
SECRETARIA 00 MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO NJi:JO ANUl&:NTE li: DOS Jt~CURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBANA

DIRETORIA DE INCENTIVO Â Pi:SQUlSA E DIVULOAÇ~O - DIAPED

CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO PESQUEIRA DO NORDESTE - CEPENE

-----:

-----------------_.--- ---.....~-

~·----.l"'-- ...' ...!_:o _ _t__7_..__ ._ .._4. •.__:_.-- .... _-.- .. -:-:~---.---- - __ • •. '1-- •__

--
'<;---

o

INFORME SOBRE A BIOLOGIA E PESCA DE CAMARÃO,
EM PEQUENA ESCALA COM ARRASTO MOTORIZADO,
NOS ESrAOOS DE PERNAMBUCO. ALAGOAS E SERGIPE

Tanoandaré - PE, seLembro de 1990



•
01.

1- INTRODUÇÃO

A captura de camarao marinho das espécies Penaeus schmitti(Burkenroad,

1930), Penaeus subtilis(Perez - Farfante,1967l ·'c·~.'" ..
e Xiphopenaeus kroyeri(Heller,1862), conhecidos popularmente por camarao bran

co, rosa e sete-barbas, respecti ~mente, e reali zada em todos os Estados da região

Nordeste do Brasil, sendo considerada uma ati ~dade de grande importãncia econômica

e soci a I,

O Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nordeste-<:EPENE,iniciou'

o projeto Biologia e Potencial de Camarão em 1986 com o obj etd vo de ava Líar o po-

tencial de estoques de Penei°deos, os ni·",i:s· õtimos e atuais da pesca na foz do rio

são Francisco e litoral do Eltado de Pernambuco. a parti r da coleta de

informações biológicas associados aos dad08 de captura e e.fo~o de pesca

Este informe apresenta os resultados preliminares alcançados pelo cita

do projeto, abrangendo o perí'odo de maio/86 a abril/89 •.
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11- SITUACÃODASPESCARIAS

1. Histórico das Pescarias

A pesca de camarao com embarcação motor! rada no Nordeste braai lei ro

te \e fnfeio na década de 60. EmTamandaré, li toral sul do Estado de Pernambuco,

esta pesca teve fnreio em 1983, com a implantacão do CEPENE.Este Centro, apos

prospeccao da área arrastá \el Lncencí vou a comunidade local a efetuar esta moda

lidade de pesca, adaptando um tipo de rede de arrasto com portas para uti li za;ão

em embarcacões de pequeno porte. No Pontal do Peba, litoral sul do Estado de

Alagoas, te\e frireio na década de 60, através de três pequenas embarcacões. Com

o decorrer dos anos, tal ati ..idade foi se extendendo a outros Estados, tendo si-

do i ntroduzido no ano de 1973 em Pirambu, li toral norte do Estado de Sergipe.

2. Áreas de Pesca

As áreas arrastáveis em Pern~uco encontr~-se no litoral sul do

Estado, estando a frota ca~roneira concentrada no distr1to de Tamandare e no

muniei"pio de strinh.aé.... EmTamandat:ea regiÃo reconh.ectdamente arras ti ",,1 di s-

tri buí -se em duas áreas denolJlÍ..nad.ali"1a..na~Q.::na.d:e'~8035'S li 34035'W) e '.'lama do

sul" (8045' S e 34035'W), separadas uma da outra em umami:lha e ambas si:tuadas nas

i sob at as de 15 a 20m..No ml.\nici"pio de Siri:.nh.a.e"m,di:stante 40 K!n de Tamandar.e a

are a arrastável si tua-se na coordenada de 80U'~ li 3405l'W,

EmAlagoas as duas áreas de ma.i.ot'conceneeaçâo de pesca de camarao es-

tão no Pontal do Feba(1002l' Se 360l6W) e em Jaraguá(9043'S e 35043'W) cuja isó

bata chega a atingir no máximo25m.

EmSergipe a pesca. é rea Ií,zada principalmente no municfpio de Pirambu'

I,;

Emtoda •• as areas ei tadas a captura ocorre entre i a 5 milhas. da costa.
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3- Composição e Catacted zação da Frota Pesquei ra,

A frota camaroneira possui praticamente as mesmascaracteri"sticas em

todas as localidades pesquisadas entre o sul do Estado de Pernambuco e fo; do

rio são Francisco, O comprimento dos barcos varia de 5 a l!I metros, a potência'

do motor varia de 10 a 110 Hp, o sistema. utilizado pela maioria das embarcações

é de arrasto duplo (uti li zando 2 r.edes). tendo como excessão a localidade de Ta-

mandaré, distante 120 ~ ao sul de Recife, onde toda a fr~ta, 10 barcos de

pequeno porte, utiliza o arrasto simples,(utiliza,ndo,O~ rede)

No Ponta.l do Peha, 10clI.lizado a 250 ~ ao sul de Macei.ó, na região.

da foz do rio São,Francisco, cqeg~ li.operar '130 barcos camaronetros, No Jaraguá,

si tuado emMaceió, atuam em\Ile-die.80 barces na referida modalidade de pesca, Nes-

sas duas localidades se concen~r~ apro~~d~ente 90%dos barcos camaroneiros '

do Estado de Alagoa.s,

No EstadO de SeJ;gipe, ceeca de 10 e.lIl.harc;l.çÓesS8.0utilizadaS nesta

pesca, sendo que 65%atua no lIl.unie(pi.ade Pi rambu a 1:5 l<lJlse norte de Aracaju.

4- Regime de Pesca

Os barcos que lltull,Dl"'''' pesca 'de clI.Mr.ão., l',onPal~",l1e reali zam.•••.agens

de cunt a Iluração, a mai.on.a r et ornando TIOlIl.eS\110di.a, Esta. modalidade- i determina

da pela existência de bancos comboa concentração. de camarões, nas proximidades'

do conti nente e pelo redu zi.do tamanhodas elll.harcações,

A duração de cada ar r aat o 'é ~ti.camente uni forme em toda a regi ão, se,!!

do em torno de 4 horas, efetuando emmédia. 2 arrastos por dia, Ressaltando que

apos o primeiro arrasto, os pescadores necessitam de algum tempo.para reti.rar da

rede as espécies capturadas.

De U\Da manaí,ra geral, o l'U(Del;O de, b••rcos que operam nesta J:'egi.àoé' r~

lati V8lllenteconstante, na .••••ndo diminui ção quando as eml>arcaçõesnecessi tam de
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reparos ou deixam temporariamente esta pesca para praticar outra madalidade de

pesca; havendo crescimento esporádico quando ocorre a entrada de barcos transferi

dos de outras loca li dades.

Geralmente a pesca é efetuada durante o dia, ou seja, os barcos saem de

madrugada e retornam à tarde. Emalgumas localidades, principalmente na foz do rio

são Francisco, após a pescaria diurna as embarcações voltam ao pesqueiro no inrcio

da noite e retornam no final dessa mesmanoite. Neste regime de pesca~ normalmente

sao uti li zadas duas tripulações diferentes.

Comoa modalidade de pesca de camarã~,é de cu~ta duraçÃo, no~lmente '

nao se utili za gelo para. cense r sar o produto, utili zando-o apenas por ocasião dos

desembarques. Vale sali entar que exi stem barcos, embora em número bastante redu:ri do,

que retornam após alguns di as, para estes o gelo .t fundamental.,

5- Produção

Os dados apresel'tll.d.os neat e- i"te\D-refeJ;em~se aos, desemba,rques coneeot.ados

emTamandaré~PEe na foz. do rio são Fr.anci,sco nas localidades de Pontal do Peba I

Al e Pirambu/SE, no peri~do de 1986 a 1989, No ano de 1989 09 dado8 referentes aos
,

desembarques controlados na fo z.do d,o são,F~anc.i.sco referem .•.se llóm~nte ã,queles '

coletados na localidade de Pirambu/SE (Tabelas 1 e 2),

EmTamandaré 08 desemÀll.rqueacQ~t~lad~s de ~rãQ !lo peri~do de 1986/89
• 1 ~ • - ••

apresentou uma tendênci,à de crescimento/à ~~eçãó" do'taoode 198Z-, quando a frota.
-, ' ..

além de se r eduzi r , dedi cou-se a. es ca pescaria duranbe somentie T meses no ano, d.e-

di cando-se nos outros meses à. captura de peí.xea, A.ss.i.m.em 1986 ;!. producáQ foi:, de
I '

21,6 ton, (8 meses de pescaria). em 1987 decpasceu para. 15,2 ton, (T meaes de pesca-

ria) e em 1988 a 1989 giJ;OUem,torno de 40 ton, eendo que nesses, últimos \Iot,s anos

a temporada de pesca teve uma dura~ão,de 9 e 12 meses, respecti~ment~ Neste pe'riõ

do os desembarques ti~ram emmédia a seguinte composição: 17% de camarSo branco'

<!. sch..mitti} 9% de camarão rosa (!. subti li s) e 14%de camarãÇ>set-e barbas <,~,któyeri),
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nao havendo '-8riação si gnificati va desses percentuais a cada ano (Tabela 1),

Na foz do rio são Francisco o desembarque controlado apresentou um acres

cimo de 1986(1.120 ron) para 1987(1. 707 ton.), caindo em 1988 para L 440 ton. Obser-

va-se que nao houve neste perLodo grandes ~riações no desembarque controlado, Na-

quela região, no periodo analisado, os desembarques apr~sentaram em média a segui~;

te composição: 10%de camarão branco, 5% de camarão rosa e 85% de camarao sete-bar

bas, não ha \endo. wri ação si gni ficati w desses percentuais a ca:\a ano(Tabela 2),
G- P!:odutL.ã.6adé· \'Ias PéStàn.as
.' - Em Tamandarê-PE a CPUE,considerando as di \euas unidades de esforço de

pesca apresentadas na tabela 1 praticamente não·a.presentQ~ ~riação entre 1986 a

1987, crescendo em 1988 e tendo pequeno dec~esci.mo em 1989. (Tabela 1),

Considerando o esforço de pesca medido em ~oras de arrasto a CPUE em

1986 foi de 4,26 Kg/~ora de arrasto, apresentando um pequeno acréscimo em 1987{4,85

Kg/hora de arrasto), crescendo nO'6mente ~. 1988(5,85 Kglhora de arrasto) e apJ:ese~

tando um pequeno decréscimo em 1989(5,34 Kglhora de arrastor, Tabela 1,)

Na foz. do rio sio Francisc.o a CPUE(Kglhora de arrllsto), 1Il.il.Ilt~\e-e-ae po

perí'odc de 1986 a 1989, pt'atic.amente con.~ta.nte,gi.r-anqo em torn.o lIe 11 KgLl\ora de ar

rasto(Tabela 2).

7 - Composição das Captura,s

Durante o perfodo de 1986 a 1989! fOr~ ~ostrados ~erca. de 13,095 tndi.-
, . " \,

.ã.'duos de f: scluni tti., 10.099 i nd.i."L"duosP. su,bH.li:8 11.21,262: Lndí,"i.<lu08 de· lti j>h,ope-

Ilaeus kroyeri. Totati zando em 44..461 Lndí ••.•duos amostrados em Tamandare"e na fo z do

rio são Francisco.

Conform.emostram os. gráfi.cQs 1,2 e 3 o\lser.'Yll,.•.se que há uma si!lJi..la,n.da.dena

composição por tll1J<rit\loda,scapturas ef etuadas em TlI,IIJ,a!I.da,re"e na f~.z do J;i.o· sáo· FJ;,anciE

co para uma mesma espécie,

Assim, para o camarão sete-bal1bas obseJ;'",a-se uma m;úor parti:.ci.p<!,çã.o!lOS de.
\

sembarques de fêmeas e machos com comprimento de c~rapaca entre 15 a 2Omm,com pico'
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para as fêmeas em 20mm e para os machos de 15mm de comprimento da carapaç~

Para o camarão ~ranco obser\a-se uma maior participação nos desembar-
.

ques de fêmeas com comprimento do cefalotórax entre 25 e 35mm com pico em 30mm e

de machos com comprimento do cefalotórax entre 20 a 3Omm, com pico em 25amL

Para o camarão rosa obser ea-ee uma maior participação nos desembarques

de fêmeas com comprimento do cefalotórax entre 20 e 3Omm, e de machos com compri-

mento do cefalotórax entre 15 e 25mm.

It1- ANÁLISE DOS ASPECTOS BIOLóGICOS.

l. Material e Método

No perfodQ de 1JliIio/86a abril/89 for8jlla.mostJ:ado8 em Tamanduê e n" ~oz .
.. .. ..

do rio são Francisco, 44,461 indi \i'duos das espeêi e8 P~ selú.ixL tti:.;!;llUbtili s e )Co

kroyeri(Tab.03 a 08), capturados por ~ba~ções da fr~tá artesanal,

Os camarões após serem selecionados, pelos pescadores, na categori.a de

giande e pequeno, são levados ao laboratório e separados aleatoriamente 2 ~g do

camarao pequeno e toda produção do camarão grande(média de 8 Kg),referente a uma

embarcação, sendo separados por espécie e sexo e com a ajuda de um paqui~etro,mede

se em mm o comprimento de cefalotórax, reg~ãQ c~preendida entre a base do roslb e

o final posterior da carapaça, das fêlDeas,e dos machos e elD.seguida se i<lenU.fi:.ca'

os estaQios gonadais das fê~eas,

Os está<üos gonadaí s s,p i,dell,ti,fi.~;l.dQsmac.rascopicamente e classi:ficados

em 4 est adí os , determinados pela diferença de coloração' que os. o\anos assumem des -.
, .

de a fase de \irgem(ESTÃDIO 1), em ma.tuta,çã.o(ESTÃJ)lO E) ,ma<luro (ESTA))IO H)e em deso.

\a (ESTÃDIO D).

Para a determinacão do periodo reprodu~i\O são consideradas as fêmeas em

estádio M. Para esta estimati \a são considerados apenas 'os dados obtidos das fêmeas,

uma vez que os machos não apresentam Lndí.cadoces sati sfatórios de maturidade sexual.
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2- Parãmetros Biológicos

Nas tabelas 03 a 08 obser\B-6e, no resultado geral, que ocorre semelhan

ça no sex-ratio das capturas efetuadas emTamandaré e na fo ado rio são Francisco.

Comrelação as espécies !- sclui:ü.tti e!- kroyeri exi ste a mesmaproporçao na captura

de fêmeas e machos e para a espécie P.subtilis obser\B-se que a captura de fêmeas'

é o dobro em relação a08 machos.

Pelas tabelas acima cita~as conclui"mosque no perrodo obser\Bdo, as fê

meas no estádio E, capturadas emTamandaré e na fo z do rio são Frandsco, oti \eram

mal or frequência, com excessão da espécie !- kroyeq" capturado em Tamandaré, 'lque

apresentou malor incidência no estádio ~

Observamosque em Tamandaré á malor intensidade de fêmeas em fase repr~

dutiva(estádio M), ocorre nos meses de dezembro,janeiro,fevereiro e junho para a

espéci e !~ sêlunitti. para a espéci e !. subti li s este perfodo se efetua nos meses de
•

janeiro, fevereiro e março e para a espécie !:- kroyerf , embora ocorra oscilação du-

.rant e todo o ano, obserw.mos que o maior pico reprodutivo se reali za no mês de

novembro, embora os meses de f;evereiro, março e abril tenha uma incidência bastan-

te si.gnifi.cati \B de fêmeas maturas.

Apesar de não se dispor das informações biológicas referente ao mes de

janeiro, no periodo de 1986 a 1989, efetuada na foz do rio SÃoFrancisco, na loca-

lidade do Pontal do Peba, observamos que a espécie P. schmitti além da .••••riação s!.

gni ficati \fi do perl'odo reproduti vo durante t ede o ano e de possui r pouca represen-

tati ..idade do estádio M., com relacÃo aos cut eos estádios gonadais, a maturação oco.!.

re nos meses de fevereir",agosto e dezembro, para a espécie!. subtilis o perí'odc '

reprodut i so ocorre nos meses de março,abril e. dezembro e na espeêie !:- kroyeri a

maior i:.nci.dênci.a.do estádio M se efetua nos meses de de zembro,fe verei ro, março

e abri:1.

No resultado gerai conclurmos que o perr"d" de ~'é""RO a abri 1 é de fun
~..

damental importância para a reprodução desses crustáceos, sem no entanto deixar de

citar que existem outros meses que se obser .••••algJns outros picos de reprodução.



•
•

, -

TABELA,l...Dados sobre a Captura, Esforço de Pesca e CPUEControlados das Pescarias de Camarão(P.schimitti.,,!.subti.lis e X.kroyeri)

T d --PE . - d d 1986/19

•11

em lIIIIanare no nem o o e 81}

Captura (Kg) E~forço.de.Pesca .CPUE
ANOS -

.E. schimi tti .l, subti li $ L ktpxeri.: Total Barcos .Viagens Lances· H,de arras.to Kg/vLagem Kg/lance. Kg/H.arrast

1986 4.206 1.324 22.086 21. 616 11 775 1422 6.484 35,63 19,42 4,26

1987 L 823 1. 803 11.608 15.234 7 430 801 3.144 35,40 19,01 4,85
)

1988 7.905 3.387 32. 452 43.744 12 1.006 1J865 7.524 43,48 23,46 5,81
. .

1989 8.617 4:350 28.540· ·41. 507 8· . . . .. 1: 1T6 ·1: 944· . . ·T:T70· .... ·35,30· ·21,35 5,34
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TABELA2- Dados sobre a Captura, Esforço de Pesc. e CPUEControlados das Pescarias de C~rão (P.'schi::mi.tti.,P~sutlti.li.s e )r. ltl:Oyeá)

na Foz do Rio são Francis.co DO peri-odo de 1986/1989•. ' ," I' " \ ,.. ' . ... '\ \ . ' \. \'." .. \ . ., .. ,\ --... ,.,. . \. ,.
Captura (Kg) Esforço'de Pesc.á . . . . . . .. . . . . . . . . . . Ci>UE' . . . " . -,

..
I ANOS

f. schi roi r ti ~ ..subti li S . .x.. krgyeri . Totá 1. llarc.os: : "Viâgens' \ \ta~ceS: I-\a~de:à.casto ~tg[\iagêm )-.K&l1àtice - '~la.,~ea~st

1986 138. 275 29.529 952. 627 1.120.431 950 9.455 21. 886 101. 418 U8,5 51,2 11,0

1987 15L 130 81.080 1. 475.065 1. 707.275 1. 362 11.574 36.248 151•.128 141,5 47,1 11,3

1988 163.032 115. 678 1. 162.092 1.440. 802 1.340 - - 126.559 ... - 11,4

1989* 24. 154 17. 491 284.581 326.226 216 1. 221 6.648 . 33: 156 267;0 49,0' 9,8

* Computados seeenre dados di sponí"w.i. s dos desembarques de Pi rambu/SE.

,
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•· TABELA 3- Fr.equencia de Indi: vi"duas e por Esc:ádios <l.e~tu"ação Sexual ~all F~U d!'. ~spéq.e !'_ setu,ni.tq: ..AlOQstt'a.dQs~l\1il!1,1-:-

meate DO Periodo de.Maio/86.a.Abril/89.em.Tamandaré~PE.:.: .. ::.:·.:: :: ::.::.::.:'

I

f
t
•

..
MESES N9 de Machos N9 de Femeas TõEà1.. .PORCENTAGEM' DE FtMEAS POR ESTiolO DE MATURAClo

----- _.- \ . '1'... . . . . . . .... I I E" . r· . , 'li:' ' .. . , ' , . , . '''D . ,

Janeiro 391 431 822 , 65,3 32,2 .2,5
Fevereiro 102 93 195 56,0 33,3 10,7
Marco 62 43 125 56,1 11,6 30,3
Abril 40 42 82 16,6 64.,3 19,1
Maio 450 440 890 3,43 74,4 7,8 14,4
Junho 466 463 931 59,2 31,6 9,0
Julho 617 432 1.294 2,0 11,1 19,T l,2

Agosto 664 767 L 451 1,5 69,0 22,9 6,6
Setembro 554 561 1.115 1,0 13,9 21,1 4,0

•Outubro 460 441 901 1,4 61,1 29,4 2,1
Nowmbro 246 324 510 0,5 23,2 25,7 0,6

, . . , ' , , . , , " . .. , " " \ . " ' , \ \. \, ' , . ' .. , ' ' , . ". ,Dezembro 167 219 .'406 '70,6 '29;2
\
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~ TNlELA4.,. Frequên.ci_3 de Indi-q'duos e por Estádios_de Maturação Sexual das Fêmeas da, Espécie P~subtilis AmDstrados Mensalmente

No Período de Kai.o/86 a' Abri 1/89 em T.amandaré~E

I'ORCENTAGEMDE F2MEAs PORESTÁDIODE MATURAÇÃO
MESES N9 DEMACHOS N9:DE F2MEAS _TOTAL_ I I M " PI E'

Janeiro 19 269 288 1.5 55.0 43.2 0.3

Fevereiro 29 524 553 ~.O 59.3 36.3 0.4
1

Marco 277 832 1.109 0.8 44.6- 53.8

Abril 195 503 698 5.0 65.0 29,6 0,4

Maio 285 813 1.098 5.0 55,6 26,0 13,4

Junbo 176 517 693 4.7 65,5 23,2 6,6

Julho 153 760 913 8.0 79.2 11,3 1.5

Agosto 272 720 992 8.4 82,3 1,7 1,6

Setembro 179 549 128 9,1 13,9 16,0 0,4

Outubro -17 83 100 1,3 87,9 10,8

Novembro 17 12 89 79;1 16,1 4,2,
Dezembro - "06- ....... 46' 52 - -84;8- - -13; 1 2;1
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TABELA5- Frequência de lndi·..í"duos e Por Estádios de Maturacão Sexual das Fêmeas da Espécie !:- kroyeri Amostrados Mensalmente

no Peri"odo de Maio/86 a Abri1/89 em Tamandaré-l'E. . . .

PORCENTAGEM'DE FtMEA.sPORESTÁbIODE MATURACÃO
MESES NI?DEMACHOS RI?DE FEMEAs TOTAL. I I I .' -

I E M D

Janeiro 452 448 900 1,2 39,7 57,9 1,2

I?evereiro 212 334 546 0,3 32,7 66,2 0,8

Marco 197 201 398 28,3 71,7

Abril 191 214 405 34,6 65,4

Maio 737 747 1. 484 1,.3 35,4 51,4 5,9

Junho 713 494 1.207 1,1 33,2 63,8 1,3

Julho 667 1.053 1.720 3,7 24,8 10,8 0,7

Agoste) 715 964 1.619 0,9 40,7 56,1 2,3

Setembro 848 710 1.618 2.3 37,2 59,0 1,5

Outubro 603 640 1.243 1,0 35,0 62,1 1,3

\
Novembro 201 276 483 18,4 81,6

.. . . . .
I Dezembro 322 289 . 611' . 0;4' .. ..... 53;9 ... 45,1

i
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TABELA6- Frequênci.a de Indi'Üo-duos e Por Es-tã<li.o de Ma,tl.\ração SexI.\a1 4.a$-F~.eall da Espécie P, sçl\mi:tti. .-ostJ:adoll K~p.lla.llJle1'.Ç~

no Peri-odo de Mai.o/86 a Abri1/89 no Pontal do Peba[Al.,

. .. .... . " ., .

, . . , , 'PORCENTAGEM'DE'FFm:As' POR'ES'IÁllIO:DE'MATURAç!O'
MESES N9 DE,MACHOS, N9' DE' FOOAs, 'tÓTAL. . ,i: ', ,I,. :E. I·: M', . ·r, '. ' 'D.

Janeiro

Fevereiro 127 153 280 3,3 88,9 2,0 5,8

Março 161 105 266 3,8 91,S 4,7

Abril 94 161 255 10,0 47,8 1,9 40,3

Maio 372 231 603 3,4 80,1 3,4 13,1

Junho 343 319 662 9,7 77 ,2 1,9 11,2

Julho 143 115 258 1 8· 82,S 0,9 14,8•.
Agosto 229 243 472 16,9 50,5 2;1 30,5

Setembro 226 223 449 3,2 60,6 0,8 35,4

Outubro 207 154 361 3,3 69,4 27,3

, Novembro 224 214 438 1.0 66,3 32,7

Dezembro 167 ' '147 '314' 91,8 2;1 6,1
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T4BELA7 ~ Fr~qu~nci lJ 4~ ~ ",1ql!OIl e POI:.Ef!t;ãdio de .~tura\:ão .Sexual das .~êmea6 .d~ .EsJlécie P. subti lis .Amostrados
~~ p"rin.ln .l" " ;~IAç. Ab -1189 Pontal do Peba/Al.

. . . . . . ... . .
a no. . , .. " ., , . .. . .

,:. ;;';: ·PORCENTAGEH·DE·fEHE4S:PO~:ESTÁDIO:DE.~O:
- ...

' .. 'MESES' . , ~ : t}E•MACIlOS ' Wl.DÉ . F!MÊÀs ". tOTAl. . . ' ' , , .
.. .: '1 I I I . . ... ..

E K D

Janeiro

Fe '\lerei ro 15 63 78 3,2 74,6 9,5 12,7-
Março 03 129 132 6,2 61,4 23,2 3,2

)
Abril 59 _ 246 305 29,6 52,8 17,6
Haio 87 441 528 4,5 65,1 22,0 7,8
Junho 60 151 211 8,7 79,5 2',6 9,2
Julho 536 385 921 2,4 64,3 7,6 25,1
"gosto 40 88 128 22,7 40,9 6,8 29,6
Setembro 84 83 167 10,9 51,7 2,4 35,0
Outubro 10 33 43 6,0 60,6 12,1 21,3
No~bro 84 132 2%6 2,3 49,9 6,9 40,9

. ,
De2leIIIbro 21 36 .57" ....44~5'" ..,.'38;9 "16,6 . ... . . .-,
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~ELA 8- Frequência de Indi vi"duos e Por Estádio de Maturação Sexual das Fêllleas da Espécie L kroyeri Amostrados Mensalmente

no PeriDdo-de Maio/86 a Sbri1/89 no Pontal do Peba/AL

o" PORCENTAGEMDE F!MEAsPORESTA1:lIODE lfATlIRACÃOMESES N9 DE MACHOSN9 DE Fl!MEAS TOTAL
I II o I E M D

Janeiro

r••wreiro 169 132 301 14,4 41,7 40,1 3,8

MarçO> 118 182 300 19,8 34,6 28,6 17,O

AbnJ. 325 389 714 5,8 26,S o 33,9 33,8

Maio 445 441 886 6,6 30,3 28,9 34,2

Junho 451 459 910 10,9 35,1 25,8 28,2

Julho 352 306 658 6,4 66,6 11,2 15,8

Agosto 595 508 1.103 8,2 35,4 18,9 37,5

Setembro 739 582 1.321 10,0 24,3 7,0 58,1

Outubro 721 695 1. 416 12,4 34,0 17 ,I 36,S

No.•••nbro 367 499 866 2,9 15,2 22,0 59,9

, Dezembro 207 291 4980 15;7 31,3 34,7 18,3
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Fi s- 1- Frequênci a Re1ati vá de Machos e Fêmeas da Espéci e !- kroyeri Amostrados no

feríodo dp. Haio/86 a Abri 1/89
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Fig. 2- Frequência Relati '08 de Machos e Fêmeas da Espécie P. sclunitti Amostrado.

no Peri'odo de Kaiol.86 a Abri 1/89 •
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Fi g. 3- Frequênci a Relati va de Machos e Fê nus da Espiei e !:subti li s Amostrados

no Perrodo de Maio/86 a Abri 1/89.. .
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CAPTUUA DE CAM~~ÃO MARINHO' N~I
\COSTA NORDESTE 00 BRAS/L/ I
,Escêlla 1: 1 136100 na lat. 11'35'

Re f: IlF.SJ (Ia ma]
Data- 30/01/90
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