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IQ ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA
REUNIAO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO

- GRUPO DE COMERCIALIZAÇAO -

COMPONENTES:
DR. MOALDO FERNANDO BORNHAUSEN DE FARIA - Coordenador
DR. JOMAR CARVALHO FILHO - PESAGRO
DR. SILVIO FERREIRA DOS SANTOS - GEIPOA
DR. ALFREDO SUPPIA - SUDEPE

O Grupo de Comercialização procedeu as Reuniões or .,ãr ó~ nss
-termos das atribui ções contidas na metodo 1ogia adotada para o even t., , ,', s. ,Ii.:',

to estadual. Após as anãlises dos projetos especificos, aprovados
SUDEPE e em execução pelo PDP, resolve submetê-los, juntamente corr.Q
referente a moluscos bivalves, ã consideração do Plenario, como as met __
ritarias do Grupo, a seguir discriminadas:

1 - Projeto "Construção de Uma Matriz de Pesca" - tc.i ç. -'
a nivel regional (RJ, SP e Se), jã em execuçao, CV:tê: ..J"

apenas a especie sardinha (Sardinella brasilier.s's"
Objetivo: visa ao estudo integrado dos três níveis je é T

vidade pesqueira a saber: Produção-Distribuição, Distribuição-Comerci~~1z~.~
e Comercialização-Consumo, a fim de estabelecer para o setor, um mode~o ~el'

nico na adequação destes niveis, através da identificação das var í áve i s L,.

contribuem na formação dos custos, da anãlise quantitativa do fluxo de r~;c
do.

Assim, foram considerados cinco sistemas: os recursc~ __ o

queiros, o sistema de produção, o sistema de distribuição, o sistema ae c~~'r
cialização e o potencial consumidor.

A ideia fundamental e a de se construir um modelo q e s~r~ .
ria como ponto de referência para a efetivação de "políticas" para o :);:"'.. ;:Je~
queiro, atraves da adequação ultima do total prognosticado do potencià~ DéS
queiro ao potencial consumidor, a ser estimado, implicando no d'imensi cran.ent
das atividades de produção, distrjbuição, comercialização e na otimizdç~o :~s
atuais perdas no fluxo do pesc~do atraves dos sistemas descritos. A ~v~ ~tl. _.
bilização destes sistemas, a manutenção num nivel ótimo das perdas no ·~uxo



do pescado darã origem à Matriz da Pesca que servirã de base para a
ção de valores e fluxos a serem alcançados.

Justificação: e patente que a produção de pescado no Estado do
Rio de Janeiro (como nos demais) sofre uma considerável perda em virtude da
deficiência de frio, vias de acesso, entrepostos e outros fatores. Caracteri
zada essa situação anômala, pode-se em grande parte, transferir essas d'stor
çoes para as atividades de distribuição e comercialização.

Nestes pressupostos, podemos diagnosticar que a inte mediaçáo
constante na distribuição concorre para a elevação do preço do prod to ao con
sumidor. Como consequência, a comercialização embora considerada COLO ma
atividade independente das demais, sofre esses reflexos negativos, a~resentan
do-se com uma rede insuficientemente dimensionada e inadequada em sUo ~:str~
buição espacial, principalmente em relação ao ultimo estágio da ati~ ~cd2

o consumo.
o Grupo de Comercialização enfatiza a necessidade ce ~L ) , -

jeto em apreço seja extendido aos demais peixes demersais (corvina, (:~St,. e,
goete, pescadinha, etc.) e aos crustáceos (principalmente camarÕ2S),
especies sao consideradas de valor econômico.

O projeto em referência foi aprovado pela SUBII , 51'920 Se
cretaria de Planejamento da Presidência da Republica, que 1. e d2s:'n
sos, ficando a contrapartida a cargo da SUDEPE/POP.

1 - A - Projeto "Comercialização" - já em exec 'pu a rt;i

cional sob a coordenação do Departamento de Economia Pesque ira J p. I W

ja execução vem sendo atribulda, a nlvel regional, às Bases ao
tivos Estados.

Objetivos: dentre seus objetivos destaca-se o eVantã,:"IE::-

fluxos de comercialização de pescado, com vistas a tornar essa at:v~J e
racional.

-•

Abrange, ainda, a implantação de um sistema d,= ln7orm-('
banco de dados para o mercado pesqueiro e treinamento de pessoa. na ~t _ C2

comercialização, inclusive de empresários.
Justificação:o complexo tema da comercialização .o Brz s .c

tadamente no Estado do Rio de Janeiro, considerado um dos principai~ los

pesqueiros, vem se constituindo em um dos pontos decisivos de ~imitc;~~ .0
desenvolvimento do setor, o equacionamento dessas limitações ainda r.z'_ M fç

ceu os devidos estudos, em todo o seu enfoque, constituindo-se) porl2 o'.
uma das metas que reputamos da mais alta prioridôde.

O projeto em apreço foi aprovado e alocado pe~o
1977, cuja duração está prevista para triênio.

2 - Projeto "Mercado e Comercialização de MolJs(')~ B{ 've_ I

Objetivos: visa suprir a carência de informaçõe ~5c
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cas ate então verificada na atividade.
Justificação: Os moluscos bivalves, mais particularmente~ o

mexilhão apresentam-se como uma excelente alternativa para minimizar as cri

ses peri6dicas geradas pelos baixos niveis de captura de pescado no ist~QG do

Rio de Janeiro.
A rentabilidade da execuçao do projeto em apreço faz-se r,~:.

ria em virtude da facilidade de acesso aos bancos de mexilhões, boa ace -çao
no mercado, reduzido investimento na criação e captura e alto valor nutriti
vo.

Deve-se ressaltar, todavia, que o projeto ora apresencaQc T

consideráveis conotações e se enquadra nas areas dos Grupos de Aquac~~t~r~ ~
de Tecnologia de Pescado.
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IQ ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA
REUNIAO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO

- GRUPO DE BIOLOGIA PESQUEIRA -

COMPONENTES: SILVIO JABLONSKI - Coordenador
PAULO DE CASTRO MOREIRA DA SILVA - IPqM
VERONICA L. CORREIA - UERJ
ANDERSON COSTA FERREIRA - IPqM
JANETE MARON RAMOS - USU
JOSE VAND~RLI ANDREATA - USU
MARIA CORDELIA SOARES MACHADO - USU

A amplitude do tema proposto eadiversidade de ::sti-Jic.G S

envolvidas determinaram diferentes conceituações quanto ã definição de º
ridades. Enquanto o PDP trabalha numa linha mais próxima da Avali~~áo : r

toques e Administração de Recursos Pesqueiros propriamente dita, c In~: l-L
de Pesquisas da Marinha (IPqM) e principalmente a Universidade do Es 4

Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Santa Orsula (USU) desenvolvem ~!

sas apenas indiretamente voltadas para a biologia pesqueira em sentidc 25-":':",

to.
Considerou-se necessário não estabelecer distinções J"" .• .:"'. ,

risticas do tipo pesquisa pura em oposição a pesquisa aplicada, mas sim te r'

em conta a diversidade de enfoques, determinados/pela natureza mesma de Câ a
uma das instituições.

Assim os projetos de pesquisa foram divididos em dois gr.!:
pos para efeito de prioritização.

I - projetos voltados especificamente para a avaliação de

estoques e para o controle da atividade pesqueira no Estado.
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11- projetos com características abrangentes nao diretamen
te voltadas a biologia pesqueira em sentido estrito.

I -

1 - Projeto: SARDINHA - Amostragem biológica
Objetivo: A amostragem biológica da sardinha visa complementar o ~ '~ro

de informações disponíveis relativas a epocas e áreas de desova, cresc io..uco ,

comprimento na primeira maturação, padrões de recrutamento e coeficie~~E d=
mortalidade total.

Justificativa: A participação da sardinha nos desembarques tota~s ~u ~s
tado (cerca de 70% em 1977) e o parque industrial voltado basicamente pé..'a o
seu processamento justificam sua inclusão em primeiro nível de
A ainostragem biológica da sardinha está integrada em nível nac iona , a :Ij~- j,'

Grupo Permanente de Estudos da sardinha.

2 - Projeto: CAMARAO NA COSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Objetivo: Implantação do programa de amostragem para o camarao , -

I"'

desembarques, visando o conhecimento da parti cipação das espêc ies ':2r.:;,~::.. "~:;~

siliensis e P. paulensis no desembarque total e estruturas popula~~onê ~
Continuação dos trabalhos de amostragem nas regiê~s a _~,

douro - Lagoa de Araruama e Baía de Sepetiba - no sentido de determinar i

tegração entre as pescas artesanal e industrial.
Implantação do programa de amostragem biológica pa a _

rao 7 barbas em suas diversas regiões de ocorrência.
Justificativa: O desembarque de camarões no Estado apesar a co.. ,~r

apenas 4% do volume total desembarcado contribui com cerca de 16% dor c' u

tal da captura. (lQ quadrimestre de 1978).
A pesquisa do camarão rosa e 7 barbas está i teçr3~~ 2.

nível nacional aos demais Estados da costa sudeste-sul através do Grup r 2.":11 ••

nente de Estudos do camarão.
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3 - Projeto: PESCA DE CERCO ALTERNATIVA
Objetivo: Identificação de estoques pelagicos passíveis de explor ção

pela frota de cerco tradicional, como alternativa à pesca da sardinha. ;vãli~
ção dos estoques disponíveis e seus padrões de distribuição sazonal. Estudar
basicamente as possibilidades de captura da cavalinha.

Justificativa: A necessidade de contenção da pesca da sardinha dura~t=

parte do período de maxima desova implica no direcionamento da frota de :ra1

neiras para pescas alternativas, em condições econômicas de operaçao, o Súã
total paralização.
4 - As demais esp~cies consideradas como prioritarias no Estado, ou e~ dffi

bito nacional, deverão ser controladas apenas no que diz respeito à captura ~
ao esforço de pesca. Para tanto deverão ser tamb~m definidos como pr:or:~ã
rios os Sistemas: Controle de Desemba~que e Mapas de Bordo.

II - Neste grupo serão considerados apenas os projetos ja em desenvolv 'c<tO

•

pelas Instituições participantes:
1 - Efeitos de ressurgência - (IPqM)

Objetivo: Execução de pesquisas científicas no campo da biologia ~.;
nha, no âmbito do Programa Cabo Frio, visando: um melhor conhecimento do- àS

pectos biológicos do fenômeno de ressurgência e de suas consequências ;In~

tas sobre a produção de materia viva em correlação estreita com os fatcr ,s fi
sico-químicos do meio; a avaliação das potencial idades da agua de
cia para produção de mat~ria viva de interesse para o homem' a implantaçã0 ~
t~cnicas de cultivo de organismos marinhos adaptadas às condições ioeais, 0

estudo de problemas biológicos de interesse local nao diretamente -,'gados .l

ressurgênci a .
Aquicultura - Utilização da agua profunda quimicamente rica e Ob:L e.i..

organismos (plancton). A mistura dessa água profunda com água de SUPE:-,-ftC.1

resulta em excelente alimento para o mexilhão, abundante na regiãG. T=, ~

assim a possibilidade de fazer uma farinha de carne de mexilhão que irá n
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quecer alimentos pobres ou alimentar qualquer organi smo que se deseje cr.er:
pampo, badejo, robalo, camarão, lagosta, etc. A aquicultura pe a fertiliza
ção das âguas adjacentes a Ilha de Cabo Frio, sendo um dos objetivos bâsicos
do Programa tem, em sua essência, justificada sua necessidade geradora. Acre~
ce ainda o fato de serem incipientes as experiências de aquicultura em ~sca1=

industrial realizadas no país, justificando-se, pelo seu caráter pioneiro, à~

pesquisas nesse campo de atividade.
O projeto atua ainda na Lagoa de Araruama atraves da -~,ana r ise

da entrada de pós-larvas do camarão rosa no criadouro e acompanhamento dã evc
lução de suas características físicas.
2 - Controle da poluição das águas - "operação emissãrio Ipanema" (USu)

Objetivo: Em correspond~ncia com o seu próprio desdobramento a pes~Lls1
que se procede visa oferecer subsidios para:

a) avaliação dos recursos biológicos da Plat.aforma Cr ..

tal do Rio de Janeiro indicando a influência da p
sobre a flora e a fauna;

b) controle da poluição marinha na região afetada pelo e~~

mento do emissário submarino de Ipanema.

Justificativa: Para colocar em evidência os efeitos da po lurçao ::re

a fauna e flora marinhas, tanto no plano qualitativo quanto no quan~it ~lVJ)

torna-se indispensável a realização de pesquisas do meio marinho b~ntico 2

pelágico e da hidrobiologia da zona costeira adjacente ã que se selecioncu ..,
mo objeto de estudo.

Subprojetos:
•

Fitoplancton e produção primáriO na costa sul do Rio d~

neiro
!
~,'

- Bionomia b~ntica da costa sul do Rio de Janeiro
- Ictiologia da costa sul do Rio de Janeiro
- Hidrobiologia
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_ Aquicultura (visando a pesquisa de efeito de pol entes}
_ Biosedimentologia da costa sul do Rio de Janeiro
- Tecnologia do processamento dos produtos do mar
_ Administração de recursos hidrolõgicos (visando a formação

de quadros capacitados ã administração)
- Produtividade secundãria

3 - Estudo da Ictiofãunula da Lagoa Rodrigo de Freitas (UERJ)
Objetivos: Estudar a composição taxonômica da Ictiofãunula. Ana~ 'sar a

origem, determinando as espécies autoctõnes e alõctones e entre estas as q '~
se fixaram definitivamente no ecossistema estudado. Determinar e ana lissr :;'5

comunidades ictiolõgicas planctônicas e bentônicas do ponto de vista das in
terelações com o sedimento de fundo e os fatores hidrolõgicos. Ccnr.ece c,

biologia das espécies visando as interações ambientais climatológica~ f . ~
lógicas. Proporcionar um substrato científico para o estabelecimento ~e l

centro de formação de pessoal qualificado em ictiologia. Proporc icrar J

tenção de dados comparativos para o estudo eventual das outras lagunas ~o r
--'

tado do Rio de Janeiro, visando a ecologia, a conservação de sua ic:iof:'u ...•;
e o seu aproveitamento científico no campo da Piscicultura.

Justificativa: O fundamento ecolõgico do estudo proposto prende-sê ::"t.

conhecimento da interação entre 'as condições ambientais e biológicas das
cies de peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas visando o seu equilibri0 eco Ó;ICC.

Deve-se considerar que os três projetos apresentaaos té :f!I

plicações que transcendem o grupo de "Biologia Pesqueira" conforme a Ot: ;nl

çao uti 1izada para o Encontro, devendo portanto ser cons iderados tamDer,'! .. L

que diz respeito ã tecnologia de pescado e pesquisa de recursos pesqueiro: c
basicamente, ã aquicultura. Ressalte-se tamoên a preocupação forma t ive '.'
projetos de pesquisa desenvolvidos pelas Universidades.
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I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA

Reunião Estadual

RIO DE JANEIRO

·R E L A T (5 R I O

GRUPO: A Q,U A C U L T U R A

Participantes:

Coordenador: Prof. Sebastião Luis de Oliveira e Silva - UFRRJ
Dr. Ascanio Faria - SUDEPE
Dr. Iório D'Alessandri Forti - SAA/RJ
Dr. Luis Cesar Crisóstomo - UFRRJ
Dr. Lejeune P.R. de Oliveira - UFRRJ
Br. Jacques Eric Thomas - PESAGRO
Dr. Francisco Gerson Araújo - Convênio SUDEPE/UFRRJ
Dr. Alceu Roberto Cataldo de Castro - PESAGRO
Dr. Luis Fernando Rodrigues - PDP

OBS.: 1 - Foi incluído nesta equ~pe o Dr. An~erson Costa Ferreira, como
representante do Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqH.

2 - O Dr. Lejeune P.R. de Oliveira não compareceu.
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,I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA

I - INTRODUÇÃO:

O Estado do Rio de Janeiro pOSSU1 uma aqui cultura pracic~
da por órgãos cuja natureza, grau de autonomia e recursos financeiros
e humanos sao dispares. Devido ao pequeno ou nulo intercâmbio de in
formações entre estes órgãos, temos em âmbito estadual uma razoável
,quantidade de pesquisas em execuçao e/ou programadas que nao obedecem
a uma coordenação. Tal coordenação, além de dinamizar as pesquisas,
evitaria eventuais atividades paralelas.

A,falta de tradição no setor de aquicultura, acrescica às
pecualiares condições sócio-econômicas, geográficas bem como a degrada
ção dos ambientes naturais, requer uma rápida e enérgica
da SUDEPE, sem a qual todos os esforços serao inúteis.

intervençao

Não obstante as limitações forçadas, este documento pre-
tende colaborar para esclarecer aspectos importantes ao melhor ai>rove~
tamento dos recursos biológicos, humanos e financeiros do Estado rç~a.
cionados ao setor aquícola.

11 - SITUAÇÃO ATUAL, CONSIDERAÇÕES sUMÁRIAS:
I

Apesar da existência de grande quantidade de da~o:
bre comportamento biológico das espécies dulcicolas e marinhas, CO~S[~

ta-se que poucos são referentes ao cultivo intensivo, visanco ?roc~ç~o
de alimentos. Tal fato sugere uma intensificação das pesquisas em re
lação às espécies de importância econômica.

Considerando os diversos ambientes aquáticos encontraCGS
no Estado (marinhos e águas interiores frias e quentes) em relaçao
com os órgãos especializados em aquicultura, conclui-se que a ?o~enLi~
lidade regional, apesar de volumosa, ainda não foi devidamente ex?lor~
da. Esta afirmativa, segundo julgamos, não precisa de documentação b~
bliográfica, conforme indica a maneira correta de elaborar este C~?
de documento. Aliás, quanto ao "Plano Estadual de Dcsenvolvirn'1i.l-
P sca" - 1980/1985, ou tr-ij projetos cí.t.ndcs 111 "qu' \11 ura: ~',
quisa sobre camarõs marinhos do Genero Penaeus; 2) Pesquisa 3ut._ '<:1
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maroes de água doce do gênero Macrobrachium; e, 3) Cultivo de }:ex'

lhões (este apenas citado), encontram-se incluídos neste trab-l~o como
contribuição de uma das entidades participantes deste encontro.

Desta forma, e lícito dizer que a exploração intensiva ,

,/
sob moldes técnicos, dos organismos aquáticos susceptíveis de rendimen
to econômico deve merecer toda atenção da SUDEPE.

III - TRABALHO DO GRUPO AQUACULTURA

A atuação do Grupo Aquacultura, destinado a examinar e enca
minhar a Brasília as contribuições recebidas em formulários
no Estado do Rio de Janeiro não poderá ser de alcance total
restrita as normas traçadas para o "ENAPP" pela SUDEPE.

- .propr~os
ficando

A Coordenadoria Regional do Estado do Rio de Janeiro recebeu
informações sobre aquicultura, das seguintes entidades dentre as quinze
consultadas:

1 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de
Janeiro - PESAGRO - Rio.

2 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Peaque iro do Bra
si1 - PDP.

3 - Finanéiadora de Estudos e Projetos - FINEP

4 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

5 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Rio
de Janeiro -'SAA/RJ.

6 - Instituto de Pesquisa da Marinha - IPqM

Acreditamos, porém, existirem outras entidades no Estaco ~o
Rio de Janeiro fazendo pesquisas relacionadas, direta ou indiretameL~c.
ã Aquicultura mas que por motivos outros'não serão referidas neste ~ra
balho.

IV - ENTIDADES PARTICIPANTES:

1. Empresa de Pesquisa Agropecuãria do Rio de Janeiro
PESAGRO - Rio.
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1.1 Local

a) Estação Experimental de Guaratiba

1.2 Pesquisas

a) Cultivo de camarões marinhos do genero Penaeus.

b) Cultivo de camarões de água doce do genero Macro
brachium.

1.3 Pesquisadores

a) Olintho da Silva
b) Jacques Eric Thomas
c) Alceu Roberto C. de Castro
d) Sylvio Buitone Silva
e) Jomar Carvalho Filho
f) Maria Tereza F. de A. Ribeiro
g) Luzia Triani

1.4 Fontes Financiadoras

a) Fundo de Participação Estadual - F.P.E.

b) Financiadora de Estudos e Projetos - FI ir

c) Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien~ífico
e Tecnolõgico - CNPq

2. Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brô
sil - PDP

2.1 Local

a) Base de Operações do Rio de Janeiro

2.2 Pesquisas

a) Cultivo de especies Marinhas e Estuarinas na
Produção piloto de Mexilhões

2.3 Pesquisadores

a) Luis Fernando Rodrigues

2.4 Fontes financiadoras

a) Tesouro
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3. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRR

3.1 Local

a) Posto de Aquacultura da UFRRJ

b) Posto de Salmonicultura da Serra da Bocaina

c) Núcleo de Biologia Marinha de Itacurussã

3.2 Pesquisas

3.2.1 Em execução

a) Criação de Peixes Tropicais no Posto de
Aquacultura da UFRRJ.

b) Levantamento da Ictiofauna das Represas
Ribeirão das Lajes e Funil, Estado do
Rio de Janeiro":'

c) Estudo da População de Tucunare, Cichla
ocellaris Bloch & Schneider, em Ribei-
rão da Lajes e nos Viveiros do Posto de
de Aquacultura da UFRRJ.

d) Conclusão das Reformas e Expansão do
Posto de Salmonicultura da Serra da Bo
caina.

e) Estudo Biomêtrico da População de Truta
'''Arco-iris''(Salmo gairdnerí Richardson)
aclimatada na Região da Serra da Bocai-
na.

f) Distribuição da Truta "Arco-iris" nos
Rios da ~erra da Bocaina.

g) Levantamento preliminar da fauna rela-
cionada ã pesca na Baía de Sepetiba.

3.2.2 Programados

a) Anestesicos em Piscicultura
b) Transporte de peixes vivos por via aerea
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c) Acompanhamento Limnologico do Posto de Aquacult~
ra da UFRRJ.

d) Observações sobre a biologia da Tilapia rendalli
e T. nilotica em tanques do Posto de Aquacultura
da UFRRJ.

e) Analise quantitativa em um ensaio de piscicultu-
ra intensiva com truta "Arco-iris" Salmo gaircine
ri Richardson no Posto de Salmonicultura da Ser
ra da Bocaina.

f) Cultivos experimentais de tainhas na Ilha da Ma
rambaia.

g) Contribuição ao estudo da Biologia do
na Baía de Sepetiba.

Linguado

h) Identificação e estudos da Biologia das espeCLç~
do gênero Mugil L. da Baía de Sepetiba.

i) Contribuição ao estudo sist cmzi t ico (' b 1 ) l

da ictiofauna de valor econômico que 0"0'1: c'

tre os Municípios de Mangaratiba e Paratí.
...: '

j) Estudos bioecologicos para determinação ca época
de reprodução das ostras da Ilha de Jaguanum.

1) Contribuição ao estudo da Biologia do Robalo na
Baía de Sepetiba.

3.3 Pesquisadores

a) Sebastião Luís de Oliveira e Silva
b) Francisco Gerson Araújo
c) Luis Cesar Crisôstomo
d) Ernandis Borges'do Amaral Neto
e) Zelia Campos Mendes
f) Jailson Barbosa Coelho
g) Lidia Miyako Yoshii

3.4 Fontes financiadoras

a) Universidade Federal Rural do Rio de .Jar.e z_'_'
UFRRJ •
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b) Superintendência do Desenvolvimento da Pes~a
- SUDEPE.

c) Secretaria de Agricultura e Abastecimento -SAAí

RJ.

d) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq.

4. Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Rio de
Janeiro - SAA/RJ.

4.1 Local

a) Estação Experimental de Guaratiba

4.2 Pesquisas

a) Engorda e Crescimento do Camarão Verdadeiro Pe
naeus schimitti em Tanques de Terra, Alimentá
dos com Diversos Tipos de Rações.

4.3 Pesquisadores

a) rório D'Alessandri Forti

4.4 Fontes financiadoras

a) Conselho Nacional de Desenvolvimento CientífL
co e Tecnológico - CNPq.

5. Instituto, de P~squisas da Marinha - IPQM

5.1 Local

a) Arraial do Cabo - Cabo Frio - RJ

5.2 Pesquisas

a) Cultivo de Mex~lhões Perna perna
b) Cultivo de Ostras Crassostrea g1gas
c) Cultura de Artemia salina
d) Cultura de - marinhoscamaroes
e) Criação de Peixes: Tainha, Pampo e Anchovéi

5.3 Pesquisadores

a) Paulo de Castro Moreira da Silva
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b) Jean Valetin
c) Jocye Braga
d) Paulo Roberto Brasileiro Rafael
e) Pedro Ferreira da Costa
f) Flávio Costa
g) Israel Castelo Branco

5.4 Fontes financiadoras

a) Ministério da Marinha - MM
b) Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
c) Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí

fico e Tecnológico CNPq

v - PRIORITIZAÇÃO.DAS PESQUISAS:

Devido às diferentes conceituações de prioridade nas divec
sas areas da aquicultura, esta Comissão achou por bem definir as
prioritizações dentro de cada área, em separado» usando diferentes
critérios.

Foram definidas três áreas na Linha de Pesquisa de Aqu~~u~
tura; a) Ambientes marinhos e estuarinos; b) Ambientes interiores
de águas quentes; e c) Ambientes interiores de águas frias.

a) Ambientes marinhos e estuarinos

Ia. Prioridade:

1. Cultivos experimentais de camaroes do gêi.erc Pe
naues.

2. Estudos da Distribuição Sazonal de Fêmeas Madu
ras de camarões do gênero Penaues.

Animais altamente explorados~ de alto valor co
mercial, com cíclo~biolôgico curto.

3. Cultivos experimentais de Mugilídeos.

Espécies rústicas, ciclo.biológico cucto, hcrbr
voras, de boa aceitação no mercado consumi.do r e
bom valor comercial.

4. Cultivos experimentais de Ostras Crassos~r~Q ~
~.
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Boa adaptalidade as condições locais e excelen
te ganho de peso com cultivo pouco dispendioso.

2a. Prioridade:

1. Programa de repovoamento de Áreas Propícias com
Camarões do gênero Penaeus.

li

Queda vertiginosa dos estoques naturais devido
ã pesca predatória, visando ainda o aument0 e
manutenção da população capaz de ser explora-
da economicamente.

3a. Prioridade:

1. Estudos de outras espécies indígenas com vistas
a Aquicultura.

2. Introdução de espécies aloctones aptas
cultura.

-a Aqui.

Estabelecer novas linhas exploratôrias no cam
po da aquicultura.

3. Cultivo de Peixes Ornamentais.

Considerando-se o seu alto valor comercial, JU~

tifica-se o cultivoJo que também evitaria a sua
coleta em ambientes naturais já bem desfalcados
destas espécies.

b) Ambientes interiores de águas quentes.

Ia. Prioridade:

1. Incentivar a piscicultura intensiva, bem como a
extensiva em águas represadas, públicas e parti.

/

culares, com espécies de importância econômica.

Justifica-se pela existência simultâneª no Es-
tado de condições econômicas, técnicas e ambien
tais que, sem dúvida, permitem o aproveitamentó
do potencial comprovado para espécies como Cdr

pa~ tilápias e outras, conforme prioridad~ se-
guinte.
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2. Estudar a viabilidade tecnica e econômica da l.n

trodução de especies já escolhidas para Aquicul
tura em outras regiões do país.

Justifica-se pela existência em outras regiões
do país, de tecnologia dominada, citando-s~ como
exemplo os trabalhos desenvolvidos pelo Departa-
mento Nacional de Obras Contra Secas - DNOCS.

2a. Prioridade:

1. Instalar fazendas piloto para o cultivo intensi
vo junto a particulares interessados em aquicul-
tura.

Calcados nos resultados obtidos pelas fazendas
-piloto, os fazendeiros seriam motivados por umG
criação em larga escala.

2. Criar peixes ornamentais.

Considerando o seu alto valor comercial, jus if~
ca-se o cultivo o que tambem evitaria a suó ~~
ta em ambientes naturais já bem desfalcado& _ ~
tas espec í.es ,

c) Ambientes interiores de aguas frias.

Ia. Prioridade:

" 1. Padronização do Metodo de Cultivo Irrt en-, da
Truta "Arco-Iris" para a Região da Serro. '." .so ca i,
na.

2. Repovoamento dos Rios das Regiões de Altitudcb do
Estado com a Truta "Arco-Iris".

2a. Prioridade:

1. Incentivo a truticultores atraves do forLcc:men~
de ovos embrionados, larvas e alevinos be-.::::o o ~
devida assistência técnica.

2. Contribuir para a pesca esportiva através de
gramas de peixamento de rios.
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3a. Prioridade:

1. Introdução de outros salmonídeos nas aguas das re-
giões de altitude.

Existência de população de Trutas "Arco-Iria" adap-
tadas as regiões de altitude do Estado com 26 anos
somada ã experiência própria da SUDEPE e a grande
potencialidade econômica da especie e, ainda o apr~
veitamento de menores altitudes.

VI- CONCLUSÕES

1. são insuficientes os elementos recebidos para perfeita for-
mulação das proposições sobre o Estado.

2. Há urgente necessidade de coordenar as atuais pesquisas.

3. O Estado dispõe de elevado nÚmero de entidades e pesquisad~
res relacionados ã Aquicultura.

4. A prioritização das pesquisas foi feita dentro de uma divi
sao da Aquicultura em suas diferentes áreas de atuação (ambientes mar~
nhos e estuarinos; ambientes interiores de águas quentes; e, ambien-
tes interiores de aguas frias).

Em 08 de setembro de 1978.

Prof. Sebastião Luis de Oliveira e Silva
Coordenador

Ijmp.
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TECNOLOGIA DO PESCADO
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I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA
NIVEL ESTADUAL/RIO DE JANEIRO

GRUPO DE TECNOLOGIA DO PESCADO

O Grupo, reunido nos dias 04, 05 e 06 de secembrü

de 1978, nas dependências da Coordenadoria Regional da

SUDEPE, no Estado do Rio de Janeiro, após a analise e dis-

cussão dos problemas sobre tecnologia de pescado no Estadc,

prioritizou a pesquisa, levando em conta a especie, o Jr0-

cessamento e controle de qualidade, como pode ser visto nQs

3 (três) folhas que seguem em anexo.

Rio de Janeiro,RJ, em 06/09/1978

--/
Prof. Dr. 7EDSON LESSI
Coordenador do Grupo
TECNOLOGIA DE PESCADO

/icp.
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T E C N O L O G I A D E P E S C A D O

P R I O R I T I Z A ç Ã O cA B

1 - S a r d i n h a s X
1.1 - Higiene e manipulação a bordo,

terminais e indústria. X
1.2 - Conservas X

1.201 - Processamento
1.2.2 - Embalagens
1.2.3 - Controle ~ qualidade

1.3 - Produtos curados
1.3.1 - Salgado
1.3.2 ..:.Prensado
1.3.3 - Marinado
1.3.4 Defumado
1.3.5 - Embalagens
1.3.6 - Controle re qualidade

1.4 - Congelamento
1.5 - Triturado (produtos obtidos a ~

partir de:)
1.5.1 - Processamento
10502 - Embalagens
1.5.3 - Controle de qualidade

1.6 - Concentrado (F.P. e CoP.Po)
1.601 - Controle de qualidade

1.7 - Sub-produtos
1.7.1 - Água de cola
1.7.2 - (ilco

1.8 - Alimentos dietetico8
2 - C a v a 1 i n h a

2.1 - Higiene e manipulação a bordo,
terminais e indústria.

•

202 - Conservas
2.2.1 - Processamento
2.2.2 - Embalagens
2.2.3 - Controle de qualidade

2.3 - Produtos curados
2.3.1 - Salgado
2.3.2 - Prensado
2.3.3 - Marinado
203.4 - Defumado
2.3.5 - Embalagens
2.3.6 Controle de qualidade

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

x

X

X

x

x
X
X
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P R I O R I T I Z A ç Ã O c

2.4 - Congelamento
2.5 - Triturado (produtos obtidos

partir de:)
2.6 - Concentrado (F.P. e C.P.P.)
2.7 Sub-produtos
208 - Alimentos dieteticos

3 - T u n í d e o s

a

A B

3.1 • liigiene, manipulação a bordo,
terminais e industria. X

3.2 - Conservas X
3.2.1 - Processamento X
3.2.2 - Embalagens X
3.2.3 - Controle de qualidade X

3.3 - ,Congelamento X
4 - Mexilhão e outros bivalvos X

401 - Controle sanitãrio e toxicoló-
gico X

4.2 - Manipulação X
4.3 - Conservas X

4.3.1 - Processamento X
4.3.2 Embalagens X
403.3 - Controle de qualidade X

4.4 - Congelamento X
4.5 - Triturado (produtos obtidos

partir de:)
405.1 - Embalagens

4.6 - Concentrado (F.P. e C.P.P.)
407 - Sub-produtos

4.7.1 - Adubos e calcãrios
4.8 - Alimentos dietéticos

a

5 - C r u s t ã c e o s--------~~~~~~~--

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1 - Controle sanitãrio e manipulaçã( X
S.2 - Conservas ~

50201 - Processamento
5.2.2 - Embalagens X
5.2.3 - Controle de qualidade

5.3 - Produtos curados
503.1 - Salgado

X

X

x
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P R I O R I T I Z A ç Ã O B cA

5.4 - Congelamento X
5.401 Processamento X
5.4.2 - Controle de qualidade X
5.4.3 - Embalagens X

5.5 - Triturado (produtos obtidos a
partir de:)"

5.6 - Sub-produtos
6 - Outras especies com interesse tecno-

lógico (cação. bagre, galo. curvina.
agulha e outros). X
6.1 - Higiene.e manipulação a bordo,

terminais e indústria.
6.2 - Conservas
6.3 ,Produtos curados
6.4 - Congelamento
6.5 - Triturado (produtos obtidos a

partir de:) X

6.6 - Concentrados (F.P e C.P.Pe

6.7 - Sub-produtos
6.8 - Embalagens
6.9 - Controle de qualidade X

7 - Capacitação de pessoal tecnico em to
dos os níveis X

X

X

X

X

X

X

x-

X

Rio de Janeiro,RJp em 06 de setembro ~~ " I.~
~ .J

~y<--~-7"7 7 ._--
Prof. Dr. Edson Less~
Coordenador do Grupo
Tecnologia de Pescado

licp.
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DE RECURSOS PESQUEIROS
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I ENCON~RO NACIONAL DE PESQUISA PESQUEIRA
REUNIÃO ESTADUAL

GRUPO: Tecnologia de Pesca e Pesquisa de Recursos Pes
queiros.

•
Coordenador: OLINTHO DA SILVA

RICARDO FLORES
JORGE ALVES DE OLIVEIRA

- PESAGRO/RIO
COQUEIRO S.A
SUDEPE

I - TECNOLOGIA DE PESCA

A frota pesqueira fluminense de alto mar op~ra desde
o Pesqueiro dos Abrolhos no sul do Estado da Bahia até o
sul do País.

extremo

Nos Abrolhos e Mar-Novo operam os 1inheiros; ~~
Doce (ES) ao Pesqueiro de são Francisco (SC) operam c s c ..•~.[0

'} ..,10

ros; as Traineiras varrem as áreas de pesca da sardin,~ €

toral fluminense e norte do Estado de são Paulo; os b arcc . ~,é.

2~ arrasto (arrasto para peixes demersais) operam ao :Erg~
ra1 do Estado do Rio Grande do Sul; anteriormente -as 200 •.• 1 Iu...J...J... :;.

nauticas, ao largo do Uruguai e da Argentina. Estes ülti~)o
tavam ate às Ilhas Malvinas.

.~,... ,....... .:. ...)

Quanto ; frota artesanal e m~todos de captu ~ ~J ~. ~

ma, bem como ao emprego de artes fixas e de arrasto manual, -..:;.i.. C •.:.'-

segundo a
àesenvolvidas nos respectivos pesqueiros e

.... 5abundancia razonal dos recursos.------
âdjacência~,tividades

O quadro abaixo sintetiza a situação atual da fro~
pesqueira fluminense, por tipo de embarcações, no período dê 1~76
a 1977.

Tino de 1976 1977
Embarcação ate 20t acima 20t Total ate 20t acima 20t Tot~:

Arrasteiro * 200 73 273 236 73 :)')s
Traineira 76 92 168 82 1:'5 1.::; 7

Linheiro 52 22 74 61 2: 83

Combinado** 5 5 i. 4

T O T A L 328 192 520 379 214 ~93
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* Ate 20 toneladas predomina o tipo de arrasto pela popa. Acima
de 20 toneladas predomina o duplo arrasto, seguido do arrasto
•.. .
a escotel.ra.

** Trata-se de duplo arrasto camaronel.ro e traineira.

11 - PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS

Os mais importantes recursos pesqueiros
no Estado do Rio de Janeiro são os seguintes:

explorados

1) Peixes: sardinha-verdadeira (Sardinella brasilien-
s í s), corvina (Hicropogon furnieri), badej o (Hycteroperc' spp.»)
mero (Epinephelus itaiara), dourado-do-mar (Coryphaena hikP~ru~),
castanha (Umbrina.canosai), pescada-real (Macrodon ancylodon),pe~
cada-cambuçu (Cynoscion virescens), goete (Cynoscion petra~us)c~
valinha (Scomber japonicus marplatensis), xerelete (Caran::::cs:..:.
~), enchova (Pomatomus saltatrix), tainha (Hugil spp.), :.)',':;'...
(eentropomus undecimalis e ~. parallelus), cações e raiaso

2) Crustáceos: camario-rosa (Penaeus brasilie.~~= ~
paulensis), camarão-legítimo (Penaeus schmitti), camaraO-Sétc-Ca
bas (Xiphopeneus kroyeri).

3) Algas: Laminaria spp. e Lithothamnium sppo

SITUAÇÃO ATUAL

RECURSOS SITUAÇÃO ATUAL

sardinha verdadeira muito explorado
corvina 11 "

garoupa
cherne

moderadamente explorado
" li li

" " 1/

" " "
" " li

" " "
" " 11

" " 11

badejo

mero
dourado-do-mar
namorado
batata
castanha
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SITUAÇÃO ATUAL

RECURSOS SITUAÇÃO ATUAL

pescada-real
pescada-cambuçu
goete
cava1inha
xere1ete
enchova
tainha
roba1o

-caçoes
ra~as

...camarao-rosa
camarão-verdadeiro
camarão-se te-barbas
laminária
lithothamni um

moderadamente explorada
" "
" "
" "
" "
" "

pouco explorada
" "

moderadamente explorado
pouco explorada
super.exp10rado

11 "
" "

nãa explorado
" "

O quadro abaixo sintetiza a natureza do fundo em 12
(do~e) diferentes locais da Plataforma Continental do Estado do
Rio de Janeiro atravêd de coletas feitas durante os trabalhos de
pesca exploratõria levada a efeito no segundo semestre de 1973 p~
10 N/Pq "Riobaldo".

Latitude (s)
Longitude (w)

Profundidade(m)
Tipo de Fundo

Latitude (s)
t-0ngitude (w)

Profundidade(m)
Tipo de Fundo

23°34' 23°44' 23°16'
44°43' 44°04' 43°13'
50 100 65
Lama Lama Lama

23017' 23°34' 23°05'
42°55' 42°48' ...- 42°35'
90 23 70
Areia,La Areia Areia,Lama e Conchas
ma e Con
chas

23°04' 22°35' 22°25'
41°51' 41°36' 41°17'
84 45 43 ,
Lama Lama,Areia Areia e Cascall',

Latitude (s)
Longitude (w)

Profundidade(m)
Tipo de Fundo
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Latitude (s) 22°05' 21°55' 21°36'
Longitude ( '.J) 41°03' 40°52' 40°46'
Profundidade (m) 11 19 17
Tipo de Fundo Pedra Areia Areia

Fonte: Mapas de Bordo n9 1 - Cruzeiros 1 a 4 do N/Pq "RIOBALDO",
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Bra
si1 - PDP.

Os dados de salinidade e temperatura a seguir expo~
tos, foram co1etados pelo Navio de Pesquisa de Pesca - Walter ller
vig - da República Federal da Alemanha, durante o Cruzeiro de pe~
ca exp10ratõria, realizado de 21 de fevereiro a 19 de março de
1968 do largo de ~unta del'Este no Uruguai ao largo de Macai no
Estado do Rio de Janeiro.

As estaçoes tomadas como exemplos foraffi exec~tadas
ao largo da costa do Estado do Rio de Janeiro.

As massas d'água superficiais a naLi.s ndr >.

am no ambiente costeiro flumincnse, graças ao fenô1I1n
gênciao Essas águas-frias e ricas em sais nutrientes

. r
~ 11 1 , 1• .1.-

da r ur-
(f0Sfatos,

nitratos, silicatos, etc.) substituem as massas costeiras, ?rinci
palmente, por açao de ventos de leste, determinando alta "produti
vidade primária.

Estação n9 89
Data: 02/03/68
Lat. (S) 24017'
Long.(W) 43050'
Prof •(m) 305

Hora do lançamento ao mensageiro
(garrafas de Nansen): l3h18m

Garrafas ~ Napsen
Prof. (m)

5

50
99

300

Temp. (oe)
26,40
23,38
20,89
14,01

S 1 (O o oa .• IV'-J

3ó,768
36,85~
36,42~
35,317

Prof. (m)

°

Batitermõgrafo
Temp. (oC)

26,4
P'ro f v Cm )

150

.).
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Prof. (m) Temp. (oe)
30 26,4
40 25,0
50 23,4
75 22,4

100 20,9
125 19,3

Temperatura do ar: 25,70e

Estação n9 90

• 5 •

Prof.(m) Teu1 . (0 e)
175 16,3
200 14,9
225 14,5
250 14,5
275 13,6

Hora do lançamento do mensageiro
(garrafas de Nensen): 15h25m

Data: 02/03/68
Lato (S) 24°21'
Long.OV) 43°54'
Prof. (m) 508 Garrafas de Nanses

P'rof , (m)

5

39
98

195
291
487

Temp. (oe)
26,42
26,30
21,84
16,52
14,03
9,56

Prof. (m)

O

40
50
75

100

Batitermôgrafo

Temp. (oe)
26,4
26,4
25,5
23,6
21,7

125 20,6
Temperatura do ar: 25,50e

Estação n9 91
!

Data: 02/03/68
Lat. (S) 24°28'
Long.(W) 43°43'
Prof.(m) 790

S 1 .o / ·,ra • \ vv;

36,:'1.1

36,:"0

35,65ó
35,291
34,ó73

Prof. (m)

150
175
200
225
250
275

,5

Hora do lançamento do mens~ Eira
(garrafas de Nansen): 16h4PW 1

(~\:
v
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Prof. (m)
5

48
95

190
285
477
757

Prof. (m)

O

50
75

100
125
150

Garrafas de •ansen

T (oC)empo
26,49
26,30
23,24
16,70
14,12
10,29
5,47

Batitermõgrafo

Temp. (oC)
26,5
26,3
24,8
'23,3
22,8
21,0

Temperatura do ar: 25,OoC

Estação n9 92

Data: 02/03/68
Lato (S) 24°33'
Long.(\-J)43°32'
Prof.(m) 1.200

Prof. (m)

5
44
87

261
435
601
872

1.078

Prof. (m)

O

.6.

Sal. (%0)
36,731
36,737
36,889
35,&55
35,287
34,791
34,262

Prof. (m) Temp. (0(,)

175 19,ú
200 17 , '7

225 ! S ) L,

250 ' ~ .L. •.••• ) .••

275 1••,2

Hora do lançamento do i

(Garrafas de Nansen)= 20h3" TI

Garrafas de Nansen

Temp. (oC)
26,52
26,44
23,88
18,88
13,20
8,32
4,27
3,48

Batitermõgrafo

Temp. (oC)
26,5

°Sal. ( /OO~

36,725
36,737
36~991
36,068
35,203
34,542
34,279
34,287

Prof. (m)
175

·f .

- o
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Prof. (m)
50
75

100
125
150

oTemp o ( e)
25,5
25,0
24,0
23,2
22,3

Prof. (m) TemF-. (oe)
200 9,5
225 17,7
250 16,5
275 15,6

oTemperatura do ar: 25,7 e

Estas:ão n9 93
Data: 03/03/68

(S) oLat. 24;..07
42(52 1Longo(W)

Prof.(m) 495

Somente pesquisas de foraminí -
feros atraves de varredura hori
zonta1 com rede de Jeuston. lnI-cio da estaçao: 01h35m

- n9 94Esta~ao
.Data: 03/03/68
Lat. (S) 23041'
Long.(W) 42020'
P'rof , (m) 208

Hora do lançamento do mensageiro
(Garrafas de Nansen): 11hl1m

Garrafas de Nansen

Prof. (m) Tempo (oe) Sal. (o/00)
5 25,60 36.431

51 18,10 35,941
102 14,46 35,362
204 13,82 35,262

Batitermõgrafo

Profo (m) Tempo (oe) Prof. (m) Tempo cOe)
o 25,6 125 14,4

25 25,6 150 14~2
50 18,1 175 13. )

75 16,2 200 13.8
Temperatura do ar: 25,00e

Estação n9 95

Data: 03/03/68 Hora do lançamento do QenSã~~'~O
(Garrafas de Nansen): 12h=J"Lat. (8) 23040'

Lo ng,(W) 42°13'
Prof.(m) 315

,. ,
',

l
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Garrafas de Nansen

Prof. (m)
5

52
104
207
311

Temp. (oe)
25,64
18,12
15,31
13,17
11,21

Sal. (oe)
36,334
35,928
35,474
35,181
34,892

Prof. (m)
O

20
25
30
40
50

Batitermõgrafo

Temp. (oe)
25,6
25,6
22,9
22,4
21,2
18,2

Temperatura do ar: 25,Ooe

Prof. (m)
75

125
175
225
250
275

oTemp.( e)
17)0

12,9
12,7
11,&

Estação,n9 96

'Data: 03/03/68
Lat. (8) 23°44'
Long.(W) 42°08'
P'rof , (m) 510

Hora de lançamento do m ~- 6!~r

(garrafa de Nansen): 14h4~~

o
25
30
40

Garrafas de Nansen-----
Temp •.(oe) Sa. 1. (De)

25,74 36,405
29,03 36,288
16,24 35,610
13,58 35,234
11,66 34,984
8,10 34,519

Batitermõgrafo

Tempo (oe) Prof. (m) Te . c ~_
~' •.

25,7 150 1 ~
4 ~ •

25,7 175 I L :-
I • ',J

24,8 22~ - '), .
22,5 250

Prof. em)
5

50
100
200
301
502

Prof. em)
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Prof. (m)

•

75
125

Estação n9 97

Data: 03/031'68

Lat. (S) 23°50'
Long. (W) o42 00'

Prof.(m) 840

Prof. (m)
5

51
102
204
408.
610
836

Prof. (m)

O

20
25
30
75

125

Temperatura do ar:

Estação n9 98

Data: 03/03/68

Lat. (S) 23056'
Long.(W) 41051'
Prof.(m) 1.175

Prof. (m)
5

°Temp. ( C) Prof. (m)

19,3
16,2

275

- 9 -

oTemp. ( C)

12,4

Hora do lançamento do mensageiro
(Garrafasde Nansen): 17h42m.

Garrafas de Nansen

Temp. (oe)
25,94
19,26
15,97
13,78
10,19
6,21
4,99

Batitermõgrafo
oTemp. ( e) Profo (m)

25,9 150
25,9 175
22,7 225
21,7 250
18,9 275
15,7 X

24,90e

sai , (0/00)
36,501

36,150
35,575
35,248
34,7:~
34,378
34,247

_ ,9

,3

,5

1 , •.

1

Hora/do lançamento do m~ns~g€ir
(Garrafas de Nansen): 21ilSm.

Garrafas de Nansen

Sal •• (o/O,Q)

36.365 ,.

(
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Profo (m)
50

100
199
298
497
895

1.171

Te mp , (oe)
18,97
15,95
14,04
12,31
8,41
4,38
3,29

Sal. (%0)
36,080
35,571
35,305
35,051
34,556
34,270
34,415

Batitermõgrafo

P'rof , (m)

O

25
30
40
50
75

125

°Temp. ( C) ProL (m) Temp. (o /, .'vi

150 15,2
175 14,8
200 1.4,0
225 .•.3,7
250 ., • 2

275 12>7
X /..

25,7
25,7
23,2
21,8
19,0
17,2
15,2

Temperatura do ar: 24,90e

Estação n9 99

Data: 04/03/68 Somente pesquisa de Foramin:~~r ~
atraves de varredura horizontalt.ar , (S) 23°51'

Longo(W) 41°45'
P'r of , (m) 275

com rede de Neuston$ Início
.Estação: 01h30m.

da

,Estação n9 100

Dáta: 04/03/68 Hora do lançamento do men ageiro
(Garrafas de Nansen): 03h3úm.La t , (S) 23°37'

Long.(W) 41°50'
Prof.(m) 172

Garrafas de Nansen

Prof. (m) Temp. (oe) Sal. (%0)
5 25,54 36»413

49 18,42 35,997
97 15,63 35,532

170 14,07 35,90(,
J
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Batitermografo

P'r o f , (m)

O

25
30

40

Temp. (oC)
25,5
25,5
21,0
20,5

ProL (m)
75

125
150
160

°Ten . ( C)
17,5
15,3
14,7
14,3

Temperatura do ar: 24,20C

Esta~ão n9 101

Data: 04/03/68
Lat. (S) 23°08'
Long. (W) 41°42'
Prof.(m) 98

Hora do lançamento do mensageiro
(Garrafas de Nansen): 07h26m

Garrafas de Nansen

Prof. (m) Temp, (oC) Sal. (ú/C I

5 23,82 35,3;0
50 16,73 35,012
97 14,01 35,L93

Batitermógrafo

Prof. (m)

O

10
20
30

Temp. (oC)
23,8
23~8
22,5
19,5

Prof. (m)
40
50
75
97

T °C;\emF·
: ,J

~ 7 ) r

5,5

°Temperatura do ar: 24,6 C

Esta~ão n9 102
O t . 0'./03/68•
Lat~ (S) 22°51'
Lo n g , (w) 41°33'
Prof. (m) 62

Hora do lançamento do mens~getr
(Carrafas de Nan sen). lOh ~.

Garrafas de Nansen

Prof. (m)
5

30
62

Temp. (oC)
23,90
16,28
15,46

Sal. (%0,;

35,571
35,5ó735.5~!
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Batitermõgrafo

Prof. (m) Temp. (O C) Prof. (m)
O 23,9 30

10 23,9 40
20 17,5 50
25 17,1 60

Tem .(0e,)
16,6
16,
ló,2
15,5

Pesca Exp10ratória

Julho de 1973 a Junho de 1974

N/Pq "RIOBALDO"

1. Captura Total

A captura total atingiu a 37.600 kg atrav~s
arrastos efetivos, tendo a seguinte distribuição: 2~2 ~ de

c'- 4ót

ceos, 49 ,6-,% de peixesós seos; 9,I % de peix es cartilar s,nc , .'..1- ,

0,7 % de moluscos e 39,4 % de mistura rejeitada. O re~di e~~0 ~

tal da área foi de 86,9 kg/h e o maior rendimento medio ?C~ ~ c

cie coube ã castanha (Umbrina canosai) com 12,2 kg/ho

2. Captura Geral Diurna

A captura diurna atingiu a 22,205 kg (5Y, 6 ~ da

captura total) obtida em 279 arrastos efetivos, cujo rendi -.. -o .e

dio foi 86,5 kg/h. A distribuiçio por grupo ficou assim ~ihcr ~~
nada: 1,9 % de crustáceos; 51,1 % de peixes õsseos; 8,8 % d , ne:t.-

xes carti1aginosos; 1,0 % de mo1uscos e 37,2 % de mistura réJe_
da.

A castanha (Umbrina canosai) ..• .foi a espec~e ~ue dr~~
sentou maior rendimento midio nas capturas diurnas, com 13,2 .g!~.

3. Captura Geral Noturna

Com 187 arrastos efetivos a captura noturna ating~u
a 15,395 kg representando 40,94% da captura total, dando a segui~
ce distribuiçio por grupo: 2,5% de crustáceos; 45,1% de pei~es os
seos; 9,6% de peixes carti1aginosos; 0,3% de mo1uscos e 42,57. de
mistura rejeitada. O rendimento medio foi 87,3 kg/h, na captura
noturna o rendimento maior por especie recaiu ainda sobre a casta
nha com 10,8 kg/h ••
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Sugestões e Recooendações

1) Execução de prospecçao do camarão-rosa e fauna ~co. pa-
nhante de valor comercial para complementação dos trabalhos Je pe~
ca exploratória executadas pelo N/Pq "RIOBALDO" (73-74).

2) Considerando a falta de informações de bioecologia e

pesca das esp~cies de linha ([ar-Novo e Abrolhos) sugere-se & c-

xccuçao de pesca exploratoria e prospecção visando os
grupos: serranídeos, pinguipedídeos, Lobatídeos e Coriphaen~deos.

3) Considerando o possível decrescimo do esforço de p2S:_
sobre os estoques da sardinha-verdadeira, provavelmente, err fUhÇãú
do defeso de I (um) mês (dez/77 - jan/78) sugere-se apurada ~a-
lise das conseqUên~ias s;cio-econ;micas e pesqueiras, com vi~c&s
expansao do próximo defeso (2 meses) a iniciar-se a 20/12/72.

4) 'Em virtude da ociosidade parcial do parçue Ln ó : s c r a a I

sardinheiro do Estado do Rio de Janeiro, da proximidade ào~
queiros de atuns e afins (corrente do Brasil - RJ + 30 ~ilr~s

pes-
..•nau

ticas - SP, RS - 70-80 milhas), da potencial idade de consurr " da
;tima base de apoio para uma frota, recomenda-se o estudo c_ ~m-
plantação de unidades atuneir~s n~ frota pesqueira flumine~se.

5) Apoio i iniciativa do IPqM sobre prospecção da
~ na plataforma continental dos Estados da Bahia, ESf'írito
to e Rio de Janeiro.

6) Pela importância como corretivo orgânico e adubo. L_C.

menda-se estudos sobre dimensionamneto poder de renovação da a~

calcãria Lithothamnium.

Anexo: Boletim n9 1 da Coqueiro S.A.

Jã está sendo processado a possibilidade de 2

barcos atuneiroi trabalhando em atum para a ind~stria RJ e- ...prospecçao ate o nordeste.

OLINTHO DA SILVA
Coordenador de Pesquisa de Aquic~Ltúra

Empresa de Pesquisa Agropecuãri~
tado do Rio de Janeiro - PESAGRO

OS/"JAO
/icpo
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,INFORMATION BULLET~N NUMBER .1,.,-'"'7',. ::.::",
\

THE COQUEIRO DATA SYSTEM FOR THE
BRAZILIAN SARDINE FISHERY

INTRODUCTION
In December, 1973, Coqueiro,.with the technical assistance of

Living Marine Resources, Inc., San Diego, California, established
a data collection system for the sardine' fishe~y, based in the
Rio de JaneirojNiteroi region. The ·data being co11ected inc1ude
total 1andings of sardines and cava1inha, trip 'landings ~y ."~'.
vesse1, interview samp1es ~f effort and catch·and.samp1es for

• • • o' ~

length and weight by area.,by 'n:'~nt~.~. The syst.emalso xecor-ds
samples of lengths and wéights,of sardines received by trúck irom
the ports of Cabo F~io, S~ntC;;'~and 'Itajai.::':....Th~ ··~y·s·tem~has been

. . .!: . ~ . .

designed to mesh with the data collection sys~ems operated by'
Instituto de Pesca in Santos and Sudepe in Florianopo1is so that
coverage includes the entire range of operations of the Brazilian
sardine fleet.

"

Summaries of certain of the data co11ected by Coqueiro during
. '

the four-year period 1~74-1977.~re pr~sented·be1ow •. De~ai1s may be
obtained from coqueiro offi~es',i~ S~o -Go~ca1o or,'Living Marine .'
Re~ources, .Inc.~ 11~39'So~reni~ ~ail~~ Road~·.s~n:Di~g~~ California . ~ ~ .

• . .•' _.. ".' . ~: .! ''''.. ~ ;'.' ' •. -: . .• . - ._ .•~' : - .: .••.--:,;i ~...... -:~ ~ •• ' ,..!.
92121. Additiona1 data.and ·ana1ysis·.wi11·.b~-,pr:esente.~_in}:he~:.:~_::~.-f..-:..
Information BuLl.et.Ln Seri'e~ as approp~i~te·.··:~.'.....-...: '..., -,'.:J

..' . .' . . ..•..

ESTlMATED TOTAL CATCH BY RIO'DE JANEIRO FLEETjNITEROI FLEET

Since December, 1973, Coqueiro has recorded the 1andi~gs of
sardines and cavalinha to the Rio de Janeiro canners: freezing
companies and reduction operations by·the Rio de Janeiro f1eet.
Since January, ~976, 1andings to the Rio de Janeiro fresh market

139 SORRENTO VAlJ.EY ROAO • SAN OIEGO, CAUFORNIA 92121 • TELEPHONE: AREA COOE 714/453-4871 • CASU:: LMRINC

: ,; "'.: - ' :.', • : ~~ ~ , ;. -<' ~:. :~ :' •• :,.'-,:')': :-,.•••:<.~
\~

, 'j' !!
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hav been included. Vessels from Cabo Frio, Angra dos Reis, Santos
and Itajai t.hat; deliver, on occasion, 'to the Rio area are considered
as part df tne Rio fleet as their landings are presumed ~ot to have
been included 'in'the'Sâo Paulo and 9anta'Catarina. statistics col1ected

• r- • ~..:...: Jo.' • -' ••••••-... • _'" "'" ~ -,. ',' \.' •

by Instituto de Pesca and Sudepe.: 'Nevertheless, we pelieve that mosto
\ . ,.

of the saráines landed in 'the State of'Rio de Janeiro, with the
exception of some'landings in Cabo Frio, are included in our data
given in Table 1.

Rio de JaneirojNiteroi canners received 3,410 tons via truck
from Cabo Frio and Angra dos Reis in 1976 and 4,210 tons in 1977. In
these same years, the canners a1so received fish via truck from
~antos and Itajai but these tonnages have not been inc1uded in ?ble 1.
as they are presumed to have been included in the Sao Paulo and

• • •. ' '. " ~"... 0'( .: ':"'t. --o ••••:., .":," ,,#.. _'. •Santa Catarina st.at í stí.cs,~.':,.:: ,. :',...;,-.;':_';'~;:",,,..~ , ....
o • '. • ':." " : t''I'): ~.. '-Ó, , _. .• :~ ;: ••. .,

'..
RIO DE JANEIRO SARDINE VESSELSURVEY " :...",

During'the period 1974-1977,õCogúei~o: compiled the landings ..J

individual ~essel's to ~he 'Ri~:ife <Ja:nei;ó/~i'teróiárea. 'The'task i5

complicated by thé'movem~nt oi' ve~sels' ~m6n9'--'p6rt's~-':v'essel'sfrom
Cabo Frio, Angra dos Reis, Santos'and Itajai land their 'c~tchéE ~~
Rio de JaneirojNiteroi on occasion, depending upon the distribution
of sardines along the coast. Also a portion of the regular Rio de
JaneirojNiteroi fleet lands at Santos and Itajai on occasion.

Table 2 provides 'a summãry of the number ,of vessels and te..ages
of sardine and cavalinha, by size'~f:yessei 'during 1977, for the
Rio de JaneirojNi teroi .fleet·.·'Vessel hold capaci ties were estima t.e d

" -, . ,
by reviewing aLk deliveries',for.each -vesseI sí.nce1974 and selectL.g
the largest delive'ryas:an .é'~tirria~~~f-tJ:1e'~aximurncarryi!lg'capacity'
of the vesseL," .,During '19Ti th~ r'e~ords'indi~ate 210 different '
vessels landed sardines and/or cavalinha-':ir;.'the Rio.de Janeiro/
Niteroi area. Forty-seven of,these'vessels were very small ( <20
tons capacity), sold largely to the fresh rnarket and accounted for
only 2.5 percent of the total sardine landings in the àrea. Another
52 small vessels (20-29 tons'capacity) delivered an additional 12.5

, '-----------~--------..;...-__...-_.._r_-__:___:__-
''1'

• • ct. .- ..-: ~..", .

" 1.,' I' .
j \ I) f

• I. I
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Table 1

/

LANDINGS OF SARDINES BY FLEET
TO RIO DE JANEIRO/NITEROI CANNERS,

FRESH MARKET, 'FREEZERS AND fISH MEAL PROCESSORS, .'"
. . 1974-1977· " .:'._, .••••.•• " 4- ''\0

-,

\
In Metric Tons

Month 1974 1975 1976 1977

January '7,463 3,095 2,405 5,523

February 6,467 5,587 , 4,891 4,360

March 7,520 4,011,," .. ~.= -~5,470 : 8,465

Apri1
- ...- ..:

7,071 y-'~~:',-.' : 4, 845 ~:..:,'.':.::.:"-'::2', 96L;.;~·'::~~··~·~4,485· .;
~ -' .•... - _ ~. -: . .,

Ju1y

..9,745 3,645 ' -: ,'4,081 : 5,788
I ' .~ :

" :/4 678" .; -..-) ~4~:.'..-··:..'-··3 519·""; ; 5,735
• '0'. '. .'. '. ..:-:.:.? :.~~..~~'~:" .' :' ';~'?~'"::.-:.:~'.. '..,'...';.:.
.: 6,831 -·;·/-·::.·.:...:;·2,677 ,.< .,-;.:....: 4,'813 ' ". '2,939

.:;.' . ~'. .'~--: .: -~'.:'~.:::~"~.~;~~.::.".' .;.~~<~'-.::...:'
4,446 .' 5,140~·.\:·'·..:.·4,140>"':-::':,·.:.3;366

" .... - '. ..
". ,.. _ ••••• .- .;,. " • .J

May

June

August

September 2,720 5,060' .6,125 4,015

7,272 . 5,827 3,839

5,829 3,686 5,884. '.
3,084 '2,520' 3,04'/

'October 3,076

November

Total

. .-
'. \ •••• ,... •.,;. •• f..

Note: Not included are landings in Cabo Frio and Angra dos
Reis for alI years or to the Rio de Janeiro fresh market.
during 1974 or 1975. Also 1974 and 1975 tota1s may inc ude
some Cava1inha landed at Rio de Janeiro/Niteroi and some

.sardines from Itajai purchased by Rio canners. ' ..

" ..-

,. •.•.-
-::.A ". •• .•

.: • : •. .!:. - •.' .', ~--_.- -------_. --~7. .' '" .•.. .•. ." .-:- ..•.
" .

\ I . • .
. ,; I I'"

\ ti'
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Tab1e 2
SUMMARY OF SIZES OF VESSELS DELlVERING TO

RIO ,DE JANEIRO/NITEROI AREA
AND THEIR LANDINGS OF SARDlNES AND CAVALINHA

,' DURING 1977 -
,
" "

, \,..,

Size
Category

Metric Tons
Landings in Metric TonsNumber

of_
V(;!ssels Sardines Cavalinha

I'

Under 20 47 1,345 1,240
20-29 52 6,536 3,593

30-39 35

40-49 37
50-59 11,580 . , "

,. -- -~ 2,620~-.. :

60-69
70-79
80-89

TotaIs 17,158210

" '

", . .-
" ~ '!

-"-•. "... , •......~ -

Total

10,129
12,706

18,442

14,2 O

6,477
5,:'93

3",55

73,2o~

" .I'" '- '

......
, .- ."

"

-,

" .,
/

I,

I
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Table 3
DAYS FISHED, NUMBER OF SETS,

NUMBER OF SUCCESSFUL SETS AND CATCH OF SARDINES,
BY ONE-DEGREE BLOCKS, FOR SAMPLE OF RIO DE JANEIRO FLEET,

1974

A-rea

4 -21

41-22

41-23
::-:::-_- 42-22 / .-

42-23

43-22

43-23

44-23

45-23

47-26

48-26
48-27

48-28

TotaIs

. .',
. ,
r

\ - ~, :~~ ~
.' ". ., 1...•.. .

Sardir:e
Catch

Metr'c Tons

75

1,935

74
.,0 \, •

4,399

1,657

18S

4 ' f~ -'

1,39.:..

799

Number
of

Fishing Days

Number of
Successfúl .

Sets

32-.:;'

. " :.:-. .•...... ..

Number
of

Sets

- ~Note: Total estimated 1andings of the Rio' de JaneirojNiteroi
f1eet was 61,848 Metric Tons.
Interview samp1e is 32.~~ of landings •

6 8 8

294 204 163

13 r " .... ~.," ', 8 . 6

". '40à"~';j~;:::;{?~~~<'294 ~9(:'':',;~389 --"I' ': .-'...... .
r

173 101 .:".,

17

'.. .' 131 ",

29· ".. '. I', "•
.'

21 '.:'...::........ '...., .~.....
385 ;.,'- '.268311·

, '
a •.••

537 455 ,350

95 77./ .. ,

.-..
2 ' . 2... r43 38-... . . . .-

13 . .. 13

-121

34

I
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DAYS FISHED, NUMBER OF SETS,
. WMBER OF SUCCESSFUL SETS 'AND Cl<.TCH OF S}\RDlNES,

BY ONE-DEGREE BLOCKS, ,FOR SAMPLE OF RIO DE JANEIRO/NITEROI FLEEm,
~".", -:.. 1975'" ..-, .

Area

39-20

40-20

41-22

41-23
42-22

42-23
42-24
43-22

43-23

43-24
44-22
44-23

45-23
45-24
45-26

~46-23 ..

46-24
TotaIs

. .;.. , .'

Sa~'ê.:;,r.":.
Ce, :: ==.

Me-::r:...cTo.J.s

28

62

3,,526

4':'S

352
4,025

~ I

, I

Note: Total estimated landings of the Rio de Janeiro/Niteroi
f1eet was ..54,088-Metric Tons.: ::Interviewsample::._is 30.O"fo of ._
landings.

~-

~ ....•.•. .
- ~.- .•~'~':--:"':"<I"-"

Nurnber . Number . ,
of of

Days Fishing

Number of
Successful

SetsSets

2 1 1

24 19 15

,237 175 130

f'- ;'".'

, " .
,- .

. • f ..,..
-' ·58 r v ~ ,48 '-, 28

-.

222
•••••••.••.. " • ":, •• ",,'" •• "J .

•. ' .•••.•• -..,::. I

214 .,,' ;" .~.-144

3 2 2

11 6 5

306 .. _

.417 .,
....... . 258 :'

, , .
•. 0,- • '240.' .... J,"'-:-- _

2,033 I1,621: 1,248

'.

" .
.• "'0 ~"-:'~" .••••••••••i-
•..•.. ----_ .•._- ... -.
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Table 5
DAYS FISHED, NUMBER OF SETS,

NUMBER OF SUCCESSFUL SETS AND CATCH OF SARDlNES AND CAVP.L:~'H-,
BY ONE-DEGREE BLOCKS, FOR SAMPLE OF RIO DE JANEIRO FLEET,

1976
. .,. - ..•.. =-. .... ~ .. : •...... "'- ;'~; r :-' 0#1 4

'.. '."~.. :':.;.":--~~.' , ~.~;4·
\ Number ._ . Number

of' of
Days Fishing .",'",' Sets

Number of
Successfu1

·sets

Sardine
Area

Ca t.oh '
Metric Tons

40-20 5
271

118
70

" .'

.. 19

3 3 49

4 -22 178 143 1, :~

42-22 124 102 (3 2
'42-23 73 62
43-22

. .~..... .. .' ....

.' ': '.' ":,'.?, ':~:'.:.;~ , .: 18,.:,':~<r/",
509 .....~..'.:-,~::'.-,'.479 ...."'..',:',-

67
43-23 ......

412 ':''".
. .. ....

43-24 3 ','
:.:." ", ~"

" .. 2

44-22 .3 1... . ) , ,
786 ., 618..

'. 9 10
1 '2.. :

... " ~
• a-. :",'.;

44-23
.... ...

.', .J JI", •. - .." - ..

1·

531 ..'

-r .

:- . ~. -, .'• = ... '\
44-24
45-23 2

45-24 144 98. 98 1,,530

46-23
46-24

- 212' -,\ -,"'.'-;-151.~',.... .'
o,' •• .: -' .•.

103 '.~'>' ~" ' .••.•• ;" '. 60' ~....... 50
••• ":,. -:... H ., •• -"t •• _~.,- __ ."". r _ '_ ".. •••• • _. ..' ••

..::..~:.}.:~;'~::\/:".::"1:':'}-~:~;'~"-::n~-r , ~.'

'.' 122

47-25 ,li

48-26
TotaIs - ,"\

2,292 1,839 1,569 16~33.3

Note: Total estimated sardine landings of the Rio de Ja~ei ' /
Niteroi fleet was 50,438 Metric Tons. Interview sample is 32~4%of landings. .~,.",~..& -

: .-- ..•. -..• ,,;..'.,. .-
" '.~
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Tab1e 6
DAYS FISHED, NU~~ER OF SETS,

NUMBER OF'S'CCESSFUL SET3 AND CATCH OF SARDINES AND CAVALI; •. ,
BY ONE-DEGREE BLOCKS, FOR S~_~PLS OF RIO DE JANEIRO FLEET,

1977 .... ~,

Area

. \ 'Number. -
of

Days Fishing

.Number
of" .

Sets

Nurnber 'of
Successfu1

Sets

Sard':"ne
Ca t.c'n

"

Metr:'e '.:'ons

41-22 127 79 59

41-23 40 26 24

42-23 110 105 95 3~

43-24
" .,

,;",:'..165 ~'-:... ~:',~,:.:-,137 ~~;':<:'-~',:'::.::;,:,~~23 . ':

.;'15/)::~r;i.;:';~"'.9,', '·3~:···9''.~:',;':,.
77 ':." "'.',53 ".. 46 '::·82

43-23

44-22

44-23 4 .. - ..,.::I ':

44-24 ".L!:!

. 45-24 550

46-23 5 29 28
46-24 1,010 575' 540 10,:'45
47-25 .. .' ., .,, . . 33.:.~ .'..•. 29
48-25

48-28 35

l8,6~4

Note: Total estimated sardiné landings af the' Rio de Janeiro/
Niteroi fleet was 57,446 Metric Tons. Interview sample is 32.S~
of landings. e , ••• -,.... • " <Ó:

.' .
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