a length superior permitted by legislation. This observation 
demonstrate that there exist a stratified spatial distribution of individuais 
(1uale and female) witlJ;:an,average length in relation to depth. 

INTRODUÇÃO 

A exploração comercial de lagostas no Nordeste do Brasil teve inicio em 
1955, na Plataforma Continental do Estado do Ceará, utilizando típicas 
embarcações da frota artesanal de baixo rendimento e raio de ação muito 
limitado (Oliveira & Rey, 1992; Oliveira et ai., 1993 ; ffiAMA, 1993). Nessa 
época, se utilizava como aparelho de pesca o jererê, que em consequência de 
sua bai4a produtividade foi logo substituído pelo covo (manzuá), que era 
utilizado isoladamente e que posteriormente adotou-se o método de interligá
los, tipo espinhei (Paiva, 1958 ; Paiva, 1965). 

Em virtude do acentuado descréscimo na produtividade da captura de 
lagostas com covos (passaQdo de 1,12 kglcovo/dia de pesca em 1965 a 0,29 
kglcovo/dia de pesca em 1973, para atingir finalmente 0,17 kglcovo/dia de 
pesca em 1992) (ffiAMA, 1993), a frota lagosteira de pequeno e médio porte 
começou a diversificar o tipo de aparelho de pesca. No inicio da década de 70, 
foi introduzida a rede de espera de fundo, tipo caçoeira, inicialmente no 
Estado do Ceará e posteriormente, em todo o Nordeste. A utilização do 

134 



mergulho com compressor (narguilê) na pesca lagosteira foi introduzida no 
Estado do Rio Grande do Norte entre 1975 e 1976, como forma de reduzir os 
custos de produção e por ter maior poder de pesca que o cavo (Oliveira et al., 
1993). . . 

Em 1971, tendo como base estudos· cientW.cos que indicavam ser a 
caçoeira (citada neste estudo como rede) prejudicial às populações de lagostas 
e ao próprio substrato, a então Superintendência do Desenvolviment<><da Pesca 
- SUDEPE, hoje Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re.cursos 

Naturais Renováveis - mAMA, através da portaria de ri.Q 753/71, tomou ilegal 
a pesca de lagostas por este método de captura Posteriormente, Paiva et a/. 
(1973), através de um estudo utiliZando redes, realizado no Estado do Ceará, 
concluiu que este método de pesca não era. seletivo, capturando individoos 
abaixo do comprimento (Lt) minimo pernütido pela legislação, bem como 
causava dano ao substrato. 

A partir de 1978, o mAMA proibiu (Portaria n• 01/78) a utilização do· 
mergulho na pesca de lagostas, fundamentado principalmente na falta de 
capacitação dos pescadores . para a prática do mergulho profissional e, 
sobretudo porque esta pesca é realizada em área.S de pouca profundidad~, onde 
a concentração de lagostas imaturas era bastante siguificativa (Viana, 1984 ). 

Tendo em vista que 82% da frota lagosteira nordestina, no total de 
aproximadamente 3>Hi4 embarcações, operam com aparelhos proibidos 
(mAMA, 1993) e levando-se em consideração que atualmente a produtividade 
destas pescarias é completamente desconhecida, foi iniciado este estudo . que 
visa, sobretudo, ter um conhecimento mais aprofundado dos atuais métodos de 
exploração. Dessa forma, os principais objetivos desta pesquisa seriam: 1) 
deternünar a rentabilidade dos diferentes métodos de captura (rede, mergulho 
e covo) utilizados na pesca comercial do Estado do Rio Grande do Norte; 2) 
quantificar a participação de lagostas capturadas imaturas (com comprimento 
total inferior ao pernritido pela legislação em vigor) capturadas pelos três 
métodos, 3) identificar os possíveis danos causados ao substrato pela rede. 
Os resultados obtidos subsidiariam o ordenamento da pesca desse importante 
recurso, atualmente o segundo produto de exportação do Estado em 
importânCia econômica. · · · 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado a partir de informações obtidas diretamente da 
frota artesanal, que explora a lagosta na Plataforma Continental do Estado do 
Rio Grande do Norte e de informações complementares obtidas em embarques 
realizados por coletores de dados nessa mesma frota. 
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Para a obtenção dos dados .de captura e esforço de pesca foram utilizadas 
4uas fontes de informações: · 

I) Preenchimento do formulário de mapa de bordo pelo patrão de 
pesca, o qual contém as seguintes informações: dia de saída e 
chegada da embarcação, área de pesca, profundidade; esforço de 
pesca (hora. de mergulho, metros de rede utilizados, o,úmero de 
covos), e produção de lagostas capturadas (em peso e número de 
indivíduos). 

2) Embarques na frota lagosteira, compreendendo, no núnimo, dez 
dias de embarque por mês. O objetivo destes embarques era o de 
se obter informações mais detalhadas dos dados obtidos pelos 
mapas de bordo, bem como realizar biometriaS dos indivíduos 
capturados. Destas biometrias, tanto o comprimento da cauda 
como do cefalotórax foram. transformados em comprimento total 
(Lt), utilizando-se as equações propostas por Nascimento (1984) . 

. Para o caso específico da rede, todo cascalho recolhido foi pesado e 
identíficado (algas vívas ·e mortas), bem como medida a quantidade de rede 
utilizada. O índice adotado neste casó foi de i 00 metros de rede, ou seja, 
determinou"se a quantjdade média de cascalho recolhido por I 00 metros de 
rede. Deste modo, "p(,cte-se dimensionar e avaliar o impacto causado no 
substrato pelas redes utilizadas na pesca lagosteira. · 

Durante o período de maio a dezembro de 1993, acompanhou-se 
mensalmente, em média, dezenove embarcaçõés da atual frota lagosteira que 
operam normalmente com rede (sete embarcações); mergulho (nove 
embarcações) e covo (três embarcações). Essas embarcações são de madeira, 
cOm comprimento que varia entre 7 ~ 12 ·metros, impulsionadas por motores~ 
cuja potência varia entre 16 e 90 hp. A tripulação é normalmente composta 
por 4 a 5. iiÍdivíduós. 

As capturaS de lagostas foram realizadas na região costeira do Estado do 
Rio Grande do Norte, entre as profundidades de I O a 30 metros para a pesca 
de mergulho; de 25 a 60 metros para a pesca com rede, e de !O a 20 metros de 
profundidade para a captura com covos (FIG. 1). · 

Para uma melhor compreensão deste estudo, os diferentes métodos de 
pesca analisados serão pescritos em separado. Dessa forma, será abordado 
nesta descrição sobretudo a estratégia e a operação de pesca para cada método 
estudado. 
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FIG. 1 -Estratos de profundidade de operação dos diversos métodos de pesca .. 



Pesca com redes 

As embarcações que operam com redes, utilizam em média, 2.250 metros 
de redes em nylon poliamida (PA) torcido, multifilamento (210/12), com ou 
sem nó. Cada rede mede em média, 65 metros de comprimento, malha estirada 
de 130 mm, 15 malhas de altura, com tralha superior e inferior de nylon de 
polietileno (PE) de 6 mm de diâmetro. O equilíbrio (flutuação na verttcal) é 
conseguido através de bóias (entre 35 e 45), de 21 gramas de flutuação, na 
tralha superior, e de 3 a 4 kg de chumbo na tralha inferior, com um 
entralhamento entre 50 e 60% (FIG. 2). 

Em cada rede lançada são colocados 5 calões (pedaços de madeira de 1,2 
metros de comprimento por 30 mm de diâmetro) que, são fixados na tralha 
inferior e superior da rede. Entre cada calão, na trall)a inferior, é colocada uma 
isca, constituída de carcaça de piramutaba (Brachyplatistoma vailent 
Vallenciennis). Após a primeira despesca, a carcaça de piramutaba é 
geralmente substituída, em aproximadamente 80%, por peixes capturados pela 
rede. 

Para a pesca, as redes são interligadas em número de cinco, formando um 
espinhe!, que é lançado paralelamente à costa. Em uma das extremidades da 
rede, é colocada uma fat~ixa (peso), de aproximadamente 1 O kg, e duas ou três 
bóias de isopor, medindo'600 x 200 x 200 mm, fixadas por um cabo de 
polietileno de 12 mm de diâmetro. Em cada espinhe! de cinco redes, é 
colocada .uma bandeira, que tem função de marcação (FIG. 3). 

As profundidades da área de pesca são determinadas por um prumo de. 
ferro, pesando aproximadamente 3 kg ou através de ecossonda. Esse prumo 
tem também a função de verificar a existência de cascalho na área, pela 
aderência de algas calcárias à porção de sabão que é fixada na extremidade 
inferior do prumo. 

A operação de lançamento das redes (espinhe!) é realizada geralmente no 
início da tarde, sempre a bombordo, com a embarcação sendo deslocada pela 
corrente "-vento. O recolhimento se efetua no dia seguinte, aproximadamente 
doze horas após o lançamento, com a embarcação em funcionamento lento. A 
operação de recolhimento é realizada por quatro homens, sendo dois para 
recolher manualmente as redes e dois para desmalhar as lagostas, peixes 
capturados e cascalhos. Nesta tarefa, o mestre se ocupa das manobras da 
embarcação. O desmalhaménto das lagostas capturadas é efetuado com o 
auxilio de um gancho para abertura das malhas da rede, enquanto o cascalho 
recolhido na rede é quebrado com o auxílio de um pedaço de madeira. 
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FIG. 2- Plano da rede de espera (caçoeira) utilizada na captura de lagostas no 
Estado do Rio grande do Norte. 

FIG. 3 - Desenho esquemático da rede de espera para lagostas. 



Pesca por mergulho 

As embarcações que operam com mergulho utilizam, como equipamento 
auxiliar de mergulho, um compressor de ar (sistema de narguilé), que é 
adaptado ao motor da embarcação. Este compressor é, geralmente, constituído 
por um cabeçote, filtro de ar, bujão de ar, mangueiras de alta presão e válvulas . . 
para mergulho (segundo estágio). Os barcos utilizados nesta atividade são de 
madeira, medindo entre 7 e 1 O metros, e equipados com motores cuja potência 
varia de 30 a 80 hp. Cada embarcação opera, no mínimo, com cinco 
pescadores, sendo um mestre, dois mergulhadores e dois manguereiros. 

A determinação da profundidade de pesca e a estratégia utilizada para 
identificação do fundo, são idênticas às mesmas utilizadas nara a pesca com 
rede. Uma vez identificado o fundo, um dos pescadores mergulha para 
verificar a ocorrência ou não de lagostas. Caso seja confirmada, outro 
mergulhador é chamado para o início da operação de pesca. Caso não seja 
detectada a presença de lagostas no local, as embarcações são deslocadas para 
outras áreas de pesca. Os: mergulhadores são equipados com máscara de 
mergulho, pés-de-pato, cinto de chumbo, um bicheiro e um saco de ráfía para 
acondicionar as lagosta, peixes e moluscos capturados. Na hipótese de 
constatar grandes agl'?.merações de lagosta, os mergulhadores utilizam uma 
pequena rede de cerco'de··aproximadamente 4 metros, denominada mangote. 
Enquanto os mergulhadores operam no fundo, dois pescadores cuidan1 do 
compressor de ar e das mangueiras que fornecem ar para os mergulhadores. 

Pesca com cavos 

O covo é uma armadilha de forma hexagonal, com armação em madeira 

(tipo marmeleiro), tendo a sua volta tela de arame galvanizado nº 18 com 
malhas de 5 em entre nós, apresentando uma abertura (ou sanga) na face 
anterior, confeccionada com palha de cana (F1G. 4). 

A e){emplo das redes, os covos são também interligados em forma de 
espinhéis de. 1 O unidades cada. Os covos são interligados por um cabo de 
polietileno de 12 mm, distando um do outro 15 metros. Os espinhéis são 
presos em um dos lados às boias de isopor, por um cabo de polietileno, e nos 
covos são colocados pesos (geralmente pedras) para fixação (FIG. 5). 

O lançamento dos espinhéis de covos é realizado geralmente no período da 
tarde e o recolhimento no dia seguinte pela manhã. O tempo efetivo de pesca 
considerado para este método foi de doze horas. Dependendo da produtividade, 
somente uma parte dos covas é recolhida, ficando o restante para o dia 
seguinte. As embarcações utilizadas são idênticas àquelas para a pesca com 
rede, podendo transportar entre 100 e 150 covos (de dez a quinze espinhéis). 
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FIG. 4 -Desenho esquemático do covo utilizado atuahnente na captura de lagos
tas no Estado do Rio Grande do Norte. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o acompanhamento das pescarias nas embarcações Iagosteiras que 
operaram com rede, mergulho e cavo, verificou-se que as rentabilidades 
médias obtidas foram bastante variáveis, segundo o método empregado. Desta 
forma, observou-se que durante o período do estudo (de maio a deze~bro de 
1993), os rendimentos médios forant os seguintes: 1,023 kg de lagostas 
(inteira) por I 00 metros de rede ; 4,5 kg!hon! de mergulho e de O, 193 
kg!covo/dia de pesca para a captura com rede, mergulho e cavo 
respectivamente (T AB. I e FIG. 6). Observou-se ainda, que existem dois picos 
de rentabilidade (para os três métodos de pesca), sendo o mais importante em 
maio/junho e outro, menos significativo, em nóvembro/dezembro (FIG. 7, S e 
9). 

O pico observado em maio/junho representa o início da pescaria (logo 
após a abertura do defeso), quando o estoque, sem ter sofrido uma exploração 
intensa durante os quatros meses do defeso, apresenta uma biomassa 
considerável. Os baixos rendimentos observados nos meses de agosto e 
setembro se devem sobretudo às condições climáticas bastante adversas neste 
período, que ocasionam ven-tos fortes, mar agitado e águas turvas, que inibem 
consideravelmente a atividade pesqueira (Bowen, 1980). Nestes . meses, o 
esforço de pesca diiillnui bastante, permitindo ao estoque uma razoável 
recuperação. Pelas suas características, este período é também denominado de 
"defeso natural". No segundo pico (novembro e dezembro) pode-se observar 
um aumento gradativo do rendimento, que é devido sobretudo a um aumento 
considerável da biomassa de lagostas na área, originário de um provável 
recrutamento de indivíduos adultos no estoque. 

Podemos ainda observar nas FIG. 7, 8 e 9, que estes máximos de 
rendimento se repetem para os três métodos de pesca, sendo mais evidente 
para a rede e cavo. O mergulho, por ser um método, que para ser utilizado, 
depende sobretudo de condições climáticas e de transparência da água, não 
apresenta uma variação de capturas tão evidente, como observado para os 
outros métodos empregados. 

Se observarmos a variação do comprimento médio (T AB. 2), podemos 
verificar que, mesmo existindo uma diferença bastante significativa ·da 
rentabilidade entre os três t)létodos de pesca empregados, não ocorrem grandes 
variações do comprimento médio ao longo do tempo. Este fato pode ser 
explicado pelos diferentes estratos de profundidade, nos quais operaram os 
diferentes petrechos de pesca, mostrando a existência de uma estratificação 
batimétrica do comprimento dos indivíduos, estudados em relação à 
profundidade. 
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TABELA! 
Esforços de pesca e rendimentos médios para os diversos métodos de captura. 

Método Esforço Rendimento 
Pesca Embarque Pesca Embarque· 

Rede <m) l .808.527 86.346 1,023(*) 0,892 
Mergulho <hl 3.363 147,4 4,5(**) 3,8(**) 
Covo (unid.'l 32.834 3.400 O.l93(***l 0,167(***) 

TABELA2 
Frequência relativa de machos e fêmeas e váriação do comprimento médio 

para lagostas vermelha e verde, por método de captura. 

t.agosra Verinelba Lagosta Verde 

Método Fblca Macho FCmea Ma<ho 
N' % % LI % LI % % LI % LI 

Indiv. 
Rede 1.8ÓI 89.7 H,l 270 55,9 274 10.3 51,9 200 48,1 208 

MCJ1:ulho 2.898 67,4 ·46,0 214 54,0 218 32,6 43,7 189 56,3 193 
C ovo 3.192 !#0,7 51.2 193 48,8 190 9,3 53,4 161 46,6 159 
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FIG. 6 -Produção total e rendimentos para os diversos métodos de pesca (meses 
grupados). 
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FIG. 7 -·Variação mensal da captura de lagosta (duas espécies grupadas) pelo 
método de pesca com rede. 
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Durante o período estudado, foram amestrados um total de 7.891 lagostas, 
sendo 1.801 indivíduos capturados com rede; 2.898 por mergulho, e 3.192 
indivíduos por covo. Para os três métodos, a predominância foi de lagostas 
vermelhas, com frequências relativas que variaram de um mínimo de 67.4% 
para o mergulho a um máximo de 90.7% para o covo (T AB. 3). Considerando
se que os diversos métodos estudados operarani em estratos de profundidades 
diferentes, e se admitimos que o sex~ratio normal é de 50%:·podemos 
constatar que este não é uniforme em relação ao método empregado e como 
consequência, ao comprimento total dos indivíduos, já que ele varia em função 
do método (FIG. I O, 11 e 12). Desta maneira, a percentagem de femeas é mais 
elevada para os indivíduos capturados com covo (51.9%). O maior sex-ratio foi 
calculado para lagostas capturadas com rede (44.1%) (Tabela 2). Gomo pode 
ser observado na FIG. I, o menor sex-ratio encontrado corresponde às 
menores profundidades de pesca, ocorrendo o inverso para as regiões mais 
profundas. Estas observações nos leva a supor que, para a região estudada, 
possa existir uma estratificação dos sexos em relação à profundidade, 
ocorrendo uma maior concentração de fêmeas em profundidades menores. 
Para explicar a variação do sex-ratio em função do comprimento médio dos 
indivíduos, pode-se considerar a hipótese da diferença na taxa de crescimento 
existénte entre os sexos (Kanciruk, 1980) e da taxa de mortalidade natural 
diferenciada entre mãchos e fêmeas (Morgon, 1980). 

Os dados obtidos nos quatro embarques realizados nos meses de agosto, 
setembro, novembro e dezembro, em função dos três métodos de pesca, 
apresentam rentabilidades um pouco. inferiores aos dados obtidos através de 
mapas de bordo na pesca comercial ao longo do ano (de maio a dezembro). 
Esta diferença observada se deve sobretudo ao fato dos embarques terem sido 
realizados no período da entre-safra (julho-agosto-setembro) quando os 
rendimentos são geralmente menores (T AB. !). 

Partindo-se dos rendimentos médios obtidos e fazendo-se uma análise 
comparativa entre os três métodos, podemos constatar que, para a região 
estudada, o poder de pesca de !(um) covo equivale aproximadamente a 18,9 
metrÕs de rede/dia de pesca, enquanto na pesca com mergulho, I (uma) hora 
de mergulho equivale à produção de 23,4 covos/dia de pesca. Entretanto, se 
compararmos os rendimentos obtidos neste estudo para a rede, com aqueles 
alcançados por Paiva Filho e Alcântara Filho (1975) e Nascimento (1991), 
utilizando o mesmó mélodo de pesca no Estado do Ceará, podemos constatar 
que os rendimentos para a lagosta vermelha (Panulirus argus), obtidos para o 
Estado do Rio Grande do Norte, são inferiores aos rendimentos alcançados 
pelos autores acima citados. Comparando estes resultados, podemos verificar 
que o rendimento médio para o Rio Grande do Norte é 7,88 vezes inferior ao 
rendimento calculado por Paiva Filho Alcântara Filho (1975), e 2,09 vezes 
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inferior ao estimado por Nascimento· (1992). Como citou este autor, para o 
Estado do Ceará, estas diferenças observadaS se devem, provavelmente, a uma 
diminuição da aburidância., pelo aumento do esforço de pesca ocorrida. durante 
o intervalo de tempo no qual os estudos foram realizados. Por outro lado; os 
baixos rendimentos encontrados para o Estado do Rio Grande do Norte, 
devem-se provalvelmente, a ll9_1ll maior abundância de lagostas na região 
setentrional, que abrange o Estado do Ceará (SUDEPE, 1981). •. 

Classes Rede Meroulho COvo 

!!,t mm) L;:fta I v..Jh!Ttaverde 
L!!jlosla 

I Vennelha Verde lvennelhal Verde 
95 
115 4 I 6 
.125 4 17 lO 
135 15 32 41 
145 21 26 102 69 
ISS s 38 16 216 63 
165 3 45 86 281 23 
115 14 85 168 366 19 
185 5 30 101 175 330 15 
195 4 26 188 152 419 11 
205 8 41 388 110 431 12. 
215 12 29 353 75 246 3 
225 3ll. 17 182 52 218 7 
235 90 8 188 31 116 s 
245 154 .4 113 6 66 2 
255 211 s 100 11 35 I 
265 246 3 62 7 11 .I 
115 268 35 4 s 2 
285 218 19 2 2 
295 142 14 I 2 
305 87 7 I 
315 55 .2 
325 36 3 
335 20 3 
345 lO 
355 3 
365 s 
375 4 
385 2 
395 I 
405 
415 I 

Total . 1.616 185 1.947 946 2.896 296 

TABELA3 
\fariação da frequência de captura por classe de comprimento (Lt mm) para 

lagosta vermelha e verde por método de captura (rede, mergulho e co v o) 
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Foi constatado que, do total de lagostas vermelhas capturadas pelos três 
métodos de pesca ( re~ergulho e covo), 0,6 %, 21,0 % e 61 %, 
respectivamente estavam abaixo do tamanho mínimo permitido pela legislação 
vigente (202 mm de comprimento total - Lt). Enquanto que para as lagostas 
verdes amostradas, esta frequência relativa de indivíduos cujo comprimento 
total estava abaixo do minimo permitido (162 mm Lt), atingiu respectivamente 
4 %, 16 % é 73 % para os indivíduos capturados pelos três métados estudados 
(TAB. 3 eFIG. 13 e 14). 

Quanto ao cascalho recolhido pelas redes, constatou-se que a média era de 
0,740 kg de cascalho morto para cada 100 metros de rede e de 0,161 kg de 
cascalho vivo para cada 100 metros de rede. Considerou-se cascalho morto as 
algas cálcarias e cascalho vivo as algas verdes e vermelhas, bem como 
esponjas, entre outros. Este baixo índice se deve, principalmente, à introdução 
do "calão"que reduziu sensivelmente a quantidade de cascalho trazida. A rede 
que antes da introdução do "calão" operava horizontalmente, em relação ao 
fundo, com a utilização deste passou a operar numa posição mais vertical. 
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CONSIDERAÇÕES FJNAIS 

A estratificação do comprimento em relação à profundidade ficou 
claramente demonstrada neste estudo pelo emprego dos três métodos de pesca 
utilizados, confirmando observações já realizadas por outros autores para 
indivíduos do Gênero Panulirus do Nordeste do Brasil (Paiva & Costa, 1968 ; 
Rolim & Rocha, 1972 ; Conceição, 1987). O covo, que apresenta Ó menor 
comprimento médio dos indivíduos capturados, foi utilizado em profundidades 
que variavam de 10 a 20 metros, enquanto o mergulho que apresentou um 
comprimento médio superior ao covo, operou em profundidades que variavam 
de I O a 30 metros. Finalmente, a rede que foi utilizada em profundidades entre 
25 e 60 metros capturou indivíduos com os maiores comprimentos totais. 

Mesmo sendo estes resultados preliminares obtidos num espaço de tempo 
relativamente curto (um periodo de pesca= um ano), fica demonstrado que a 
pesca com redes, proibida com a justificativa de ser um método de pesca 
predatório (Paiva et a/., 1973), não é 'totalmente verdadeiro para a plataforma 
continetal do Rio Grande do Norte. Para esta região numa profundidade 
superior a 25 metros, foi constatado uma frequência relativa de apenas 0,4 % 
de indivíduos abaixo do tamanho minimo de captura permitido pela legislação 
em vígor. Enquanto que o covo, único método de pesca autorizado pela 
legislação; capturou éin"):nédia 61 % de indivíduos com comprimento. total 
inferior ao minimo permitido. 

Estas observações nos levam a considerar que a rede ou qualquer um dos 
outros dois métodos de pesca estudados, quando operados em profundidades 
acima de 30 metros, capturam em sua maioria indivíduos adultos (para as 
espécies Panulirus argus e P. laevicauda), cujos comprimentos totais estão 
dentro dos limites impostos pela legislação em vígor. 
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EFEITO DA PREDAÇÃO DO ROBALO Centropomus undecimalis 
(BLOCK, 1972)·- PISCES, CENTROPOMIDAE- SOBRE A TILÁPIA 

Oreochromis niloticus (LINNAEUS, 1758) CULTIVADOS EM VIVEIROS 
DE ÁGUA DOCE 

RESUMO 

Antônio Lisboa Nogu~ra da SilvaJ 
José Arlindo Pereira2 

Quatro viveiros de água doce de aproximadamente 0,014 ha foram 
estocados com tilápias do Nilo, com peso de 60g e numa proporção de 1 
macho para 2 fêmeas. Decorrido lim mês, tempo suficiente para o surgimento 
dos primeiros alevinos, estocou-se robalo juvenis em três viveiros, ocasionando 
umà densidade de estecagem de 0,8 peixes/m2 As tilápias foram alimentadas 
com ração peletizada contendo 26% de proteína bruta na taxa de 4% da sua 
biomassa. Após cinco meses de cultivo efetuou-se a despesca, sendo registrado 
o número de alevinOs .e.juvenis recrutados por viveiro. A biomassa .total nos 
quatro viveiros aumentou expressivamente, sendo o peso médio das tilápias e a 
produtividade, maiores nos viveiros onde se configurou um controle 
populacional mais efetivo por parte do robalo. Comprovou-se que este peixe é 
capaz de viver bem, crescer normalmente e controlar a reprodução de tilápias 
em viveiros de água doce. o crescimento do robalo nas condições estudadas, 
assemelha-se ao observado no meio natural, algumas vezes superando o 
desempenho· desta espécie em sistemas de policultivos estuarinos. 

ABSTRACT 

Four freswater ponds (0,014 ha) were stocked with either Oreochromis 
niloticus ofaverage weigh of 60g (two females to one male). After one month 
three óf this ponds stocked juveniles C. undecimalis, occuring a stocking 
ration of 0,8 fishes m2

' During tive months the tilapia were fed daily with a-
26% proteintation at rale of 4% body weigth and then harvested. Recrnits of 

1. Professor do Departamento de Engenharia de Pesca da UFRPE 
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Boi. Técn. aent. CEPENE, Rio Formoso, 2(1): 155 -169, 1994. 



tilapia were accunted and its number was sigifícantly lower in the 
experimental than in the contrai pond. The snook was an effective means of 
decreasing recruitment and increasing yield of larger size tilapia. This 
predator is able to tbrive in freshwater pond. lts growth in experimental 
conditions was similar environment and sometimes higher than brackish water 
culture. 

INTRODUÇÃO 

O Cenlropomus undecimalis tem distribuição tipiCamente tropical e 
subtropical, ocorrendo exclusivamente na costa oriental da América, incluída 
quase toda costa brasileira, onde sua pesca é contínua, apesar da tonelagem 
relativamente baixa. É um dos peixes mais apreciados pela qualidade, sabor da 
carne e outros aspectos de importância comercial, refletidos em altos preços no 
mercado, onde é conhecido com os nomes vulgares de camarim (Norte e 
Nordeste) e robalo (da Baltia ao Sul do País). 

No Nordeste, apesar de. restrita, a disportibilidade natural de alevinos do 
C. undecimalis em cert~Areas, tem possibilitado, desde longa data, lintitado 
cultivo artesanal da espécie em viveiros estuarinos~ em associação com outros 
peixes. Obviamente, a disponibilidade de alevinos é um fator a ser 
considerado em futuros planos de cultivo. Contudo, estudos em andamento 
nos E.U.A. e no Brasil, indicam que o domínio das técnicas de reprodução 
artificialmente induzida da espécie assim como o cultivo em massa de suas 
larvas tendem a se concretizar em curto espaço de tempo. 

Resolvida a questão do abastecimento adequado de alevinos, várias 
possibilidades surgem à primeira vista. Entre elas, o repovoamerito de áreas 
naturais, onde outrora a pesca era abundante, e a estocagem em pequenos e 
grandes açudes, com expressiva íctiomassa de espécies daninhas ou 
desinteressantes pelo pequeno porte. 

Desse modo, participando isolada ou aditivamente do controle, o 
c. undecimalis poderia transformar peixes desprezados em íctiomassa de valor 
comercial e, em conseqüência, melhorar a pesca comercial e de subsistência. 
Neste caso, ainda, ele podetia gerar renda extra, mediante exploração da pesca 
esportiva, já que reúne igualmente, qualidades excepcionais para esta 
atividade, o que seria bastante conveniente, sobretudo nas propriedades rurais 
que dispõem de pequenos açudes. 

No Brasil, assim como em vários outros países, foram introduzidos em 
muitos corpos d'água naturais e artificiais, de forma premeditada ou não, 
diversos ciclídeos africanos pertencentes ao gênero tilápia e afins. A despeito 
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de todas as vantagens das tilápias para a atividade aqüícola, freqüentemente 
ocorre um excesso populacional em viveiros de monocultivo desses animais, 
devido a sua precocidade reprodutiva e alta prolificidade. Isto resulta em alta 
competição por espaço e alimento e, como conseqüência, em nanismo e 
desuniformidade no tamanho, gerando peixes fora dos requisitos de mercado. 
Devido a este problema, o cultivo desse peixe é visto com reserva em algumas 
partes do mundo. ' 

Reduzit, ou então em termos ideais, elintinar a maturação e reprodução da 
tilápia em cativeiro, tem sido a principal meta dos pesquisadores da área. 
Várias soluções foram e vêm sendo testadas com diferentes graus de eficiência. · 
As técnicas ou métodos testados para tentar solucionar a excessiva reprodução 
das tilápias em cativeiro, podem ser agrupados em quatro: mecânicos, 
bioquínticos, genéticos e biológicos (ou ecológicos). 

O presente estudo, se enquadra no contexto do controle biológico e versa 
sobre o cultivo de c. Úndecimalis, na fase juvenil,em viveiros de água doce, 
alimentado com alevinos de tilápia do Nilo (Orechromis niloticus), produzidos 
nos próprios viveiros, mediante introdução prévia de reprodutores. Os 
objetivos deste trabalho são a análise e a avaliação: (1) do seu comportamento 
e do seu crescimento em viveiros de água doce, e (2) do emprego da espécie 
como controlador do recrutamento de tilápias. 

,, -.-;•-

MATÉRIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda Cristalino, situada no município 
de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, Pernambuco. 
Suas coordenadas geograficas são de 8" 10' lat. S e 35" 03'long. W e a altitude 
é de 102 metros. 

A referida fazenda possui 8 hectares de viveiros destinados ao cultivo de 
peixes e camarões, sendo 41 viveiros de engorda e 15 viveiros-berçários. Para 
o pre_J;ente trabalho, foram utilizados quatro viveiros berFos, escavados em 
terreno natural, com áreas de 116, 130, 140 e 144 m e coluna d'água de 
aproximadamente 1 metro. O solo onde foram escavados os viveiros. é 
composto de 50% de argila, 20% de silte e 30% de areia 

Os exemplares de C. undecimalis utilizados no experimento, foram 
capturados. em "poças'1 e canais da Ilha de Itamaracá - PE, onde após 
confinâmento de 2 a 4 dias em viveiro-rede foram, transportados para a Base 
de Piscicultura do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Neste local, onde também se fez a produção dos exemplares de 
O. niloticus, foi feita a a aclimação dos robalos à água doce e a seleção por 
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classe de comprimento. Em seguida, os peixes foram transportados para os 
viveiros experimentais. 

Com o objetivo de estabelecer controle das flutuações ambientais no 
experimento, os viveiros foram monitorados diariamente, quanto .à 
temperatura (à meia àgua), oxigênio dissolvido e pH, procurando-se abranger 
horàrios bem distintos, inclusive à noite e madrugada. A temperatura e o 
oxigênio dissolvido foram determinados com o emprego de um aparelho 
eletrônico portàtil, de procedência americana, calibrado mensalmente de 
acordo com a instrução do fabricante, enquanto para as medidas de pH, usou
se "Kif' colorimétrico. 

O esquema de estocagem é apresentada na T AB. I, onde dentre outras 
tranformações, se evidencia que as tilápias adultas foram estocadas com 20 e 
30 metros de antecedência aos robalos, tempo suficiente para que surgissem 
os primeiros alevinos. Estes constituíram então, o alimento dos robalos. 
Saliente-se ainda a tilápias foram sexadas e estocadas na proporção de I 
macho: 2 fêmeas. No viveiro B . 14, estocou-se apenas tilápias para servir de 
controle. 

A àgua dos viveiros, bombeada de um riacho perene, contíguo aos 
viveiros, era conduzida por tubulação plástica e previamente submetida a um 
sistema de filtros de disco, o que impedia a entrada de organismos estranhos 
ao cultivo. ,~ -.-, .. 

O delineamento experimental constituiu-se, portanto, de único tratamento, 
com 3 repetições e um viveiro-controle. Considerou-se também que as 
pequenas e inevitáveis diferenças, . como, por exemplo, as decorrentes das 
dimensões dos viveiros, não chegaram a ser suficientes para o propósito 
estudado. 

RESULTADOS 

Examinando-se médias dos pesos das tilápias (FIG. 1), observa-se o valor 
mais acentUado, 312,9g, no viveiro B.6, o qual apresentou também maior 
cresicmento dos robalos. A menor média (174,6g) ocorreu justamente no 
viveiro-controle, ou seja, no tratamento onde foram estocadas apenas tilápias. 

A T AB. 2, mostra os resultados referentes à sobrevivência . e ao 
crescimento dos robalos e das'tilápias nos quatro viveiros. A menor taxa de 
sobrevivência dos robalo foi 56,6% (viveiro B.6) e a maior 68,5% (viveiro 
B.ll), com média de 62,8%, enquanto a tilápi.a apresentou 100% de 
sobrevivência em todos os viveiros. 
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F1G. 1 - Pesos médios iniciais e finais das tilápias ( Q - Ô) estocados eni três 
viveiros, em funçãq do número de robalos sobreviventes e comparativa
mente com o viveiro-controle (sem robalos). 



TABELAl 

Estocagem em viveiros experimentais de C. undecimalis, associados a 
Oreochromis niloticus, na Fazenda Cristalino, Jaboatão dos Guararapes-PE, 

no ano de 1990. 

' 
VIVEIROS 

B.6 B.S B.ll B.4 
DADOS Espéd.e Espécie Espéd.e Esped.e 

Robalo ruáPia Robalo Tllápia Robalo TU á pia Tilápla 

Área do viveiro (m2
) 116 140 130 144 

Data da estocagem 13/09 24/08 13/09 14/08 29/09 24/08 24/08 
Número de 30 60 30 75 35 70 75 
lndividuos 
Relação ~Canúvoro: 1 : 2 1 : 2,5 1 : 2 
forrageiro 
Peso médio inidal (g) 9 60 13 60 i4 60 60 
Comprimento médio 10 15 ll 15 12 15 15 
inicial (em) 
Dias de cultivo 132~ .. 152 132 152 145 179 152 

TABELA2 
Crescimento e sobrevivência de robalos (camarins) e tilápias cultivadas em 

viveiros de água doce, em função do periodo experimental. 

VIVEIROS 
B.6 B.S B.ll B.4 

D4JlOS Espéd.e Espéd.e Espéde Espede 

Robalo Tüápia Robalo Tllápia Robalo Tilápia Tilápia 

Duração ~o 132 152 132 152 145 179 152 
experimento (dias) 
Sobrev.ivênda (%.) 56,6 100,0 63,3 100,0 68,5 100,0 100,0 
Coefi.dente de 10 • 14,7 9,9 17,2 1Ó,9 15,7 16,8 
variação (CV%) 
Peso final (1) (W) 116 312 89,9 220 62,5 221 175 
Coeficiente de 24,5 42,9 26,48 45,3 24,29 42,38 51,21 
Variação (CV%) 
Taxa de crescimento 1,11 0,63 0,88. 0,47 0,54 0,40 0,35 

. (mmldla) 
Ganho de peso 0,81 1,66 0,58 10,5 0,33 0,90 0,75 
(Indlg.dla) 



, No decorrer do cultivo, foi ntinistrada diariamente às tilápias, uma ração 
peletizada .com aproximadamente 26 % de proteína, produzida na própria 
fazenda, na proporção de 4 % da biomassa/dia desses ciclídeos em cada 
víveiro. 
As principais variáveis que serviram para avaliar, o efeito da predação do 
robalo sobre a tilápia, obtidas no final do experimento, mediante a drenagem 
dos viveiros; . foram o número de sobreviventes de cada espéçie, seus 
respectivos pesos finais, bem como o número de tilápias recrutadas. 

A açà~Í predatória do_s robalos sobre as tilápias fica evidenciada, na medida 
que o número de tilápiaÍl ·.é baixo nos viveiros onde o robalo conseguir melhor 
performance, de cres.cirnento (B.6 e B.8), enquanto no 'viveiro-controle a 
reprodução ~sse ciclídeo é generalizada Considerou-se como tilápia 
recrutada aquela com peso inferior a 60g, valor médio quando da estocagem. 
A ação predatória também é refletida no peso das tilápias originalmente 
estocadas, pois o percentual delas com peso maior que I OOg na despesca foi 
96,6% no viveiro B.6, enquanto no viveiro-controle foi 77,6%. 

A ·participação relativa dos grupOs, tilápia maior que 1 OOg, tilápia menor 
que lOOg e .robalos, na biomassa total de cada viveiro, representada na Figura 
2, evidenciou um aumento gradativo das tilápias pequenas, desde o viveiro 
onde o. robalo obteve maior crescimento (B. 6) até o viveiro onde foram 
estocadas apenastil~~,.{B:l4). ' 

Pela T AB:. ,3, ·.constata-se que as biomassas finais foram menores nos 
viveiros com a.associação·robalo x tilápia (B.6, B.9 e B.ll) e bem maior, da 
ordem de 51 kg, no viveiro onde se cultivou apenas tilápia. Observou-se, 
contudo, que o viveiro B.6, quase 100% das tilápiàs alcançaram tamanhos 
comerciais, enquanto uma minoria no viveiro B.14, insiginificante em termos 
de individuas e em tomo de 20% da biomassa, estava adequada para abate. 

As variáveis ambientais podem ser observadas na T AB. 4. 
A temperatura da água variou de 22,8 a 31,2 •c, embora os valores 

mínimos tenham ocorrido com pouca frequência e somente durante algumas 
madrugadas do mês de agosto, de uma maneira geral ocorreram valores acima 
de 26 .!'C e a amplitude de variação diária em tomo de 4 •c. A variação da 
temperatura da água dos viveiros, em relação à temperatura do ar; foi sempre 
abaixo de 1 •c nas máximas e acima de 1 •c nas minimas. 

O oxigênio dissolvidO, apresentou um padrão entre 5 e 7 ml/1, com 
máximo de 9,5 e mínimo .de 3,8 ocorrido no viveiro B.l4 que por sinal, foi que 
o estocou maior biomassa. Um fator que contribuiu para que os valores de OD 
estivessem dentro da faixas ótimas para peixes, foi a renovação da água, feita 
toda vez que havia tendência à eutroficação dos viveiros. Os valores de 
percentual de saturação foram, na maior parte do período experimental, acima 
de25%. 
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Quanto ao pH, os resultados obtidos demonstraram que a água manteve-se 
de uma maneira geral, neutra ou levemente alcalina. 

Viveiro 66 

Viveiro 611. 

B 

A - tilápias menores de lOOg 
B - tilápias m:liores de lOOg 
C- camarins 

Viveiro 68 

.• (64%) 

Viveiro 614 

A (78%) 

B (22%) 

FIG. 2 - Participação relativa(.%) dos robalos.e tilápias na biomassa· total, evi
denciando-se o percentual de tilápias com tamanho inferior ao mínimo 
comercial. 
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TABELA3 · 
Recrutamento e produção nó cultivo de robalos e tilápias 

em viVeiros de água doce. · 

VIVEmos < 

B.6· B.8 B.ll 
DADOS EspéCie~ Espéde Espéde 

B.4 
Espeçie 

Robalo . ·TDápla Robalo TDápla Robalo TDápla TDápla 

N" •• tilápias 54 245 952 2540 
.......tadas 
(1Qc<W<i6011) ~) 
Perooatual de tilápla 
com peso>tooe"' 

95,0 89,3 88,9 78,9 

JDteasidade de larvas pouca insiFJii- Raz<>á- Miilia 
e lllev.inos (peso<i.OC). ficante vel 
1111despesea 
Deasidade de . ~,77, . 0,75 0,80 0,52 
~ (peixelm') 

Biomassa inidal (kgj 0,27' 3,60 0,39 . 4,50 0,49 4,20 4,50. 
Prvduti.~dade inidal . 0,11 0,86 0,07 0,56 0,05 0,49 0,40 

· (Wm.2/dia) ,~- _ ._.._-.. 
Biomassa final (kll) . 1,97 18,7 1,71 16,5 1,50 15,70 .13,3 
Rendintento líquido(k:) 1,7p 15,2 1,32 12,0 1,01 11,50 8,0 
Biomassa total (kg) 23,4_ 25,9 31,5 51,4 

TABELA4 
Valores máximos e mínimos de temperatura da água ( oC ), oxigênio 

dissolvido ( ml/1) e pH, obtidos nos 4 viveiros, no decorrer dos cultivos. 

VIVEmos T 6c OD(ml) pH 
Máxima Mínima Mínima 1\fáxima 1\fáxima Mínima 

B.6 31 23 4,5 9,2 8,0 7,0 
B.8 31,2 . 23,2 4,3 9,5 8,0 6,9 
B.ll 31 22,8 3,& 8,6 8,2 7,0 
B;14 31 22,8 3,8 8,6 8,2 7,0 



DISCUSSÃO 

O estudo do crescimento dos peixes é adequado para análise e oferece 
oportunidade de se investigar o balanço dinâmico e as alterações em 
ecossistemas aquáticos (Weartherley, 1972), além de em piscicultura, se 
constituir no principal parâmetro indicador da produtividade. 

O crescimento pode ser estudado mais sofisticadamente, mediante modelos 
matemáticos ou simplesmente pelas variações de comprimento ou peso na 
unidade de tempo. 

Neste estudo, embora a finalidade básica não seja a engorda, os robalos 
apresentaram no que conceme a crescimento em peso ou ganho de peso 
(individuo/dia) no periodo, valores da ordem de 0,8g/dia (viveiro B.6); 
0,58g/dia (viveiro B.8), e 0,33g/dia (viveiro B.11), evidenciano um gradiente 
decrescente. Tal fato é explicado por Chervinsky ( 197 5), quando afirma que 
se um predador não tiver habilidade para controlar os alevinos e juvenis desde 
cedo num viveiro, estes crescerão rapidamente, exercendo uma pressão 
populacional sobre o predador, o qnal apresentará ganhos de peso reduzidos. 

Corroborando a premissa anterior, observa-se que embora com maior taxa 
de sobrevivência (68,5%), o robalo no viveiro B.ll apresentou o menor peso 
médio final , da ordem de 62,5g, enquanto no viveiro B.6, onde houve um 
controle mais efetivo d.~ tilápia e praticamente não se constatou ninhadas, o 
seu peso médio final foi de 116,27 gramas. 

Comparativamente aos ganhos de. peso em outros trabalhos, embora esses 
resultados sejam inferiores aos de Silva et a/ (1992), cultivando robalos em 
tanques de alvenaria com água doce, eles são na média, superiores aos obtidos 
por Okada et a/. (1980), 0,324g/dia; Maia et a/. (1980), 0,42g/dia, e Rocha & 
Okada (1980), 0,43 e 0,99 g/dia, os quais conduziram experimentos de 
policultivo em viveiros estuarinos. 

A boa performance de C. undecimalis em cultivos foi também destacada 
anteriormente por Tucker (1987), que obteve para juvenis em 70 dias de 
cultivo, ganhos de peso da ordem de 1,13g/dia e 1,02 g/dia, em água doce e 
salgada, respectivamente. · 

Por outro lado, os valores RRl (taxa de incremento relativo) da ordem de 
1,46 (viveiro B.6), 1,06 (viveiro B.8) e 0,64 (viveiro B.ll)- á exceção do 
primeiro - foram inferiores ás obtidas por Silva et ai. (1992), para igual 
periodo de cultivo, Silva et ai. (obra citada), cultivaram C. undecimalis 
alimentado-o com dieta mais diversifícade ( tilápias. guarus, piabas e 
camarões de água doce) e obtiveram RRl da ordem de 1,18 aos !50 dias de 
cultivo. · 
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No que se relaciona à estocagem nos viveiros, a mortalidade é um dos 
principais problemas encontrados na - condução de experimentos de 
piscicultura. Alguns peixes podem morrer instantaneamente ou em seguida à 
introdução e, dependendo da quantidade, esta poderá comprometer o resultado 
do experimento (Shell, 1983). 

No presente trabalho observa-se que, entre as tilápias, não houve 
mortalidade, enquanto os robalos tiveram taxa de sobrevivência de 56,6% 
(viveiro B.6), 63,3% (viveiro B.8) e 68,5% (viveiro B.ll). 

Chapman et a/ (1982), mencionaram sobrevivência ,de 42 a 78% (média 
de 65% ), em cultivos de C. undecimalis na Flórida, em viveiros de água doce 
e consideram os resultados excelentes. Comparativamente, os valores obtidos 
nesta pesquisa são promissores. · 

Em policultivos estuarinos com participação de C. undecima/is, em 
Itamaracá - PE, também se observa grande variabilidade das taxas de 
sobrevivência, embora os valores sejam, de maneira geral, superiores aos 
obtidos em água doce. Okada et ai. (1980), mencionaram taxa de 30%; Maia 
et ai. (1980), conseguiram 100% de sobrevivência; Rocha & Okada (1980), 
referem-se a taxa de 80%, .Silva et a/. (197 6) obtiveram apenas 15% de 
sobrevivência. 

Independente da mortalidade decorrente do periodo adaptativo no novo 
ambiente, há de se co_nsiderar a possibilidade de, neste trabalho, ter havido 
inadequação nutricional, visto que os robalos alimentaram-se basicamente de 
tilápias. A propósito, Clarke et a/ .(1988), fazem alusão a uma alta taxa de 
mortalidade ocorrida em C. undecima/is juvenis, alimentados com dieta 
exclusivamente à base de camarões picados. Em experimento posterior, foi 
demonstrado que esta dieta (camarões), ministrada aos robalos, ocasionou taxa 
de mortalidade maiores do que em outros grupos com dietas mais variadas. 

A propósito da introdução de peixes carnívoros em determinados cultivos 
se deduz ser uma estratégia Ponce (1983), observou aumentos na produção 
total dos viveiros, quando utilizou o sistema de policultivo, envolvendo 
espécies carnívoras e forrageiras, enquanto Souza (1988) menciona que a 
utilização de peixe.s carnívoros, além dé favorecer o controle da natalidade de 
organismos indesejáveis, combate as doenças, à medida que os enfermos são os 
mais suscetíveis de serem predados. Li (1987), faz alusão à aqüicultura 
ecológica, onde o objetivo é favorecer a · eficiência ecológica, . social e 
econômica, além de aumentar a produção. 

Pruginin & Kanyik (1965), afirmam que o policultivo é recomendado 
quando a meta é produzir peixes caros. 

Em cultivos mais controlados, contudo, essa prática ainda não é muito 
popular, justamente porque estudos indicando quais os predadores ideais e as 
relações predadores: presas'são escassos (Dadzie, 1982). 
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Dentre as tentativas realizadas, até o presente, para controle populacional 
de tilápias, grande parte foi, ao que parece, positiva, porém os dados são ainda 
incompletos, tanto pela descontinuidade das pesquisas como por problemas 
devidos ás caracteristicas intrinsecas dos predadores, especialmente peixes de 
água doce. 

Lovshin (1977) mencionou que a pescada ou corvina Plagioscion 
squamosissimus é capaz de controlar tilápias, porém, não é muito ~ficiente. 
Hogendoom & Koops (1983), associando o bagre africano clarias lazera com 
tilápias conseguiram aumentar a biomassa de 2 a 5 vezes em relação ao 
monocultivo de Orechromis niloticus. Contudo, no cultivo associado, o peso 
médio individual foi sensivelmente inferior em ambas as espécies. 

Resultados interessantes foram obtidos por Dunseth & Bayne (1978), 
quando utilizaram Guapote tigre, Cickiassoma managuense como predador 
de Tilápia aurea em viveiros. Na proporção de estocagem de 4: 1 (alevinos de 
tilápia: alevinos C.managuense) foi obtido efetivo controle no recrutamento de 
ambas as espécies, com tilápias de bom tamanho e menor taxa de convenção 
alimentar em relação aos viveiros-controle (monocultivo de tilápias). 

No presente trabalho, considerando-se os percentuais das larvas, alevinos e 
juvenis de tilápias nos três viveiros, com associação robalo-tilápia, em relação 
ao viveiro-controle, fica caracterizado o excelente papel do C. undecimalis 
como predador. Res~~It~se um sistema eficaz de filtros que impediu a entrada 
de organismos estranhos, quando o rtivel da água nos viveiros era completado 
e, . consequentemente, a certeza de que a dieta dos robalos era quase 
exclusivamente tilápias. 

Outro aspecto positivo a destacar é que, como o robalo não desova em 
cativeiro, especialmente em água doce, é possivel se exercer controle efetivo 
sobre seus estoques, seja em viveiros. repressas ou açudes. 

CONCLUSÃO 

. De acordo com os objetivos propostos para este trabalho, pode-se concluir, 
com relação a C. undecimalis: 

• Confirmou ser um peixe capaz de viver bem e crescer normalmente, em 
viveiros de água doce. 

• É capaz de controlar o recrutamento de tilápia do Nilo em viveiros. 

• A tilápia do Nilo, como sua única fonte alimentar, ao que parece, não 
ocasionou problemas ao seu desenvolvimento 
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Fazem-se necessanos, estudos posteriores mais detalhados . e ·mais 
prolongados, especialmente par se conhecer a proporção ideal robalo 
(camorim): tilápia 
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DESCOLORAÇÃO DA J;>ELE DO PARGO, Lutjanus 
purpureus POEY, A BORDO DE BARCOS 

PARGUEIROS. 

RESUMO 

Masayosbi Ogawa1
'
2 
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Fábio Mendonçai-Diniz1 

Nonna Barreto Perdigão3 

Quatro operações de pesca comercial do pargo, Lutjanus purpureus, foram 
efetuadas, sendo qne na segunda e quarta aplicou-se BHf (butil-hidroxi
tolueno) como antioxidante no congelador de imersão a bordo, com a 
finalidade de inibir o processo de oxidação dos carotenóides da pele dos pargos 
capturados, processo este que, face a um mercado cada vez mais exigente, 
tem efeito depreciador no valor comercial das espécies para as quais é 
característica a coloração vermelha Quanto às análises químicas observou-se 
que os índices de TBA, apresentaram uma tendência crescente à medida que a 
descoloração tornou-se mais intensa nas amostras das 4 viagens empreendidas 
e que os valores de perqxido mostraram-se menores na viagem onde houve 
aplicação de BHf. O uso de antioxidante no congelador de imersão mostrou-se 
eficiente na preservação da coloração vermelha da pele do pargo. 

ABSTRACTS 

From commercial fishing operations, capturíng specimens of red snapper 
(lutjanus purpureus ), were carríed out in arder to test the efficiency of BHf 
(butyl-hidroxy-tolueno), when added to the. bríne of freezing unit on board 
during the second and fourth of these operations with the purpose of inhibiting 
the oxidative processes of the skin carotenoids of the capture snappers. It is 
well know that discoloration of red fishes is a depreciation factor on a market 
which requires an ever-increasing quaiity of seafood products it consumes. 
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Consideration the chemical analyses it was observed that TBA, indices had an 
increasingtendency as discoloration became more intense on samples taken at 
4 trips. Peroxide values were lower on trips where BHT, was applied. The use 
of antioxidant in the brine immersion freezer on board the vessel showed to be 
efficient for the preservation ofthe skin coloration ofthe red snapper. 

INTRODUÇÃO 

O pargo, Lutjanus purpureus Poey, é capturado em toda a costa Norte do 
Brasil, constituindo-se em um dos principais recursos pesqueiros da região 
Nordeste. Isto ocorre devido ao grande número de empresas pesqueiras, que 
pescam pargo, estarem estabelecidas no Estado de Ceará. Na região 
Nordeste, a captura do pargo concentrou-se em bancos oceânicos, 
circunscrevendo-se em seguida a plataforma continental dos Estados do Ceará 
e Maranhão e, posteriormente, já na região Norte, as costas dos Estados do 
Pará e Amapá (Coelho, 1978; SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA PESCA -SUDEPE, 1978; Ivo & Hanson, 1982 
). 

O pargo na forma de"filií'ou eviscerado ocupa o segundo lugar na pauta de 
exportação dos recursos pesqueiros do Estado do Ceará. Segundo dados do 
IBAMA no ano de 1993 foram exportados pelo porto do Mucuripe (Fortaleza
CE), 403.138 kg de filé e 43.725 kg. de pargo inteiro eviscerado, o que se 
refletiu respectivamente nas receitas deUS$ 1.581. 799,00 e US$ 61.603,00, 
respectivamente. 

Ressalte-se que o mercado externo vem se tornando cada vez mais 
exigente, no tocante à qualidade do pescado importado, exigindo que o pargo 
apresente sua coloração original, o que tem gerado urna conscientizacão no 
meio empresarial no sentido da manutenção da coloração vermelha do pargo. 

Tsukvda (1970), relata que os antioxidantes BHA e BHT, são eficientes 
inibidores de descoloração de peixes vermelhos. 

Segundo Lemos (1984), 97 % dos pigmentos carotenóides presentes na 
pele do pargo são astaxantina, pigmento este responsável pela coloração 
vermelha natural de sua pele., 

A oxidação da astaxantina acarreta uma alteração de cor, tornando-se a 
pele amarelo-esbranquiçada, depreciando seu preço, ao longo do dilatado 
periodo de mais de 40 dias de pescaria. Além disso, o fato de os pargos serem 
congelados e estocados por muito tempo a bordo e submetidos a 
descongelamento para processamento na indústria, favorece a ocorrência de 
tal descoloração. 
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Verificou'sea eficiência do antioxida.nte BHA (butinjto-hidroxianisol) e do 
BHT.(butirilto-hidroxi-tolueno) na manutenção da coloração da pele do pargo 
conservado em gelo (Ogawa & Bastos, 1971) e congelado e estocado (Ogawa 
et ai., 1973). . 

"Neste trabalho, procuramos estudai os efeitos e o uso ideal do antioxidante 
BHT tio combate • à perda da coloração vermelha da pele do pargo congelado, 
levando em consideração desde o aumento da captura até o benefici311lento em 
escala industrial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trabalhamos com exemplares de pargo, Lutjanus J " pureus Poey, 
capturados ao longo da costa dos Estados brasileiros do M nhão, Parà e 
Amapá, sobretudo do penúltimo, durante quatro ope ões de pesca 
.comercial efetuadas pelo barco Y arnashita, pertencente a em 'sa !PESCA -
Indústria de Frio e Pesca S/ A, sediada em Fortaleza (Cearà · rasil), durante 
o último semestre de !991 e o primeiro semestre de 1992. 

Atividades desenvolvidas a bordo . 

ProvidencioÜ-se: primeiramente, para o início da ca.: a viagem, a 
elaboi-ação da salmoura dentro do congelador, com uma •: apacidade ·de 
apro~iinadamente 3, 000 litros, que, por sua vez, era composto P< r 2. 000 litros 
de águ,a do mar, 600 kg. de sal e 300 kg de açúcar. Toda ' ope{l!Ção se 
~ealizóu em menos de 48 horas antes da pescaria, tempo necessáJ o para que a 

'salmoura atingisse uma .temperatura de aproximadamente - 2t •c. Cada 
imersão para abaixamento de temperatura, no congelador, bt·neficiou no 
máximo 350 peixes. · · 

Na preparação da solução antioxida.nte foram dissolvidos 2 lg. de BHT, 
fabricado pela Sumitomo Chemical Company Ltd. - Japão; segoindo a 
incoworação em 7 litros de água, I litro de óleo de soja e I litro do 
emulsificante ALINE-800. Essa solução foi em seguida misturada a salmoura, 
de modo que a concentração de BHT atingiu 0,02 % em relação à quantidade 
total de salmoura. 

Quando a bordo, logo após a captura, os pargos foram deslocados para um 
espaço reservado conhecido por "curral", onde foram submetidos a uma· 
lavagem com água bombeada do mar para a retirada. de sangoe, muco e 
materiais estranhos, sendo a segoir transportados para um congelador de 
imersão, onde permaneceram de 15 minutos a 3 horas. Esta variação do 
tempo ·dependeu da temperatura da salmoura, que varia de acordo com a 
quantidade de peixes submetido a um abaixamento de temperatura. 
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Finalmente, estes deram entrada na câmara frigorífica (aproximadamente -
1s•q, distribuídos em urnas, com o ventre para cima, onde permaneceram 
durante toda a pescaria . 

Durante a permanência dos peixes no congelador de imersão e no 
frigorífico, medimos as temperaturas do peixe, da salmoura (FIG. 1) e do ar 
no frigorífico (FIG. 2). No peixe a temperatura foi tomada através da 
coloração do termômetro no flanco. Para se obter a temperatura do 
frigorífico, faz-se necessário colocar o termômetro suspenso pela serpentina a 
uma altura de aproximadamente 1 metro, acima do piso. 

Atividades desenvolvidas em terras 

Durante a recepção dos peixes na indústria, foi feita uma triagem do 
pargo, das espécies integrantes de sua fauna acompanhante e, então lavados, 
classificados por tamanho e em seguida pesados. Durante esta fase, foi 
elaborado um perfil de coloração dos pargos (T AB. 1), onde três operários 
especializados avaliaram, a nível sensorial, a percentagem de coloração de 
todos os pargos desembarcados (T AB. 2). 

Para as análises químicas, foram retirados exemplares representantes dos 
níveis sensoriais A, B, C e D de cada viagem, com peso e comprimento 
médio de 1.150g e .}S .. çm, estocados em câmara frigorífica (- 20 •c) por 10 
dias (tempo médio de· estocagem do pargo beneficiado para exportação), 
envoltos individualmente em sacos de polietileno e acondicionados em caixas 
de papelão. 

No laboratório, procedeu-se a retirada da pele do pargo para extração dos 
pigmentos carotenóides, segundo o método de Tsukuda, (1974). A avaliação 
do grau de oxidação dos pigmentos caratenóides foi determinada através da 
análise do TBA, de acordo com o método de Yu e Sinnhuber (1957) e valor de 
peróxido (POV), método adotado pela JAPANASE ASSOCIATION OF OIL 
CHEMISTRY (1972). Todos os resultados foram submetidos a Análise de 
Variância (ANOV A); e são apresentados na T AB. 4. 
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TABELAl 

Critério usado no teste organoléptÚ:o para avaliação da colo~ão 'i:!a JX'le do 
pargo, Lutjanus purpureus Poey ' 

Caracteres Escala 
A B c D 

Cor Fortemente Ligeira Descoloração Fracamente 
colorido descoloração notável colorido 

Percentagem 100-90% 90-75% 75-50% 50-35% 
de coloração 

TABELA2 

Número total de pargos capturados nas viagens JX'Squisadas pelo Barco 
Yamashita 

Nível de Quantidade de pargos 
colo 

viagem I(*) Viagem 2(**) Viagem3 (*) 

A 5.660 (15%) 5.398 (22%) HIO(I3%) 

- B 9,810 (26%) 1L532 (47%) 5,714 (19%) 
c 14.338 (38%) 5.398 (22%) 13.232 (44%) 
D 7.923 (21%) 2,209 (9%) 7218 (24%) 

Total 31_731 24.537 30.074 

(*) Não aplicação de antioxidante durante a viagem 
(**) Aplicação de antioxidante durante a viagem 

Viagem4 
(**) 

12A59 (26%) 
24A39 (51%) 
9.584 (20%) 
L437 (3%) 

47.919 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando uma grande quantidade de peixe, incluindo a fauna 
acompanhante, é capturada, o acondicionamento destes no congelador de 
imersão sem um resfriamento prévio, provoca um aumento da temperatura da 
salmoura, dilatando, consequentemente, o tempo dentro da zona critica de 
congelamento. O volume expressivo de peixes da fauna acompanhante 
também provoca um aumento na temperatura do ar do frigorífico. 

O pargo que apresentava uma temperatura de 27 •c quando pescado, levou 
48 minutos para atingir - 1° C. ( 1,7 mini °C) e necessitou 30 minutos no 
intervalo de temperatura de - 1°C a- 5° C (7,5 mini °C.) ( FIG. 1) e 150 a 
175 minutos para baixar até - 15 °C. Após isso, o efeito de abaixamento de 
temperatura ficou bastante reduzido gastando-se cerca de 100 minutos para a 
temperatura baixar 1 •c. ( FIG. 2 ). Portanto, consideramos que este sistema 
de refrigeração do barco é inadequado para congelamento e estocagem durante 
as viagens de pescaria. 

Cerca de .59 % e 68 % dos pargos capturados durante a 1' e 3' viagens, 
respectivamente, em pescaria convencionais, isto é, em que não se faz uso de 
antioxidante, mostraram-se nos níveis de coloração C e D (T AB. 2). 

Embora na 3'- viagem haja sido capturado um menor volume de peixes, o 
respectivo nível de descoloração foi mais elevado, provavelmente em 
decorrência de problem"as de ordem técnica no sistema de refrigeração, o que 
favoreceu as maiores. oscilações na temperatura do ar sob confinamento. 

Relativantente aos pargos tratados com antioxidante, que compuseram o 
total das capturas efetuados na 2' e 4' viagens, 69 % e 77 % dos mesmos, 
respectivamente, apresentaram níveis de coloração A e B (T AB. 2 ). 

A despeito do maior volume capturado na 4' viagem, nesta obtiveram-se 
melhores índices de coloração do que na 2' Entendemos que tal fato ocorreu, 
devido efetivemente a uma prática adquirida do uso do antioxidante pela 
tripulação. 

Os resultados dos índices de TBA, apresentaram uma tendência crescente 
à meaida que a descoloração tomou-se mais intensa nas amostras das 4 
viagens empreendidas. Os valores médios do TBA, em densidade ótica, 
forant de 0,270, para o nível A ; 0,360, para o nível B ; 0,420, para o nível C : 
e, finalmente, 0,620, para o nível D, ·em que a oxidação dos pigmentos 
carotenóides mostrou-se htais severa ( T AB. 3). 

Os valores de POV apresentaram flutuações dentro de cada nível de 
coloração, verificando-se uma· intensidade na velocidade de formação de 
peróxidos, na viagem em que houve aplicação de BHr. Na 3' viagem, a qual 
não se fez uso de antioxidante, o POV assumiu os patamares de 18,4 e 42,73 
meq./kg, respectivamente para os níveis A e D de coloração (T AB. 3). Por 
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seu turno, os pargos tratados com antioxidante mostraram valores de POV 
inferiores, ou seja, 12,75 e 39,95 meq.lkg., respectivamente, para os túveis A e 
D de coloração. 

O conteúdo de carotenóides foi proporcional ao estado de oxidação da 
amostra No túvel de coloração mais elevado, ou seja, no A, registramos a 
média de 7;5 mgl100g; túvel B, 5,7 mgl100g; túvel C, 5,0 mgl100g; túvel 
D, 3,8 mgl100g. (TAB. 3). As análises de variância dos testes CJllÍmicos ( 
íudice de TBA, POV e conteúdo de carotenóides ), nos diferentes iúveis de 
coloração, mostraram-se significantes entre as médias (f AB. 4). Ogawa et a/. 
(1973) verificaram valores similares aos nossos, com relação a pigmentos 
carotenóides contidos na pele do pargo estocado sob congelamento, durante 23 
dias, observando-se uma média de 4,9 mgl100g de pele para exemplares não 
tratados com antioxidante e 7,3 mgllOOg de pele para exemplares submetidos 
a uma imersão em solução de BHA e BHT. 

Ao levar a efeito estudos acerca de peixes vermelhos, Tsuknda (1970) 
observoú a eficiência de antioxidante lipossolúveis, particularmente BHA e 
BHT, na. manutenção da coloração semelhantes àqueles por nós encontrados 
no presente trabalho. 

Com base nestes resultados, comprovou-se ser a oxidação dos carotenóides 
íuversamente proporcional ao grau de oxidação da amostra, ou seja, a 
íutensificação desse .processo se reflete na diminuição do conteúdo de tais 
pigmentos, mostradO pelo efeito do uso dos antioxidantes. 
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TABELA3 
Resultado dos testes químicos frente ao nível de coloração 

da pele do pargo nas 4 viagens pesquisadas. 

Kiuel de coloracao rlã pele 

' ' c D 
TESTES fORTEHENT<: Lh;EJRA OESCOLOl'(~<:AO fUCAHENTE 

CO L O~H•O OESCOLOkACAO NOTAVEL COLOUOII 

QUIIUOOS 
VIAGENS 

I ' 3 4 I ' 3 4 I ' 3 4 I ' 3 

JNDICE DO TBA 
(em Oens i daôe 8,286 
otica) 

8,266 8,296 6,266 8,378 8,366 8,396 8,358 6,420 8,438 8,418 6,4!8 6\646 8,628 6,626 

VALOR DE mama 
<POUI - 18,48 12,75 - 27,56 25,31 - - 32,28 36, q2 - 42, i3 

(me<r./kg) 

COI•nEUDO OE 
CAI!fJTENmm 
<m'!'/188'!) 

1' ~· i, 9 '·' S, I ':i,S &, I 5,8 C, I 4,0 "' ~.6 '·' ~.i 3,8 " '" 

Obsetvacas: Viagens I e 3 - sem af•l icacao de antioxidante; 

Viager1s 2 e 4 - com O.f·l icacao de antioxidar1b 110 congelador· de imer-sao, 

4 

6,&28 

41 '95 

_3, 9 



TABELA4 
Análise de variãncia dos valores médios nos testes químicos 

para os diferentes níveis de coloração. 



CONCLUSÕES 

I. A introdução de uma grande quantidade de pargos no congelador de 
imersão e de peixes da fauna acompanhante, no frigorífico, sem 
resfriamento prévio, aumenta o tempo de ambos na zona crítica de 
congelamento. 

2. O uso de antioxidante no congelador de imersão, mostrou-se eficiente na 
preservação da coloração vermelha da pele do pargo. 

3. Os índices de TBA apresentaram uma tendência crescente, à medida que a 
descoloração tomou-se mais intensa nas amostras das 4 viagens 
empreendidas. 

4. Os valores POV apresentaram flutuações dentro de cada nível de coloração, 
verificando-se ainda valores menores na viagem com aplicação de BHT. 

5. Em geral, o conteúdo dos carotenóides mostrou-se proporcional ao estado 
de oxidação da amostra 
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COMPORTAMENTO DOS NÍVEIS DE S02 RESIDUAL 
NO MÚSCULO DE CAMARÃO SUBMETIDO AO 

CONGELAMENTO 

RESUMO 

NonnB BarTeto :PertHeão1 

· · Narendrà Narain2 

Maria Lúda Nunes2 

Chizuko Kawamo,to3 

TSWleoT. Kozima 3 

Masayoshi OgaWa 4 

o pres~nte trabalho. verifiQa o. dec;éscimo. no. teo.rresidual d~ so, em camarão. 
relacionado. co.m. o. processo de congelamento. . e perío.do. de . esto.cagem, 

'Inicialmente, as candas foram imersas em uma solução. de · NaHSO, a 1,25 % 
á temperatura ambiente durante 1, 3 e 5 minutos para cada experimento., e em 
segnida congeladas pôr~ imersão. em salmoura e estocadas em SaQC!S d.e 
polipropileno trancado a - 27 + 2•c durante 60 dias. · Detemúnoil-se o. 
conteúdo de SOz residual a cada 15 dias, sendo as amostras separadas em 2 
lotes, um do.s quais fo.i silbmetido a lavagem·em água co.rrente. Conclui-se 
qoe: 1 - O processo. de congelamento por imersão. ein salmoura e a estruinra 
trancada dos sacos de polipmpileno ·usados ·na · estocagem do pro.do.to 
congelado co.nco.rrem para a redução. nó tear residual de SO,. · 2 - A· qperação. 
de lavagem dos camarões contribuiu para as· seguintes reduções : . ( a ) após 
seis dias de estocagem do produto. congelado· o. toor do SO, residual so.freu 
uma reduéão. para 2/5 do seu valor após 10 minutos de lavagem; ( b) para Y. 
após 15 minuto.s de lavagem e ( c ) no. caso. do produto. co.m 15 dias de 
estocagem "e submetido a uma lavagem por 5 minutos; o toor residual de SO, 
foi reduzido para menos da metade. 
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ABSTRACT 

The present paper deals with the decrease in the residual SO, content in 
shrimp regarding frozen process and storage period. Initially, the tails were 
immersed in 1.25% NaHS03 solution, at room temperature during I, 3 and 
5 minutes to each experiment. The tails were frozen by immersion ·in brine 
solution and stored in polypropylene weaved sacks at - 27 + 2•c during 60 
days. The residual SO, content was determined to every 15 day period, being 
one group of shrimps washed in running water. The conclusions drawn from 
its .results are : I - the freezing process by immersion in brine solution and 
entwined framework of the polypropylene bags used for storage have 
contributed significantly to the SO, residual content in shrimps. 2 - The 
washing operation of the shrimps contributed to the following reductions: ( a 
) after a six-day storage period of the frozen product the SO, residual content 
dropped to 2/5 of its inicial value after lú minutes, and to V. after 15 minutes 
of washing ; ( b ) taking a product stored for 15 days and submitted to a 5 
minute washing, the SO, residual content was reduced tó less than half. 

INTRODÜÇÃO 

O camarão congelado constitui um dos principais produtos marinhos 
exportados pelo Norte e nordeste do Brasil, sobretudo para os Estados Unidos 
da América e Japão. Conforme dados da CACEX, do Banco do Brasil, no 
ano de 1985, o Brasil exportou 15.969.673 kg de camarão congelado, 
correspondente à cifra de VS$ 98.853.086 FOB. 

Logo após a captura, em geral, os camarões são descabeçados e 
submetidos a um tratamento de imersão em uma solução de bissulfito de sódio 
ou metabissulfito de sódio antes do congelamento por imersão em salmoura 
e/ou àr forcado, a bordo, para inibir o aparecimento de manchas pretas 
(melanose ). 

Há pouca informação sobre o comportamento de SO, residual em crustáceo 
congelado. Menezes & Ogawa ( 1977), trabalhando com camarão conservado 
em gelo, obervaram umà redução no teor residual de SO, com o tempo de 
estocagem. Gomes (1985) verificou que, para lagostas tratadas com bissulfito 
de sódio (NaHS03) a 2,5 %por um tempo de imersão de 10 minutos, o teor de 
SO, residual decresceu de aproximadamente 450 ppm para valores abaixo de 
·1 00 ppm, no 4 dia e atingiu valores insignificantes no 9" dia de estocagem em 

186 



gelo. Tsukuda & Amano (1972) constataram que tais resíduos podem sofrer 
reduções qualldo o produto é submetido à lavagem. Foi verificado ainda que o 
SO, residual em camarão congelado e estocado a - 2o•c, em saco de 
polipropileno, decresceu lentamente em proporcão ao período de estocagem, 
·mas foi quase constante em amostras glazeadas. 

O presente trabalho tem por ·Objetivo verificar o decréscimo dqs níveis de 
SO, residual no músculo do camarão, em função do processo de congelamento 
e tempo de estocagem em sacos de polipropileno trançados, a bordo de barcos 
camaroneiros, bem como da lavagem das amostras em água corrente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trabalhou-se com camarão da espécie Penaeus japonicus. As amostras 
para detef!nÍil'!Ção de SO, residual constaram da parte musculru: da cauda .. 
· Irucíalmente as caudas foram imersas em. uma solução de bissulfito .de 

sódio a 1,25 %, . à temperatura ambiente, por 1, 3 e 5 miimtos para cada 
experimento. F e i to isso, as caudas foram submetidas a congelamentq por 
imersão em salmoura .refrigerada {Solucão de N"aC1 saturada e. açúcár na 
pioporcão.de 1: 3) sob circulacão de arforçado à velocidade de 1,5 m/s. 

Após isso, crs ·,exemplares forám estocados em sacos trançados de 
poliprppileno, a uma temperatura.de ,21 a+ 2•c, por 60 dias. Este tempo de 
estocàgem baseou-se no período de . atuação. de um barco camaro11eiro, bem 
como na temperatura de estocagem e num método. de congelamento verificado 
abordo. · · · . · 

A cada 15 dias foram retiradas amostras para determinação. doSO, residuaí, 
sendo . separadas em 2 lotes, um dos quais foi submetido à lavagem em ág;ua 
coi_Tente. 

A análise do SO, residual foi realizada de acordo com o método de Tsukuda 
( 1974 ). 

Uma curva de congelamento foi traçada para um camarão inteiro com 13 
em, 1le comprimento e,18,1 g de.peso. A temperatura interna da cauda foi 
mÉlclida com .auxílio de termômetro Talcara, tipo SPD-10. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

E importante o controle, na indústria, dos teores residuais de SO, no 
músculo de camarão tràtado e estocado a bordo, uma vez que hà uma rigorosa 
inspecão ·por parte dos países importadores, quanto ao limite máximo 
permitido que é de I 00 ppm. 
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A curva de congelamento de camarão está apresentada na FIG. 1. Foram 
necessários 15 minutos para o camarão passar de 16 para 2o•c em salmoura a 
- 23 ·c. 

A FIG. 2 apresenta os resultados referentes ao SO, residual em músculo 
de camarão, após imersão em solução de NaHS03 a 1,25 %, congelamento e 
estocagem. Utilizando esta mesma concentração e o tempo de imersao de 3 a 
5 minutos, constatamos teores de SO, residual acima de 1 tlo ppm. 
Observamos ainda que para estes último tempo de imersão, o teor de SO, não 
ultrapassou o limite de 100 ppm, quando as espécies foram submetidas a 
congelamento. Considerando-se o período de estocagem sob congelamento ( -
27 °C), para um tempo de imersão de 5 minutos, notou-se uma redução de 
aproximadamente 60 para 30 ppm de SO,. após 15 dias de estocagem , ao 
passo que para os tempos de 3 a I minuto a reducão foi em proporções um 
pouco menores (FIG. 2). No decorrer da estocagem, o SO, residual para 
exemplares submetido a I minuto de imersão foi sofrendo uma ligeira 
redução. Provavelmente, a referida redução ocorreu devido à sublimação de 
cristais de gelo na superfície do produto, carregando, em consequência, 
compostos como SO,, tendo a estrutura trançada dos sacos utilizados na 
embalagem favorecido tal fato. Entretanto, a redução pelo congelamento foi 
menos intensa do q_ue a observada por Menezes & Ogawa (1977), quando 
trabalharam com caiúafão conservado em gelo. 

Tsukuda & Amano (1972) observaram que o teor residual de SO, em 
músculos de camarões congelados e acondicionados em sacos de polietileno 
decresceu lentamente em proporção ao período de estocagem, por exemplo, 
após 2 semanas, passou de 40,5 para 34,1 ppm. 

Ao passo que, em amostras submetidas a glazeamento, os níveis de SO, 
permaneceram praticamente constantes, caindo apenas de 75,0 para 74,0 
ppm, após 2 semanas. Ressalta-se que os referidos utilizaram uma 
concentração màxima de NaHS03 de O, 7 %, por 1 O minutos, a qual não 
reduziu razoavelmente o fenônemo. Não passaram a utilizar concentração 
mais ~levadas, uma vez que no Japão, até 1972, o limite màximo permitido 
de SO, residual era de 30 ppm. Todavia , os autores reconheceram a 
necessidade de se utilizarem concentrações mais elevadas de NaHS03. 

Quanto ao efeito da lavagem sobre o so, residual, após 6 dias de estocagem 
do produto sob congelamento e em seguida lavado por 1 O minutos, observou
se que o referido resíduo sofreu uma redução para 2/5 do valor comparado 
com os níveis verificados antes da lavagem. Para 15 minutos de lavagem, 
essa redução foi de \4 (T AB 1). · Ao cabo do 152 dia de estocagem do produto, 

. e lavagem durante · 5 minutos, o teor residual de SO, ficou reduzido para 
menos da metade (T AB. 2, FIG. 3). 
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Tsukuda & Amano (1972) também observaram o efeito da lavagem sobre o 
resíduo de S03 a 0,7 % durante 10 minutos. Após a imersão das caudas, 
seguida de sua lavagem em água do mar, durante 20 a 30 segundos, foram 
registrados respectivamente os teores residuais de .62,3 e 26,9 ppm para 
camarão grande em tomo de 45 gramas; 59,5 e 40,1 ppm para camarão · 
médio, em tomo de 19,5 gramas, e 80,8 e 42,0 ppm para camarão pequeno, 
em tomo de 0,9 gramas. Após o cozimento e fritura das caudas, h residual 
de SO., sofreu uma redução em tomo de 50 % . 

Considerando-se o comportamento· da redução dos . níveis de SO., residual 
por tempo de estocagem do camarão congelado, bem como pela lavagem para 
descongelamento, as nossas atuais condições de manuseio não tem acarretado 
problemas de excesso desse residual. Outrossim, nos barcos carnaroneiros 
quase não se constata incidência de melanose, exceto em alguns casos, tais 
como por insuficiência de frio por ocasião de pane no sistema de refrigeração 
ou quando o mestre desliga intencionalmente o sistema para economia do 
combustível. Entretanto, aqueles camarões que sofrem ilma certa carga de 
traumatismos são mais propensos à ocorrência do fenômeno da melanose, 
quando às condições para tal, (reação oxienzimática) são favorecidas, ou seja, 
durante··c,· descongelamento ou demora do beneficiamento. · 

Portanto, de ai:ot:_do, com os resultados aqui obtidos, para o controle da 
melanose, podemos• súgerir um aumento da. concentração da solução de 
NaHS03 ou um a11mento do tempo de imersão, sendo mais recomendada esta 
última medida, que não prejudica o ritmo norrnal de trabalho e não acarreta 
gastos excessivos de NaHS03. Entretanto, convém conduzir experimentos 
desta natureza envolvendo as condições verificadas a bordo, ou seja, em escala 
de pesca industrial. 
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FIG. 2- Teores residuais de S02 em caudas de camarão submetidas a imersão em 
solução de NaHSO, a 1,25%. Valores obtidos após imersão, congela
mento e por dias de estocagem a -27°C. 
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FIG. 3 - Efeito da lavagem em água corrente sobre o teor residual de SO, em 
camarão submetido a imersão em NaHSO, a 1,25%. 



TABELA I 
Dados relativos aos teores de SO, residual em caudas de camarão da 

espécie Penaeus japonicus submetidas Úmersão em NaHSO, a 1,25% 
por 5 minutos e estócadas por 6 dias sob congelamento, 

em função da operação de lavagem. 

CAAACTERÍS'I'ICAS An":e!l da lavagem Ap6!1 10 rnin. de ...,.. 15 min. •• 
lavagem lavaaem 

Sexo M M M F F F M M M 

E!ltáqio de muda c c c c c c c c c 

Comorimento (em) 1.3 .•. 0 13,0 l.l,O 13,0 13,0 13,0 12,5 12,5 . 12, 5 
. 

Peso da cauda· (a) 18,1 18,1 18,1 18,4 18,4 18,4 20 o 20,0 20,0 

Peso- da amostra {a) ·12,6 . 12; 6 12,6 13,2 13,2 13,2 13,7 13,7 13,7 

Den!lidade ótica 0,82 0,82 0,82 0,32 0,32 0,33 0,20 o, 19 0,21 

50 re:sidual (nDI11) 50,5 49,3 50 5 . 197 20,3 19,7 12,3 11,7 12,9 
·. . . 

M ,., Macho 

F • Fêmea 



TABELA>2 
Dados relativos aos teores de S02 residuail em caudas de camarão da espécie 

Penaeus Japonicus submetidas a imersão em NaHSO, a 1,25% por 5 minutos e 
estocados por 15 dias sob congelamento, em função da operação de lavagem. 

CARACTERÍSTICAS Antes cta lavagem Após 5 min. de 

- lavaqem .. .. -· 

Sexo F F F F F F 

Est.áctio de muda c c c c c c . .. 
coroorimento (cml 111 o 11, o :!.1, I) 11, o 11,0 11,0 

Peso da cauda (O) 13,9 13,9 13, 9 13,8 13,8 13,8 

Peso da amostra (g) 10,7 10,7 10,7 9,4 9, 4 9, 4 

Densidade ótica 0,50 0,50 0,50 0,20 0,23 0,23 

"SO? residual (ppm) 30,8 30,8 32,0 14,2 13,2 14,::? 

F.= Fêmea 



CONCLUSÕES 

1 - O processo de congelamento por imersão em salmoura e a estrutura 
trancada dos sacos de polipropileno usados para estocagem do produto 
congelado concorreram para a redução do teor residual de SO, nos 
camarões. 

•. 

2 - A operação de lavagem dos camarões contribui para as seguintes 
reduções: 

(a) Após 6 dias de estocagem do produto congelado, o teor do SO, 
residual sofreu uma redução para 2/5, do seu valor após 10 minutos de 
lavagem; 

(b) Para V. após 15 minutos de lavagem; 

(c) No caso do produto com 15 dias de estocagem ser submetido a uma 
lavagem por 5 minutos, o teor residual de SO, foi reduzido para. menos da 
metade. . 
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