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LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA ENCONTRADA NOS 

ATRATORES ARTIFICIAIS DA PRAIA DE PONTA GROSSA - ICAPUi - 

CEARA 

Carla  Suzy  Freire de Brito 

01 - INTRODUÇÃO 

Os atratores artificiais são estruturas construídas com o objetivo de 

concentrar peixes e outros organismos aquáticos. Eles são classificados como 

atratores de superfície e de fundo. 

Os atratores de fundo, conhecidos também como arrecifes, recifes 

artificiais ou marambaias são hoje, amplamente utilizados no nordeste 

brasileiro, mais precisamente no Estado do Ceará. 

Segundo HARGREAVES (op.cit.), recifes artificiais são aparatos simples 

que ao serem lançados ao mar incorporam-se ao meio ambiente, integrando-

se a sua natureza. Os recifes artificiais são usados como meio modificador em 

locais propícios a pesca. 

Os atratores de superfície, ou payaw, são estruturas utilizadas para 

atrair peixes pelágicos (KLIMA, WICKHAM, 1971) (FIGURA 01). 

A definição mais aceita para recifes artificiais é a mencionada por  

PARKER  et  al.  (op.cit.) na qual são citados como objetos naturais, ou 

construidos pelo homem, colocados em  areas  previamente selecionadas do 

ambiente marinho, com a finalidade de fornecer substrato ou de melhorar o 

solo pobre da área e, desta forma, incrementar a produção de certas espécies 

de peixes e outros organismos de valor comercial. 



FIGURA 01 — Atrator do tipo payaw. 



Os atratores artificiais tiveram sua origem no Japão por volta de 1790 e 

a partir de então, o uso destes para aumentar a pesca comercial e esportiva 

difundiu-se por todo o mundo (HARGREAVES, 1985). 

Tem-se registro da utilização dos atratores nos Estados Unidos por 

volta de 1930, e desde 1935 mais de duzentas permissões foram concedidas 

pelo Corpo de Engenheiros para a construção dos atratores artificiais  

(PARKER  et  al.,  1974). 

Na década de 60 a Austrália e a França começaram a construção e 

instalação dos recifes artificiais (MEIER, 1989). 

No ano de 1978, em Cuba se deu inicio a utilização de pneus para a 

construção de atratores artificiais para lagostas. Os cubanos utilizaram as 

"casitas" para juvenis de lagostas em 1987, à profundidades de até 3 metros e 

em 1990 foram implantados os "refúgios" para lagostas adultas em 

profundidades de até 6 metros (CRUZ et  al.,  1991). 

Os recifes artificiais foram usados pela primeira vez no Brasil em 1986 

na Baia de Sepetiba, Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de reprimir a 

pesca de arrasto em áreas não permitidas. As estruturas foram construídas 

com cimento e ferro (SUDEPE, 1987). 

Em 1994 teve inicio a utilização de recifes artificiais no Estado do Ceará 

através do Laboratório de Ciências do Mar - Labomar - da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), com o desenvolvimento de projetos sobre construção 

e instalação dos recifes. Em 1995, o Departamento de Engenharia de Pesca 

(UFC) construiu e instalou o primeiro recife artificial na praia de Ponta Grossa, 

município de Icapuf com o objetivo de fornecer matéria prima para elaboração 

de ração para lagostas estocadas no viveiro do Projeto Mini-Fazenda Marinha 

(MARINHO, 1996). 

Segundo MARINHO et  al.  (1995) o uso de materiais não recicláveis 

(pneus), para o emprego em recifes artificiais, constitui-se em uma solução 

inteligente de depósito destes materiais, favorecendo assim, campanhas de 

saúde pública que visam a erradicação de pragas que se originam em águas 



paradas e acumuladas nesses objetos. Além disso, a utilização desses 

materiais, minimizam impactos ambientais negativos ao meio ambiente. 

Os atratores artificiais podem ser feitos empregando-se apenas um 

único tipo de material, como pneus  (STONE  et  al.,  1979) e também utilizando-

se associações de materiais diversos como: sucatas de veículos, garrafas 

secas e blocos de concreto, como feito na Baia  Hervey  da Ilha  Woody  na 

Austrália  (POLLARD,  1989). 

Recifes artificiais são construidos, basicamente, para atender objetivos 

como: aumento do volume de captura, criação de áreas de berçários e 

proteção de estoques sobrexplorados (NAKAMURA, 1985), como também, 

para garantir alimentação das espécies (HARGEAVES, op.cit.). 

0 tipo de peixe que se deseja capturar tem influência no desenho e 

local do recife. Em áreas em que a pesca é voltada para espécies demersais 

os recifes devem ter uma menor altura. Se, todavia, a pesca é direcionada 

para espécies pelágicas os recifes de maior altura são mais produtivos.  

PARKER  et  al.  (op.cit.) citando EDMOND (1960) e ZAWACKI (1971) afirmam 

que estruturas com pequenos orifícios são melhores para atrair camarões, 

caranguejos, lagostas e juvenis de peixes; objetos pequenos e baixos são 

apropriados para o crescimento de ostras e algas, e estruturas mais altas e 

mais largas, com várias "cavernas", atraem peixes maiores. Contudo, a 

combinação de ambos é mencionada por  PARKER  et  al.  (op.cit.) para atração 

tanto de peixes pelágicos como demersais. 

Em estudos realizados na Praia da Baleia, município de Itapipoca — 

Ceará, foi observado um aumento na diversidade de espécies capturáveis da 

ordem de 4 para 27, constatando-se também uma elevação no número de 

animais capturados que variou de 77 indivíduos no primeiro trimestre de 

implantação dos atratores (janeiro de 1995) para 3.001 no último trimestre 

(julho de 1996) (RICARTO, 1996). 



02- MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - MATERIAL USADO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ATRATORES 

Os materiais usados na construção dos atratores foram: palhas de 

coqueiro, madeiras e pneus usados. Os pneus foram cedidos pelo Governo do 

Estado que os arrecadou durante as campanhas de saúde pública em combate 

a proliferação da dengue. 

2.2 - LOCAL DA INSTALAÇÃO 

Para a instalação dos atratores, foi sugerido por pescadores da 

comunidade um local de fácil marcação visual (geoposicionamento), o qual 

através de mergulho autônomo foi verificado o tipo de fundo. 0 substrato 

marinho encontrado foi analisado no Laboratório de Geologia Marinha e 

Aplicada (LGMA/UFC) sendo constituído por areia média, formada por grãos 

de quartzo, fragmentos de algas, moluscos, equinodermas, gastrópodes, 

corais e briozoários. Os fragmentos maiores são representados por corais, 

conchas e um único exemplar de seixo quartzoso (MARINHO, 1996). Este tipo 

de fundo oferece condições ideais para que não ocorra aterramento das 

estruturas. Os atratores foram lançados a uma profundidade de 7,5 m e a uma 

distância de, aproximadamente, 2,5 milhas náuticas da praia. 

2.3 -  AREA  DE TRABALHO 

As estruturas de madeira utilizadas como atratores foram 

confeccionadas na Base Avançada de Ponta Grossa. 0 local foi escolhido por 

apresentar uma estrutura bastante ampla o qual proporcionou uma maior 

facilidade de trabalho. Os demais atratores — pneus e palhas — por serem de 

grande porte e elevado peso, foram construidos na própria praia, em local 

propicio a um facilitado embarque. 



2.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL (TERRA — MAR) 

0 transporte dos atratores até o ponto de implantação, foi realizado com 

a utilização de um barco do tipo lagosteiro com cerca de  9,0  m de comprimento 

e 80  HP  de potência (FIGURA 02). 

2.5 - AMARRAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Em terra, as estruturas foram fortemente amarradas com o auxilio de um 

cabo de polietileno (PE) IA". Este procedimento foi realizado visando a fixação 

das estruturas evitando assim que estas pudessem se deslocar ou desmontar-

se. 

2.6 - MÃO DE OBRA 

Todo o trabalho de implantação dos atratores, foi realizado com 

pescadores locais que empenharam-se voluntariamente. 

2.7 - FORMA E TAMANHO 

Os atratores instalados seguiram as proporções indicadas abaixo: 

• atrator de madeira — este atrator foi feito em forma de cubo com 1,07m de 

aresta e 1,22m3  (FIGURA 03). 

• atrator de palhas — a confecção deste foi feito com cabo de polietileno (PE) 

1/2" com cerca de 6m em forma de arco o qual foi utilizado garrafas plásticas 

descartáveis de refrigerante que serviram de bóias para obter o formato 

côncavo (FIGURA 04). 

• atrator de pneus — para este atrator foram feitos 03 módulos para sobrepor 

um ao outro. Na confecção dos módulos superior e inferior utilizou-se 14 

pneus e no módulo intermediário, a construção necessitou de 13 pneus, 

perfazendo um total de 41 pneus na estrutura (FIGURAS 05 e 06). 
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FIGURA 03 — Atrator de madeira. 



FIGURA 04 — Atrator de palha de coqueiro. 
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FIGURA 05 — Pneus para construção dos atratores. 
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FIGURA 06 — Atrator de pneu. 



2.8 - LASTREAMENTO 

O lastreamento dos módulos foi feito com sacos de polietileno (PE) 

trançado cheios com areia, com peso final médio de aproximadamente 40 kg 

(FIGURA 07). 

2.9 - MARCAÇÃO DOS ATRATORES 

Para marcação dos atratores foi utilizado um receptor de GPS "Global  

Position  Sistem" (GPS) da marca  EAGLE  ULTRA Ill 3D, onde observou-se as 

coordenadas geográficas para este atrator de 04°35,54'S para latitude e 

037°30,16'W para longitude na carta náutica n°700 ( de Fortaleza á Ponta dos 

Três Irmãos). 

2.10 - COLETA E IDENTIFICAÇÃO DOS PEIXES 

Neste trabalho foram utilizados três métodos na identificação dos 

peixes: a observação direta  (Rountree,  1989), a realização de pescarias 

(Kojima, 1960a, 1966;  Hunter, Mitchell,  1967;  Wickham  et  al.,  1973;  Matsumoto  

et  al.,  1981;  Brock,  1985;  Tabuchi,  1991), e a combinação de ambos (Kojima, 

1960b;  Wickham, Russell,  1974). 

Os peixes foram coletados com espinhel de anzóis com números de 11, 

12 e 13 sempre lançados ao final da tarde e recolhidos pela manhã do dia 

seguinte, permanecendo cerca de 12 horas no local. A coleta também se deu 

por meio de pescarias com linha de mão onde o barco foi ancorado  proximo  ao 

atrator e a pescaria teve duração de quatro horas. Tanto na pesca com 

espinhel como na com linha de mão utilizou-se isca  dÓ  peixe xira capturados 

com tarrafas por pescadores locais poucos minutos antes do embarque. 

Os peixes depois de capturados foram armazenados em caixas 

isotérmicas com gelo e em seguida levados à Base de Ponta Grossa para 

identificação. Esta identificação foi feita com o auxilio de bibliografias 

especializadas. 



FIGURA 07 — Sacos para lastreamento das estruturas 



03 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Praia de Ponta Grossa (lat. 04° 38,5' S e  long.  37030,5 W) município 

de Icapui, litoral leste do Estado do Ceará, à 190 km da cidade de Fortaleza, 

onde os trabalhos deste estudo foram realizados, além da implantação e 

monitoração de atratores artificiais encontram-se também trabalhos de criação 

de ostras, criação de camarão e tilápia vermelha em gaiolas flutuantes no mar, 

coleta de puerulus, batimetria do solo marinho, estudos sócio-econômicos da 

comunidade, pesquisa de engorda e maturação de lagostas, entre outros, 

desenvolvidos pelo Projeto Piloto Mini-Fazenda Marinha. 

0 presente trabalho levou em consideração apenas espécies que 

puderam ser identificadas. Durante um período de 11 messes foram 

identificadas 22 espécies pertencentes a 14 famílias (TABELA I). 

Fazendo-se a comparação com outros trabalhos foi verificado que o 

número de espécies nos atratores de Ponta Grossa é equivalente ás 

pesquisas realizadas em outros  !Daises.  Nos E.U.A., BROCK e NORRIS (1989) 

encontraram 28 espécies, e em Singapura 32 espécies foram registradas por 

CHUA e CHOU (1994). No atrator da Praia da Baleia, CONCEIÇÃO et 

al.,(1996) encontrou 28 espécies em 19 messes e MARINHO (1996), num 

levantamento nos atratores do Ceará constatou 32 espécies. 

NAKAMURA  (in  MARINHO, 1996), classificou o comportamento dos 

peixes, em relação aos atratores, como pertencentes aos seguintes grupos: 

GRUPO A: são peixes que mantém o contato físico com o recife, preferem 

ocupar os orifícios da estrutura e são dominantemente bentônicos. 

GRUPO B: Os peixes deste grupo estão ligados ao recife pela visão e pelo 

som emitido dos cabos de amarração. Nadam ao redor da estrutura, 

mantendo-se próximos do solo. 

GRUPO C: os peixes pertencentes a este grupo tendem a permanecer acima 

do recife, mantendo-se na meia água ou na superfície. São atraidos ao recife 

pelas flutuações de pressão e pelo som. 
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TABELA I — Espécies encontradas nos recifes artificiais instalados na praia 

de Ponta Grossa. 

ICTIOFAUNA 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

GRUPO A 

Ariacó Lutjanus synagris Lutjanidae 

Arraia Gymnura micrura Dasyatidae 

Bagre ariagu  Arius  parkeri Ariidae 

Bagre branco  Arius  herzbergii Ariidae 

Baiacu Acanthostracion sp Ostraciidae 

Canguito Orthopristis ruber Haemulidae 

Coró branco Pomadasys corvinaeformis Haemulidae 

Garoupa Epinephelus mono Serranidae 

Judeu Menticirrhus martiniscensis Sciaenidae 

Lanceta Acanthurus hepatus Acanthuridae 

Macasso Haemulon steindachneri Haemulidae 

Mariquita Holocentrus ascensionis Holocentridae 

Moréia Gymnothorax funebris Muraenidae 

Pirambu Haemulon parrai Haemulidae 

Salema Archosargus unimaculatus Sparidae 

Sapuruna Haemulon melanurum Haemulidae  

Kira  Haemulon aurolineatum Haemulidae 

GRUPO B 

Garajuba preta Selar crumenophthalmus Carangidae 

Paru Pomacanthus paru Chaetodontidae 

Paru branco Pomacanthus arcuatus Chaetodontidae 

Paru ceará Chaetodipterus faber Ephippidae 

GRUPO C 

Garajuba amarela Caranx clysos Carangidae 



No atrator de palha a incidência maior é de peixes do grupo C devido a 

este não apresentar refúgios. 0 mesmo ocorre com o atrator de madeira. 

No atrator construido com pneus encontram-se peixes pertencentes aos 

3 grupos (FIGURA 08). 

0 comportamento de alguns peixes foi semelhante ao encontrado por 

BETANCOURT (1986), onde espécies do gênero Acanthurus, Lutjanus e 

Epinephelus ficaram na parte inferior do atrator (FIGURA 09). 

De acordo com informações de pescadores da comunidade, 27,27% dos 

peixes aqui registrados são de valor econômico, sendo eles: ariac6, garajuba, 

garajuba amarela, garoupa, mariquita e pirambú (FIGURA 10). 

04— CONCLUSÃO 

Os atratores artificiais são estruturas encontradas ao longo da costa do 

Estado do Ceará, que possibilitam uma pescaria alternativa à lagosta, 

principalmente para as comunidades mais carentes de tecnologia. 

Foi constatado que com a instalação das estruturas próximas à costa, 

os pescadores artesanais tem um tempo reduzido na procura de "pesqueiros", 

melhoria na qualidade do pescado, farta matéria prima para o arraçoamento 

das lagostas estocadas em viveiro, além da proteção dos pesqueiros naturais. 

Fazendo-se a análise dos três tipos de atrator (palha, madeira e pneu), 

o que se mostrou mais eficiente foi o atrator construido com pneus, por 

fornecer uma maior quantidade de abrigos, bem como, sua durabilidade, 

superior aos outros dois tipos. 

Como as comunidades do Ceará vivem quase que exclusivamente da 

comercialização das lagostas, .e levando-se em conta que a comunidade de 

Ponta Grossa possui um viveiro para estas e que um dos problemas é matéria 

prima para sua alimentação, o objetivo deste trabalho foi alcançado mostrando 

que 72,73% das espécies registradas em seus atratores servem de alimento 
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FIGURA 08—  Distribuição das espécies em relação aos atratores de pneu. 

Espécies pertencentes ao grupo C 

• p.4 Espécies pertencentes ao grupo B 

ccxi Espécies pertencentes ao grupo A 
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FIGURA 09 — Distribuição espacial de alguns gêneros. 
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ESPÉCIES DE VALOR COMERCIAL 
ENCONTRADA NOS ATRATORES 

72,73%  

Espécies sem valor comercial 
I] Espécies de valor comercial no mercado local 
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11- 1GURA 10 — Espécies de valor comercial encontrada nos atratores de Ponta 

Grossa 
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