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RESUMO: A pesca no estado do Ceará é caracterizada por ser artesanal, com capturas de tubarões
e raias nas últimas décadas realizadas pela frota artesanal da Enseada do Mucuripe, em Fortaleza,
capital do estado. O presente estudo teve como objetivo monitorar os desembarques de tubarões e
raias por esta frota, constituída de jangadas a vela e lanchas a motor que utilizaram linhas de mão
com anzóis e redes de emalhe como artes-de-pesca. Elas atuaram em profundidades que variavam
de 10 a 120 metros. Os desembarques de tubarões e raias foram monitorados de julho de 2015 a
junho de 2017, semanalmente, em 97 dias de amostragens. Foram registrados 990 exemplares de
elasmobrânquios nos desembarques, sendo 240 tubarões (24,2%) e 750 raias (75,8% do total).
Treze espécies de tubarões e seis espécies de raias ocorreram nos desembarques, representando em
torno de 33% dos elasmobrânquios registrados para o Estado do Ceará. Os meses de outubro e
novembro de 2015 foram os que ocorreram mais tubarões nos desembarques, sendo que a época de
maio a julho do período menos tubarões foram desembarcados. O tubarão lixa, Ginglymostoma
cirratum, foi a espécie de tubarão com maior ocorrência nas pescarias, enquanto que a raia
manteiga, Hypanus americanus, foi a que ocorreu mais vezes entre as raias. Esse estudo é
importante como base de futuros estudos sobre o gestão da pesca de elasmobrânquios no Ceará.
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ABSTRACT: Fishing in Ceará State, Brazil is characterized by being artisanal, with catches of
sharks and rays occuring in the last decades by the artisanal fisheries fleet based on Mucuripe’s Bay,
in Fortaleza, the state´s capital. This fleet was composed by “jangadas”, typical local sail boats, and
motor boats, which used lines and hooks, and surface nets as fisheries equipments. They were
fishing in deeps from 10 to 120 meters.The landings of sharks and rays were monitoring weekly
from July 2015 to June 2017, in 97 days of samplings. A total of 990 individuals were recorded on
landings, being 240 sharks (24,2%) and 750 rays (75,8% of total). Thirteen species of sharks and six
species of rays occurred on landings, which represented 33% of the elasmobranchs recorded for
Ceará State. October and November of 2015 were the months i more sharks were landing, while
from May to June of the monitored period less sharks were landing. The nurse shark,
Ginglymostoma cirratum, was the specie of shark whih the most ocurrency on the landings, while
the ray, Hypanus americanus, was the species of this group with the large number of individuals.
This work was important because will support future studies on managenment of elasmobranch
fisheries in the Ceará State
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INTRODUÇÃO

A pesca no Estado do Ceará é principalmente voltada para captura de crustáceos e peixes, com
destaque para a importância da pesca da lagosta para a economia local (FONTELES-FILHO, 2011).
No litoral cearense existem vários locais utilizados para desembarques e comercialização de
pescado pela frota artesanal do Estado. Em Fortaleza, a Enseada do Mucuripe é o principal ponto de
desembarques de diversos produtos pesqueiros, como peixes ósseos, crustáceos e moluscos
(FURTADO-NETO e BARROS-JUNIOR, 2006). No mesmo local também é comum o
desembarque de espécies de peixes cartilaginosos elasmobrânquios (tubarões e raias) (SILVA et al.,
2001; VAZ et al., 2006; SILVA et al., 2007; JUCÁ-QUEIROZ et al., 2008; FARIA et al., 2009;
SANTANDER-NETO et al., 2011a).

A subclasse Elasmobranchii, pertencente à classe dos Chondrichthyes (peixes cartilaginosos)
é constituída pelos tubarões e raias. Estes animais estão distribuídos em todos os oceanos, com
espécies adaptadas a climas e profundidades diferentes e ocorrem em águas de zonas tropicais ou
até em águas de zonas temperadas e frias (BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012). Os tubarões
compõem nove ordens, 34 famílias, 105 gêneros e 509 espécies (WEIGMAN, 2016). A maioria dos
tubarões possui um corpo fusiforme e roliço, nadadeiras peitorais separadas da cabeça, onde estão
as fendas branquiais em posição lateral (BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012). Raias compõem
seis ordens, 24 famílias, 88 gêneros e 630 espécies descritas (WEIGMAN, 2016). As características
morfológicas das raias constituem em ser achatadas dorso-ventralmente e as nadadeiras peitorais
estão fundidas à cabeça, onde as fendas branquiais estão situadas na parte ventral
(BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012).

As populações globais e locais de elasmobrânquios tem enfrentado nas últimas décadas
ameaças, pois anualmente, dezenas de milhões de tubarões são capturados e comercializados a cada
ano, sendo que muitas populações são sobre-exploradas até o ponto em que um quarto das espécies
apresentam um elevado risco de extinção (DULVY et al., 2014). Estes autores postularam que a
solução para diminuir a pesca de elasmobrânquios é simplesmente parar de tirá-los dos oceanos, ou
então proibir o transporte, a venda ou o comércio de barbatanas de tubarão. Mais recentemente,
Stein et al. (2018) apresentaram um estudo que apontou as prioridades globais para conservação de
tubarões, raias e quimeras.

No Brasil, a sobrepesca de elasmobrânquios tem ocorrido em praticamente toda a costa
(VOOREN et al., 2005). Segundo Bornatowski e Abilhoa (2012), no Brasil existem cerca de 136
espécies de elasmobrânquios, sendo aproximadamente 81 espécies de tubarões e 55 de raias. No
Estado do Ceará, a captura de tubarões e raias tem sido realizada por pescadores artesanais que tem
como alvo outras espécies, tais como atuns, cavalas, serras, dourados, etc. Na Enseada do Mucuripe,
em Fortaleza, ocorre desembarque diário de elasmobrânquios capturados por barcos a vela ou
barcos a motor (GADIG et al., 2000; FURTADO-NETO et al., 2001; GONÇALVES NETO, 2015;
JUCÁ-QUEIROZ et al., 2008). Os tubarões são geralmente capturados por barcos que utilizam
rede-de-espera, rede-de-arrasto de fundo, linha-de-mão e espinhel de anzóis, com a finalidade de
capturar outros recursos pesqueiros. As raias são capturadas principalmente por embarcações
artesanais que operam com linha de mão e espinhel de anzóis (FURTADO-NETO et al., 2001;
FURTADO-NETO e BEZERRA, 2003; GONÇALVES-NETO, 2015).

O presente trabalho teve como objetivo geral monitorar os desembarques de tubarões e raias na
enseada do Mucuripe, em Fortaleza, estado do Ceará, no período de julho de 2015 a junho de 2017. Os
objetivos específicos do estudo foram de realizar a identificação das espécies de tubarões e raias
desembarcadas e do número de exemplares capturadas por espécie, e de realizar a verificação da
sazonalidade de ocorrências das espécies ao longo dos meses do ano, além das estruturas
populacionais das principais espécies capturadas.
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2- MATERIAL E MÉTODOS

A área do presente estudo corresponde à enseada do Mucuripe está localizada em
Fortaleza/CE e compreende o segmento da Bacia do Ceará. Apresenta uma frota pesqueira artesanal
que é constituída de jangadas, paquetes e lanchas a motor que operam com linha de mão e anzol,
espinhel de anzóis e rede de emalhe de superfície e fundo, em profundidades que variam de 10m a
120m (PINHEIRO, 2017; SANTANDER-NETO et al., 2011b). A área de atuação dessa frota que
tem a enseada como porto se estende do município de Paracuru até a praia do Iguape, no municipio
de Aquiraz. Esta área de pesca está localizada entre as coordenadas: 03°43′S / 038°05′W; 03°23′S /
038°05′W e 03°25′ S/ 038°48′W; 03°01′S / 038°49′W (FREITAS, 2000; SANTANDER-NETO et
al., 2011a) (Figura 1).

Figura 1. Área de atuação da frota pesqueira da enseada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará.
Fonte: Adaptado de Santander-Neto et al. (2011a).

O monitoramento do desembarque de tubarões e raias na enseada do Mucuripe começou a ser
realizado no final de julho de 2015, e se estendeu até o começo de junho de 2017, perfazendo um
total de 24 meses de coleta (2 anos), no total foram monitorados 97 dias de desembarques. Esses
monitoramentos tiveram uma periodicidade principalmente semanal, sendo realizados nos dias de
sábado, às 5:00 h da manhã e tiveram duração aproximada de 2 horas e 40 minutos (horário de
maior movimento da área utilizada para o desembarque e comercialização dos pescados). Em
alguns momentos, porém, o monitoramento teve frequência superior a uma vez por semana (sendo
realizado em dias de sexta ou domingo).

Durante o desembarque, todos elasmobrânquios foram identificados ao menor nível
taxonômico possível, baseado em caracteres morfológicos externos (COMPAGNO et al., 1984;
GADIG, 2001) para tubarões e (GOMES et al., 2010) para raia. Nos tubarões foram registradas as
seguintes informações: estado físico do animal ao desembarcar (inteiros, eviscerados ou
carcaças/charuto); o sexo do animal (quando possível); o comprimento total do tubarão estando
inteiro ou eviscerado (CT, em cm), quando o tubarão estava na forma de charuto, era obtido o
comprimento entre suas extremidades. Nas raias também era registrado se o animal estava inteiro
ou eviscerados (podendo estar fatiado ao meio), o sexo (quando possível) e a largura do disco (LD,
em cm), quando a raia se encontrava fatiada, era obtido o tamanho de cada lado do disco fatiado.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os dois anos de monitoramentos dos desembarques foram registrados 990 exemplares
de elasmobrânquios. Deste total, 240 tubarões e 750 raias foram registrados, sendo 13 espécies de
tubarões e 6 espécies diferentes de raias (Tabela 1). O presente estudo registrou 33% das espécies
da fauna de elasmobrânquios do Estado do Ceará da lista mais recente de Chondrichthyes para o
Estado do Ceará, apresentada por Jucá-Queiroz et al. (2008).

Tabela 1. Espécies de elasmobrânquios registradas em desembarques entre julho de 2015 e junho de
2017 na enseada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará.

Elasmobrânquios Espécie Nome Vulgar local
Tubarões

Carcharhinus acronotus Flamengo/Focinho negro
Carcharhinus limbatus Galha preta
Carcharhinus sp. Cação
Galeocerdo cuvier Tubarão tigre/Jaguara
Ginglymostoma cirratum Tubarão lixa
Heptranchias perlo Tubarão de sete guelras
Mustelus sp. Boca de velha
Rhizoprionodon sp. Rabo-seco/Frango
Sphyrna lewini Tubarão martelo/panan
Sphyrna mokarran Tubarão martelo/panan
Sphyrna sp. Tubarão martelo/panan
Sphyrna zygaena Tubarão martelo/panan
Squalus sp. Cação Bagre

Raias
Aetobatus narinari Raia pintada/Chita
Hypanus americanus Raia manteiga
Hypanus guttatus Raia bico de remo
Hypanus marianae Raia de fogo
Rhinobatidae sp. Raia viola
Rhinoptera sp. Raia boca de gaveta

Em dois estudos anteriores já haviam registros semanais de desembarque de elasmobrânquios
na enseada do Mucuripe. O primeiro estudo ocorreu no período de novembro de 2008 a outubro de
2009, tendo sido registradas 15 espécies de tubarões e 6 espécies de raias (DE MELO, 2010). O
segundo ocorreu entre outubro de 2010 e setembro de 2011, nesse estudo foram registradas um total
de 13 espécies de tubarões e 7 espécies de raias (GONÇALVES-NETO, 2015). No presente estudo,
foram registradas 2 espécies de tubarões a menos do que De Melo (2010), pois nele os tubarões dos
gêneros Rhizoprionodon e Squalus foram divididos em duas espécies cada, já em relação a
Gonçalves-Neto (2015), uma espécie a menos de raia foi registrada, isso se deve ao fato de que não
foi desembarcada nenhuma raia da espécie Gymnura micrura no período do presente estudo, e que
raias dessa espécie já ocorrera com pouca frequência no estudo anterior.

Tubarões representaram 24,2% (n=240) do número total de indivíduos capturados. A única
espécie do gênero Ginglymostoma (Ginglymostoma cirratum) foi a mais abundante (n = 108)
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(Tabela 2). Os dados obtidos no presente estudo contradizem com os dados obtidos por De Melo
(2010) e Gonçalves-Neto (2015), pois em ambos os estudos o gênero com maior registro foi
Rhizoprionodon, que no presente estudo apresentou um número de indivíduos registrados menor do
que nos estudos citados. A redução do número de indivíduos desse gênero de tubarão pode ser
justificado por uma possível mudança da área de atuação da frota pesqueira que desembarca na
enseada do Mucuripe, para uma região onde animais dessa espécie ocorrem em maior abundância.

Tabela 2. Espécies de elasmobrânquios registrados durante o presente estudo(N=número de animas).

Espécie N Frequência (%)
Carcharhinus acronotus 2 0,83
Carcharhinus limbatus 14 5,84
Carcharhinus sp. 9 3,75
Galeocerdo cuvier 10 4,17
Ginglymostoma cirratum 108 45,00
Heptranchias perlo 2 0,83
Mustelus sp. 15 6,25
Rhizoprionodon sp. 50 20,83
Sem identificação 9 3,75
Sphyrna lewini 1 0,42
Sphyrna mokarran 2 0,83
Sphyrna sp. 12 5,00
Sphyrna zygaena 3 1,25
Squalus sp. 3 1,25
Total 240 100,00

Raias representaram 75,8% (n=750 indivíduos) do número total de indivíduos capturados.
Espécies do gênero Hypanus foram as mais abundantes (n=676), apresentando Hypanus americanus
n=484 indivíduos, Hypanus guttatus n=160, e Hypanus marianae n=32. Raias da espécie Aetobatus
narinari tiveram n=8 indivíduos, enquanto raias do gênero Rhinoptera sp. apresentaram n=65
indivíduos, e apenas um anima l (n=1) do gênero Rhinobatidae sp. foi registrado. A Figura 2 mostra
as abundâncias relativas (frequência em percentagem %) das raias capturadas durante este estudo.

Figura 2. Abundância relativa (%) de espécies de raias registradas durante o presente estudo.
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A expressividade de raias nos grupo dos elasmobrânquios capturados pela frota pesqueira da
enseada do Mucuripe, em Fortaleza, corrobora com dados obtidos por De Melo (2010) e Gonçalves-
Neto (2015), que realizaram monitoramentos semelhantes na área de estudo em anos anteriores,
entre novembro de 2008 e outubro de 2009 e outubro de 2010 e setembro de 2011, respectivamente.
Nos referidos estudos, em ambos, Hypanus americanus foi a espécie de raia mais registrada, isso
demonstra que os padrões de ocorrência e capturabilidade das espécies mais abundantes de raias
continuaram semelhantes no presente estudo quando comparados com os outros realizados.

No presente estudo foi verificado que o período do ano com maior ocorrência de
desembarques de tubarões na enseada do Mucuripe foi o segundo semestre dos anos de 2015 e 2016,
com predominância nos meses de outubro e novembro (Figuras 3 e 4). Já os meses de maio a julho
foram os meses com menores registros de desembarques de tubarões. Segundo Furtado-Neto e
Barros-Júnior (2006), que analisaram os dados do ESTATPESCA para o Estado do Ceará, entre
1991 e 2003, o desembarque de tubarões e raias foi menor nos meses entre maio e julho, com
aumento de volumes a partir de setembro, atingindo pico de produção entre janeiro e abril.

Figura 3. Captura mensal de elasmobrânquios, por esforço de amostragem, registrada na enseada do
Mucuripe, em Fortaleza, CE, no período de julho de 2015 a junho de 2016.

Figura 4. Captura mensal de elasmobrânquios, por esforço de amostragem, registrada na enseada do
Mucuripe, Fortaleza/CE, no período de julho de 2016 a junho de 2017.
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As estruturas populacionais de tubarões lixa, Ginglymostoma cirratum, espécie de tubarão
mais registrada nos desembarques, e da raia manteiga, H. americanus, espécie de raia que também
apresentou maior ocorrência foram analisadas. Tubarões lixa foram observados em quase todos os
meses do monitoramento, com exceção do mês de agosto do ano de 2016 (Figura 5).

Figura 5. Frequência de ocorrência mensal em número de indivíduos da espécie Ginglymostoma
cirratum nos registros de desembarques (Legenda: NI = indivíduos cujo sexo não foi identificado).

A Figura 6 mostra a frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe
de comprimento total (em cm). No presente estudo foi registrado com maior frequência indivíduos
com comprimento entre 70 e 150cm (Figura 11), abaixo do tamanho mínimo descrito pela literatura
para maturação sexual que é em torno de 210cm (SANTANDER- NETO et al., 2011b). Indivíduos
dessa espécie podem levar de cinco a seis meses de gestação, com crescimento lento durante a fase
juvenil de cerca de 13cm ao ano. Os machos podem levar de 10 a 15 anos para chegar na fase adulta,
já as fêmeas podem levar até 20 anos para chegar à maturidade sexual (COMPAGNO, 1984).

Figura 6. Frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe de comprimento.
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Raias manteiga, H. americanus, ocorreram em quase todos os meses de amostragem, com
exceção de julho de 2015, por ter sido o primeiro mês de monitoramento com poucas amostragens
neste mês (Figura 7).

Figura 7. Frequência de ocorrência mensal em número de indivíduos da espécie de raia Hypanus
americanus nos desembarques (Legenda: NI = indivíduos cujo sexo não foi identificado).

A maioria dos indivíduos dessa espécie observados nos desembarques pesqueiros possuíam
um tamanho acima dos 70 cm de largura de disco (Figura 8). Esse padrão se enquadra com a
classificação de animais já adultos segundo (GRUBBS et al., 2009), em que fêmeas atingem a
maturidade entre 70 e 80cm e machos a partir de 51cm.

Figura 8. Frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe de comprimento
da largura do disco das raias(em centímetro).
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4- CONCLUSÃO

No presente estudo foram registrados 990 elasmobrânquios, sendo 240 tubarões de 13
espécies diferentes, o que representa 24,2% dos elasmobrânquios desembarcados. As 750 raias
registradas no estudo eram de 6 espécies diferentes e representaram 75,8% dos elasmobrânquios
desembarcados. Tubarões da espécie G. cirratum foram os mais frequentes nos desembarques,
representando 45% do total de tubarões. Tubarões do gênero Rhizoprionodon, foram os que
ocorreram em segundo lugar, representando 20,83%. Raias da espécie H. americanus foram as mais
abundantes entre animais do grupo, representando 64,53% do total das raias. A segunda da espécie
que apresentou a maior ocorrência foi H. guttatus, com 21,33% do total de raias desembarcadas. Os
resultados obtidos durante os dois anos de monitoramentos realizados, serão importantes para
juntamente, com resultados de outros trabalhos realizados nas últimas duas décadas, mostrarem um
padrão das pescarias de elasmobrânquios realizadas na Enseada do Mucuripe, em Fortaleza, além
de ser importante como base de futuros estudos sobre o gestão da pesca de tubarões e raias no Ceará.
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