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SOBRE A EXPLORAa0 PESQUEIRA DO AÇUDE SANTO ANASTACIO - 

MUNICfPIO DE FORTALEZA (CEARA - BRASIL).  

NAZARETH DE ARAJO  MARCONDES  

O Açude Santo AnastLio, tamb4m conhecido co-

mo Açude da Agronomia, localizado no município de Farta 

- leza, Estado do Cear,constitui-se uma coleção d'algua 

de pequeno porte, onde a pesca vem de 116 muito sendo 

realizada por uma razoável quantidade de pescadores que 

tem na atividade que praticam, o suporte alimentar b6zi  

co  de suas famílias ou mesmo o sustento das mesmas atra  

yes  da comercializagao do pescado capturado. 

Estudos sobre o Açude Santo AnastAcio começa  

ram  a surgir a partir de 1975, quando Oliveira (1975) 

realizou um estudo biolOgico-pesqueiro com vista a veri 

ficagao qualitativa e quantitativa da biomassa; e, Oli-

veira (1975) efetuou um levantamento das condig3es ambi 

entale e fisico-químico de sua 6gua. Outros trabalhos-

tamb6m foram realizadoa, como os de Fernandes (1978) e 

Borges (1978)9  que tratam do estado da 6.gua do açude do 

ponto de vista limnol6gico e bacteriol6gico. Contudo, 

tais estudos podem ser considerados pouco representati-

vos, principalmente pelo escasso período de tempo de ob 

tenção dos dados e das amostragens efetuadas, não  co- 



02 

brindo um ciclo anual e por isso concebidos a níveis 

preliminares. 

Nenhum estudo foi realizado sobre a exploraggo 

pesqueira do Açude Santo Anastácio, razão maior que nos 

conduziu 'a elaboração do presente trabalho, onde procura 

mos considerar os seus mais importantes aspectos, visan-

do sobretudo, o oferecimento de dados e informagoes na 

-oespectiva de alguma ação governamental que venha em be-

neficio do ambiente ecolOgico e daqueles que o exploram. 

MATERIAL E MÊTODOS 

0 presente trabalho se fundamenta nas ativida-

des de campo e de laboratério desenvolvidas, visando a 

coleta de dados e informaçães sobre a pesca e os pecado-

res, o ambiente e a população ribeirinha do Açude Santo 

Anastácio (Fortaleza-Ceará), realizadas no período de 

agosto a novembro de 1983. 

Observaçães diretas sobre a pesca foram feitas 

junto aos pescadores e consistiram na verificação e  acorn  

panhamento das pescarias, com vista a caracterização das 

artes e dos métodos de pesca, das espécies capturadas e 

rendimento, alem de outros aspectos das pescarias tais 

como as áreas mais propicias, duração das fainas de pes-

ca, dentre outros. 



03 

Para um melhor conhecimento sobre os pescado-

res e suas familias e as atividades pelos mesmos desen-

volvidas, foi elaborado um questionário no qual se inclu 

iu: idade, •residencia, situação de moradia, estado ci-

vil, dependentes, grau de instrução, profissao, tempo de 

pescador, dias de pesca por semana, artes de pesca usa-

das, capturas estimadas, especies capturadas e comercia-

lizagao. Este questionário foi utilizado em entrevistas 

efetuadas com 35 pescadores do açude, de um total estima 

do de 50 pescadores que habitualmente realizam pescarias 

no açude. Os dados provenientes do questionrio fornm ta 

bulados e analisados, constando das tabelas inclusas nes 

te trabalho os mais importantes. 

Com o propOsito de conhecer as condig6es de vi 

da da populaggo que habita nas margens do açude e o rela 

cionamento existente entre a mesma e o citado açude, foi 

também elaborado um outro questionário no qual se inclu-

iu, para cada residencia: o ntimero de pessoas por resi-

dencia, fonte d'água utilizada, uso da água do agude,tra 

tamento d'água, qualidade da água, doenças pelo uso da 

água, sistema de fossa e esgoto, destino do lixo e resí-

duos domésticos. Este questionário foi utilizado em en- 

trevistas efetuadas em 101 residencias escolhidas ao 

acaso. Estima-se que estas entrevistas representam cerca 

de 20% do total de residencias mais representativas da 
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periferia do açude em estudo. Os dados provenientes do 

questionL'io foram tabulados e analisados, sendo descri-

tos de forma gen6rica os resultados que os mesmos ofere-

cem aos propOsitos almejados. 

Com o objetivo de conhecer a qualidade da água 

do açude, foram feitas duas amostragens da 6.gua, no mes 

de novembro de 1983, sendo uma nas proximidades do local 

onde desemboca o riacho principal de acesso dqlgua ao 

açude, proveniente da Lagoa de Parangaba, e uma outra 

nas proximidades do sangradouro, junto a barragem. As  co  

letas de 5.gua foram efetuadas segundo a técnica usual, 

com vista as seguintes determinag3es físico-quimicas:tem 

peratura,  pH,  alcalinidade total (carbonato, bicarbonato 

e hidrOxido), oxigenio dissolvido, CO2  livre, cloretos 9  

nitrato, nitrito e  silica.  Recorremos aos laboratOrios 

do Centro de Pesquisas Ictiol6gicas do Departamento Na-

cional de Obras Contra as Secas - DNOCS, para determina-

gao dos valores de oxigenio dissolvido, CO2 livre, alca-

linidade total e cloretos; enquanto os valores de,  nitra-

tos , nitritos e  silica,  foram obtidos atraves do labora 

t6rio da Companhia de Água e Esgoto do Cear. CAGECE. 

Nas anaises usou-se técnicas semelhantes 'aquelas empre-

gadas por Fernandes (1978), sendo o  pH  e a temperatura 

mensurados com os equipamentos adequados. Os dados das 

referidas determinag3es foram analisados e incluidos em 
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tabela constante do presente trabalho. 

Para uma melhor compreensão dos v6rios aspectos 

do ambiente e da exploração pesqueira do Açude Santo 

Anastcio, descrigOes detalhadas  sac)  apresentadas, inclu 

indo um mapa da 6rea e fotografias das artes de pesca e 

do pescado capturado. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AÇUDE 

0 Açude Santo Anast6cio est6 localizado nas co-

ordenadas geogr6ficas de 03°04,  Lat. S - 38035,  Long.  W, 

em Fortaleza-Cenr6, em 6,rea urbana compreendida pelos 

bairros denominados DemOcrito Rocha  (Pan  Americano), Be-

la Vista, Amadeu Furtado, Alagadiço, Cachoeirinha e Pici 

(Figura 1). Grande parte do açude est situada no  Campus  

Universitario do Pici, da Universidade Federal do Ceará. 

A bacia hidráulica do açude em tela abrange uma  

area  de 12,8 hectares e a bacia hidrogrfica 4 de aproxi 

madamente 134.400 m2. A sua represa tem 140metros de com 

primento e uma largura de cerca de 10 metros. Com uma 

profundidade que varia entre 1,5m e 3,5m, o açude tem 

uma capacidade de armazenamento dqlgua de aproximadamen-

te 500.000 metros caicos, volume este que atualmente se 

encontra bastante reduzido, em face dos fracos invernos 
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verificados nos tlatimos anos e, tamb6m, da ocorrencia de 

grandes depOsitos de materiais organicos provenientes do 

assoreamento provocado pela vegetação. 

Alimentado principalmente por um riacho que se 

liga Lagoa de Parangaba, no bairro do mesmo nome, em 

Fortaleza-Ceara, recebe também agua dos esgotos pluviais 

das ruas dos bairros que os circunda, durante a estação 

chuvosa. Tem-se conhecimento que o açude em apreço rece-

be, em menor escala dejetos de algumas pequenas indstri 

as encravadas em bairros perif6ricos, e nele desembocam 

ainda, ,as aguas servidas de algumas residencias localiza 

das nas margens do açude. 

Das amostragens da agua realizadas em duas esta 

93es selecionadas do açude e dos resultados das analises, 

verifica-se conforme mostra a Tabela I, que na Estação 1 

os valores dos parametros foram: temperatura = 28°C  

pH  = 7,6; carbonato = 0,0; bicarbonato . 438,0; hidrOxi-

do = 0,0; oxigenio dissolvido = 8,6; CO2  livre 100,0 ; 

cloretos = 438,0; nitratos = 3,32; nitrito = 0,0; e,  si-

lica  = 1,0. Na Estação 2 os valores dos pnrametros foram: 

temperatura = 28°C;  pH  = 7,6; carbonato = 090; bicarbona 

to = 43590; hidrOxidos = 0,0; oxigenio dissolvido = 7,4; 

CO2 livre = 70,0; cloretos = 435,0; nitrato = 3,32; ni-

trito = 0,0; e  silica  = 1,5. 

Como se pode constatar pelos dados dos valores 
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dos parametros apresentados, praticamente no existem  di  

ferengas entre aqueles da Estação 1 com os da Estação 24 

A temperatura apresenta valores normais para coleg3es de 

água da Região. 0  pH  se afigura excelente para a vida a-

quática animal. Os valores de bicarbonato traduzem uma 

grande riqueza iOnica. 0 oxigenio dissolvido apresenta 

valores normais. 0 CO2  livre evidencia teores elevados , 

certamente devido ao grande aciamulo de materia .organi-

ca. Os altos valores de cloretos podem ser justificados 

em face da intensa evaporação que ocorre no illtimo tri-

mestre do ano, na Região. Os elevados valores de nitrato 

caracterizam a riqueza da água em nitrato, o contrário 

se verifica com relação aos valores constatados para a  

silica.  

Quando se compara os dados da Tabela I do pre-

sente trabalho com os obtidos por Oliveira (1975) e Fer-

nandes (1978), verifica-se que os valores dos dados des-

te estudo são mais elevados quanto ao oxigenio dissolvi-

do, CO2 
livre, alcalinidade total, cloretos e temperatu-

ra. 0  pH  se mostrou equivalente. No trabalho de Fernan-

des (1978), foi constatado a presença de nitrito, o que 

não se verificou nos dados apresentados neste trabalho. 

Pode-se afirmar, pelos resultados das análises 

efetuadas na água do açude, que a mesma apresenta boas 

condig3es para o desenvolvimento da vida aquática, poden 
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do ser aproveitada para a piscicultura. 

guisa de informagao, foi construida em 1980, 'a 

jusante do Açude Santo Anastácio, uma Estagao de Pisci-

cultura do Centro de Ciencias Agrárias, com o objetivo 

principal de produzir sementes de peixe, notadamente ti-

lápias, para repasse a proprietários rurais interessados 

em cultivo de peixes. Tambem, a referida Estação de Pis-

cicultura constitui uma base física importante as pesqui 

sas e ao ensino de aquicultura, funcionando como suporte 

indispensável ao Curso de Engenharia de Pesca do Centro 

de Ciencias Agrárias da Universidade Federal do Cenrá. 

Anualmente vem sendo feito o repovoamento do 

açude com peixes de espécies várias, seja por parte do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS,se 

ja pela prOpria Estação de Piscicultura do Centro de Ci-

encias Agrárias. Em 1983, o DNOCS realizou tres peixamen 

tos, sendo o Trimeiro com aproximadamente 400 exemplares 

de tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier), o segundo _ 

com 8.000 exemplares de tilápia do Nilo, Sarotherodon 

niloticus  Linnaeus,  e o terceiro com 8.000 exemplares de 

tilápia do Nilo. 
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A P0PULAa0 RIBEIRINHA E PESQUEIRA 

0 açude est. situado entre bairros de Fortaleza 

considerados de densidade populacional das Mais elevadas, 

de população com nível de renda muito baixa e de outras 

características sócio-econOmicas que bem identificam es-

te tipo de populagZo urbana pobre,ressaltando-se as con-

digOes de moradia e de alimentagao. 

As residencias em sua grande maioria  so  de  tai 

pa  ou um misto de taipa e tijolo, de tamanho em geral  di  

mensionado por uma sala, um quarto ou dois e uma cozinha, 

contando com uma área nos fundos da casa denominada  quip  

tal. Um total de 101 residencias deste tipo, encravadas 

nas proximidades das margens do açude foram visitadas e 

entrevistas com pessoas moradoras foram efetuadas. 

Nessas residencias, o nUmero de pessoas que as 

habitam varia desde de uma Unica pessoa (4%)  at  um máxi 

mo de 18 pessoas por residencia (1%). Em geral, cerca de 

40% das residencias abrigam de 1 a 4 pessoas, 50% das  re  

sidencias abrigam de 5 a 9 pessoas e 10% das residencias 

abrigam entre 10 e 18 pessoas. Nestas residencias, 71% 

tem cacimbas, 16% tem água encanada da CAGECE - Compa-

nhia de Agua e Esgoto do Ceará, 11% possuem um  pogo  com 

bomba e 2% usam 5.gua do próprio açude. Mas, 4% das resi-

dencias usam água do açude seja para lavagens de roupas 

ou serviços em geral, sem nenhum tratamento previo. Do 
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total das residenbias onde se processaram as entrevistas, 

a grande maioria (69%) tem informag3es sobre a qualidade 

da água, sendo conhecido casos de doenças por ela provo-

cados, através de banho ou contato, tais como coceiras 

pano branco e pneumonia. Das residencias, 52% n.o pos-

suem fossa asseptica ou esgoto e 48% possuem somente Los 

sa, merecendo destacar que em 52% das residencias, os 

seus proprietários costumam jogar o ulixo" no açude, en-

quanto os 48% restantes responderam que no costumam jo-

gar o Hlixo" no açude. No que respeita aos resíduos do-

m4sticos (lavagem), 70% das residencias destinam para 

a via pUblica, 15% 4 coletado por viatura de limpeza da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza e os 15% restantes  des  

tinam para o açude. 

Do exposto, pode-se evidenciar que as condig3es 

sOcio-econOmicas da populaçao ribeirinha do Açude Santo 

Anast5bio  so  bastante precárias. Por outro lado, pode-

se supor que o açude vem recebendo uma carga de dejetos 

residenciais em níveis desconhecidos, em face das condi-

g3es de saneamento em geral apresentadas pelas residen-

cias mencionadas e pelos h6bitos e costumes das pessoas 

que nelas habitam. 

Com referencia i populaçao dos pescadores do 

açude 11A' que se ressaltar que, apesar da grande maioria 

residirc:, nas proximidades do açude, constatou-se a e-

xistencia de pescadores que moram em bairros muito dis- 
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tentes, como Barra do Ceará, Granja Portugal, Padre An-

drade, Parque Arax6. e Presidente  Kennedy.  

Os pescadores do açude apresentam idades que 

variam dentro de faixas etA'rias desde menores que 15 

anos  at  maiores que 50 anos. De um modo geral as maio-

res concentrag6es se encontram nas faixas etA:rias entre 

15-20 anos com 22,8% e 40-50 anos com 17,1%. As demais 

concentrag3es se encontram nas faixas eth'rias corres 

pondentes a menores que 15 anos com 14,2% e entre 20-25 

anos, tambem com 14,2%; e, entre 40-45 anos com 11,4% 1  

entre 25-30 anos com 8,5%, entre 35-40 anos e acima de 

50 anos, ambas com 7,5%. Constatou-se pescadores com i-

dade  minima  de 8 anos e mElaima de 73 anos (Tabela II). 

A situação de moradia dos pescadores a se-

guinte: os que moram em casa pr6pria, assumem um total 

de 68,5%; aqueles que moram em casa alugada representam 

apenas 14,2%; enquanto os que moram em casas cedidas a-

tingem um total de 17,1% (Tabela  III).  

0 estado civil dos pescadores, atentando pnra 

os grupos existentes de solteiros e casados, apresentam 

percentuais praticamente semelhantes, pois 51,4%  so  de 

casados (Tabela IV). Estes 11.1timos, possuem dependentes 

em niimero variável. Segundo a an6lise do levantamento e 

fetuado, h6 pescadores com dependentes cujo nUmero osci  

la  entre 1-5 pessoas representando 44,4%, seguindo-se o 

grupo que possui entre 5-10 dependentes representando 
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38,8%, e finalmente, o grupo que possui entre 10-15 de-

pendentes, representando 16,6% do total de pescadores, 

casados entrevistados. Constatou-se pescadores com mini 

mo de 1 dependente e um m!iximo com 15 dependentes (Tabe  

lay).  

Com refer'6ncia ao grau de instrução dos pesca 

dores, verifica-se que 80,0% possuem nível de 12grau, 

ainda que incompleto, e 17,1% com nível de 22grau tam-

b6m incompleto. Apenas um analfabeto correspondenteaafe% 

foi constatado na entrevista (Tabela VI). 

A experincia de pesca dos pescadores no agu- 

de, foi comensurada, tendo-se verificado que 77,1% 

exercem atividades pesqueiras  fl  menos de 5 anos, 11,4% 

entre 5-10 anos, 8,5% entre 10-20 anos e apenas 2,8% 

realizam a pesca no açude h6. mais de 20 anos (Tabela 

VII). 

exploragao do açude pelos pescadores fei-

ta basicamente utilizando a vara/anzol, com representa-

gao correspondente a 88,5% e com tarrafa, esta represen 

tando apenas 11,4% (Tabela VIII). 

Com respeito a "embarcagao utilizada pelos 

pescadores, na realidade trata-se de uma camara de ar 

de pneu de veiculo automotor, verificando-se que somen-

te 31,4% dos pescadores possuem este modo de locomogao 

que permite fazer a pesca embarcada, enquanto 689 5% dos 

pescadores no a possuem (Tabela IX). 
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0 pescado capturado pelos pescadores, cujas es 

p6cies e quantidades serao tratadas em t6pico especifico 

deste trabalho, destina-se via de regrasou para o consumo 

direto dos pescadores e suas famílias ou para a comercia 

lizagao, seja total ou parcial. Das anLises executadas 

a respeito, verifica-se que 80,0% dos pescadores no co- 

mercializam o pescado capturado, enquanto que - apenas 

20,0% dos pescadores habitualmente praticam a comerciali 

zagao (Tabela X). 

Quanto a experiencia de pesca dos pescadores do 

açude constatou-se que cerca de 45,0%  so  pescadores a 

menos de 5 anos, 400% sao pescadores com mais de 10 

anos, enquanto que 15,0%  so  pescadores com experiencia 

entre 5 e 10 anos de pesca. que se ressaltar, a exis- 

tencia de 2 pescadores com 40 anos e 1 com 60 anos de  ex  

periencia pesqueira. 

Com referencia 'as profissOes dos pescadores ao 

açude, constatou-se que do total entrevistado, somente 2 

sao exclusivamente pescadores. Os demais, apesar de pra-

ticarem a pesca, tem as seguintes profissaes: vigilante, 

servente, pintor, feirante, comerciante, pedreiro, ser-

ralheiro, carpinteiro, zelador, sapateiro, eletricista., 

montador de elevador, auxiliar de marceneiro e agente  ad  

ministrativo do serviço pdblico federal. 
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ANALISE DA PESCA 

As atividades de pesca no Açude Santo Anast- 

cio  so  realizadas por cerca de 50 pescadores. Estes, 

atuam no açude segundo as disponibilidades de tempo, j. 

que a grande maioria compromissada s outras ativida-

des do seu campo profissional principal, desempenhadas 

geralmente durante o dia. Contudo, 11,1 naturalmente, sem  

pre  um contingente de pescadores que operam diariamen - 

te, seja pela manha ou 'a tarde, prolongando-se  at  ao 

anoitecer. Os maiores contingentes  so  encontrados aos 

s6bados e domingos. 

Como no existe Orgao governamental algum efe 

tuando o controle da pesca, desconhecem-se a produção 

pesqueira obtida e o esforço de pesca empregado. 

Dos dados coligidos sobre as capturas realiza 

das pelos pescadores, numa faina de pesca diria que po 

de compreender desde uma hora de pesca ou uma manha ou 

uma tarde completa, ou ainda um dia de aproximadamente 

10 horas de trabalho, pode-se constatar uma variagao  so  

bremodo ampla d a produtividade pesqueira. Verifica- se 

a existencia de pescadores que capturam desde 0,5 Iig/ 

dia  at  os que obtem 10,0 kg/dia de pescado. 

As pescarias  so  realizadas nos mais diversos 

locais do açudes nas margens com e sem vegetaçao aquai 

ca, na parte central e nas proximidades da barragem do 
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vei  

me- 

ar 

so  da armagao 

aquática, onde 

de cipO na 6gua, por entre a vegetagao 

normalmente se concentam os camnr3es. A 

1_5  

açude (Figura 2). 

Nas pescarias efetuadas, sao usados somente 

3 tipos de artes de pesca: o landu, a vara com linha e 

anzol ou caniço e a tarrafa. Quando os pescadores ope-

ram com os dois i5Itimos tipos de artes anteriormente ci 

tados, podem ou nao fazerem uso da "embarcagao", que na 

realidade se trata de uma camara de ar para pneu de  

cub  o automotor, com amarragao por corda nas porgoes 

diana e numa das extremidades, formando a câmara de 

uma figura semelhante ao corpo de uma embarcagao(Figura 

3). 

0 landu6 4 uma arte de pesca que se comp3e de 

uma armagao de cip6, circular ou de forma ov.5ide que 

sustenta uma rede de forma cOnica e de altura aproxima-

da de 50 centimetros(Figura 4). A malhagem da rede 4,  de 

cerca de 1 centimetro. Esta arte 4 utilizada pelos pes-

cadores para a captura de camar3es que se prestam como 

isca para a pesca de peixes com vara ou caniço. 0 metock 

de captura do landu6, consiste em linhas gerais,na imer  

imersao em apreço 4 efetuada com rapidez e em busca do 

fundo, sendo em seguida levantada a armação em diregao 

h parte superior da lamina d'6gua. Os animais captura- 

dos  sac  , desta forma retidos no fundo da 
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rede. A rede do landuA e confeccionada com linha de  nor-

ion  de numero 20 ou 25, ou mesmo linha de algodao de dia 

metro semelhante. 

A vara com linha e anzol ou caniço, e uma arte 

de pesca que se compOe de uma vara de tamanho varive1„, 

sendo mais comum tamanhos entre 3 ë 4 metros, geralmente 

de bambu, com uma linha de na;lon de numero 20 ou 25 

atrelada extremidade do menor diametro da vara. Esta 

linha tem um comprimento que pode varinr at6 5 metros e 

na extremidade da mesma e amarrado um anzol de tamanho 

que varia desde o ndmero 16  at  o 14, considerados anz6is  

pequenos, em face do reduzido porte dos peixes..capturadcs 

no açude. Em geral, a isca usada no anzol,  so  camar3es 

do genero Macrobrachiun capturados com landa, no prO- _ _ 

prio açude. Alguns pescadores utilizam na extremidade da 

linha com anz61, anteriormente citado, um pequeno peso 

que pode ser um pedaço de chumbo, denominado chumbada", 

cujo objetivo e fazer descer o anzol iscado na lamina da 

água. 0 lançamento do anzol iscado se processa geralmen-

te apOs a verificagao do pescado na 6rea, denunciada pe-

la presença de bolhas de ar no espelho da 6gua. 0 reco-

lhimento se processa logo em seguida percepgao de ha-

ver sido fisgado o peixe, Na Figura 5 e mostrado um pes-

cador manipulando uma vara ou caniço. 

A tarrafa e uma arte de pesca que se comp3e de 

uma rede de forma cOnica, com circunferencia inferior me 
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dindo aproximadamente 3 metros de diametro. A rede 4 con-

feccionada com linha de nailon nUmero 20 ou 25 ou de algo 

do. A malhagem varia de 5 a 7 centimetros medidos entre 

dois 1-16s opostos. A parte superior da rede e segurada na 

mo ou braço do pescador. Na parte inferior, chamada 

"trnlha", feita com linha de nailon ou algadao, de maior 

diametro,  so  colocadas as chumbadas para permitir a des-

cida da rede  at  o fundo. No lançamento da tarrafa, a par 

te inferior se abre formando um circulo no qual os pei-

xes ficam presos (Figura 6). Detalhes sobre esta arte, po 

dam ser vislumbrados no trabalho de OsOrio (1975). 

Em geral os pescadores pescam mais com vara  au  

caniço do que com tarrafa. Ambas as artes capturam prati 

camente as mesmas espécies que habitam no açude, destacan 

do-se pela ordem: a til6pia do Nilo, Sarotherodon niloti  . _ 

cus,  Linnaeus; o caré-comum, Cichlosoma bimaculatum (Lin-

naeus); o bod6, Plecostomus plff_costomus Linnaeus; a  traí  

ra, HoTplias malabaricus Bloch; a  piaba,  Astyanax bimacula _ _  

tus (Linnaeus);uiU-familia Eritrinidae; e o guard,  

lia vivipara. Somente com tarrafa  so  capturados o bodO e 

o guarU. 

De acordo com as entrevistas realizadas com os 

pescadores, as maiores abundancias de pescado no açude ve 

rificam-se a partir do  ms  de julho quanto vai se reduzin 

do paulatinamente o manancial d'6gua que flui pelo sangra 

douro do açude, apOs a estagao chuvosa. No Ultimo trimes- 
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tre do ano, a disponibilidade de pescado se acentua em 

face da redugao do potencinl hidrico do açude, decorren-

te do processo de evaporagao natural. 

0 pescado capturado 4, em geral, de porte me-

dio. Com vara ou caniço capturam-se exemplares de pesca-

do de maior tamanho do que com tarafa. Para a tilapió„ 

por exemplo, com tarafa pode-se capturar exemplares com 

cerca de 18,0 cm e 90,0 gramas, enquanto que com vara ou 

caniço com cerca de 20,0 cm e 125,0 gramas. Nas tFiguras 

7 e 8  so  mostradas produg3es dirias de pescadores em 

que predominaram a tilapid. 

Cerca de 80% dos pescadores no realizam comer 

cializagao do pescado, ou seja, as suas produg3es obti-

das deStinam-se para o consumo próprio e de seus família 

res. Os 20% restante dos pescadores que comercializam o 

pescado, tem como locais de vendas os bairros das proxi-

midades, onde os peixes como a trafra, a tilópia e o ca-

ró-comum tem mercado franco. A traira alcança o mais al-

to prego, podendo atingir 4 800,00 o quilo vindo a se-

guir a til6pia, que pode alcançar 0 600,00 o quilo, e fi 

nalmente o cara-comum que atinge G$ 500,00 o quilo. 

Pelas observag3es efetuadas, a-  pesca no Açude 

Santo Anastócio vem gradualmente se intensificando, e de 

poimentos de pescadores mais antigos do açude ratificam 

esta assertiva. No primeiro semestre de 1983, quando 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 
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realizou o peixamento com cerca de 500 exemplares de  tam  

baqui, j6 na segunda semana seguinte capturaram-se al-

guns exemplares deste peixe, alias desconhecido dos pes-

cadores que o tomaram como "piranha". Este fato confirma 

as nossas observagZies. 

Apesar do pequeno porte do Açude Santo Anasta-

cio, julgamos oportuno ser iniciado um controle de sua 

pesca, principalmente quanto ao esforço e produgZo  pea-

queira, bem como quanto ao tamanho e peso do pescado  cap.  

turado, pela importancia que o açude em tela representa 

para os pescadores que o exploram e as populag3es .urba-

nas que dele se beneficiam. 

CONCLUSMS 

As principais conclus3es do presente trabalho  

so  os seguintes: 

1. 0 Açude Santo Anastacio, constitui-se uma 

coleção d'agua de pequeno porte, onde a pesca vem de ha 

muito sendo realizada por aproximadamente 50 pescadores 

que tem na atividade que praticam, o suporte alimentar 

basico de suas famílias ou mesmo o sustento das mesmas 

atraves da comercializagao do pescado capturado; 
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2. 0 volume d'égua do açude se encontra atual 

mente bastante reduzido em face dos fracos invernos ve 

rificados nos I'lltimos anos e, também, em decorrencia 

de grandes depésitos de materiais organicos provenien-

tes do assoreamento provocado pela vegetagao; 

3. A qualidade da égua do açude 6 boa para a 

vida aquética e a possível poluigao decorrente de uma 

razoável carga d'égua dos esgotos pluviais das ruas  

dos bairros que circundam o açude, de dejetos de algu-

mas pequenas indUstrias encravadas nos bairros perifé-

ricos e de éguas servidas de algumas residencias loca-

lizadas nas margens do açude, no foi evidenciada pe-

los dados das anAlises das condig3es fisico-quimicas 

da agua do açude, cujos valores dos principais parame-

tros foram os seguintes: a- na Estagao I: temperatura-

- 28 °C; pH=7,6; carbonato=0,0; bicarbonato-438,0; hi-

drxidos=0,0; oxigenio dissolvido=8,6;CO2 livre=100,0; 

cloretos=438,0 nitrato=3,32; nitrito=0,0;silioa=1,0:, 

b- na Estagao 2: temperatura=28 °C; pH=7,6; carbonato= 

=0,0; bicarbonato=435,0;hdrclxido=0,0; oxigenio dissol-

vido-7,4; CO2 livre=435,0; nitrato=3,32; nitrito..0,0 e  

silica  =_l,5; 

4. A populagao ribeirinha do açude que vive 

em bairros de altas densidades populacionais, caracte-

riza-se e 
 por ter nível de renda muito baixo e condigoes 
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preczçrias de moradia e alimentagao; 

5. A populaçao dos pescadores do açude tem as 

mesmas caracteristicas da populagao ribeirinha, com a 

atenuante de desenvolver, extraordinariamente, ativida-

des pesqueiras que permitem assegurar o suporte alimen-

tar de suas famílias; 

6. No açude, somente 3 tipos de artes de pesca 

sao usados: o landua; a vara com linha e anzol ou cani-

ço e a tarrafa; 

7. Os locais mais frequentados pelos pescado - 

res, no açude,  so  as suas margens por entre a vegeta - 

gao aquaica, a porgao central e nas proximidades da 

barragem do açude; 

8. A faina de pesca diria dos pescadores 

muito vari6vel, encontrando-se pescadores que somente 

pescam 1 hora/dia ou uma manha ou tarde inteirat ou ain-

da pescadores que desempenham atividades pesqueiras  at  

no m6ximo dê 10 horasde_trabaiho/dia; 

9. Inexistem orgaos governamentais voltados  pa  

ra o controle da pesca no açude, sendo portando desco-

nhecidos a. produgao pesqueira e o esforço de pesca apli 

cados; 
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10. As pescarias incidem na captura do peixes de 

pequeno porte, sendo as principais espécies: a ti16pia do 

Nilo, o  car -comum, o  bock,  a trafra, a piaba, o ui-rx e o 

guar11.; 

11. 0 rendimento de uma faina de pesca diria va 

ria desde 0,5 quilogramas de pescado/dia  at  10,0 quilogra 

mas de pescado/dia, por pescador; 

12. Constatou-se que 80% dos pescadores no co-

mercializam o pescado capturado, sendo o mesmo destinado 

ao consumo prOprio e de seus familiares; 

13. Verificou-se que 20% dos pescadores comercia 

lizam o pescado capturado, sendo as espécies mais bem  ace!  

r  
tas pela populagao dos bairros circunvizinhos, a traira 

que alcança o prego de 4 800,00 por quilo, vindo em segui-

da a til6pia do Nilo e o  car.-comum que atingem pregos de 

4 600,00 e 4 500,00 por quilo, respectivamente; 

14. Apesar ao pequeno porte do açude aqui trata-

do, julgamos oportuno ser iniciado um controle de sua pes-

ca, principalmente quanto ao esforço e produgao pesqueira, 

bem como quanto ao tamanho e peso do pescado capturado, pe 

Ia importancia que o açude em tela representa para os pes-

cadores que o exploram e as populaçZes urbanas que dele se 

beneficiam. 
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SUMARIO 

0 presente trabalho trata da exploragao pesquei 

ra do Açude Santo Anast6cio, tamb6m conhecido como Açude 

da Agronomia, localizado no município de Fortaleza, Esta-

do do Cear. 

Baseia-se nas atividades de campo e de labora-Eo 

rio desenvolvidas, tendo sido coletados dados e informa-

gOes sobre a pesca e os pescadores, o ambiente e a popula 

g(ao ribeirinha, realizadas no período de agosto a novem-

bro de 1983. 

Foram entrevistados 35 pescadores e visitadas 

- 101 residencias das proximidades do 4ude tendo si- 

do aplicado questionArios específicos, visando o conheci-

mento das condig3es t6cnico-sOcio-economicas, Por outro 

lado, observag3es foram coligidas durante o tempo de dura 

,76.0 do trabalho, notadamente sobre as pescarias realiza-

das, com anotag3es sobre as prtes e os metodos de pesca, 

as espécies capturadas e a comercializagao do pescado. 

Com o objetivo de se verificar o estado da A.gua 

do foram feitas amostragens da Agua em 2 EstagOes,tendo-

-se analisado os seguintes parâmetros: temperatura, pH,car 

bonato, bicarbonato, hidrOxidos, oxigenio dissolvido, CO2  ' ' 

livre, cloretos, nitrato, nitrito e  silica.  

Para uma melhor compreensao do presente traba- 

lho, apresentamos o mapa da  Area  em que este localizadoo 

açude e fotografias referentes ao assunto em questao. 
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TABELA I 

Valores determinados dos parâmetros físico-quimicos da A'gua do Açude Santo AnastLio 

(Fortaleza-Cem4), nas duas estag3es selecionadas de amostragens realizadas no  ms  

de novembro de 1983. 

Esti6  
de  

Amos- 
tragam 

Hora  
Temp.  

(oc)  pH Silica  
Alcalinidade 

Total 
»mOissol 

Oxige 
nio 

vidF 

CO2  

livre 

Clore-1 
tos 1 to , 

Nitra--Nitri- 
to 

- 
tarbo- bicar hidro 
nato  bona::  xido-s- 

., PPm 
o t 

PPm Moi l'  PPm PPm PPm PPm PPm 

01 13:15 28 7,6 1,0 0,0 438,0 0,0 8,6 100,0 438,0 3,32 . 000 

02 13:30 28 7,6 1,5 0,0 , 435,0 090 7,4 70,0 433,0 3,32 0,0 



TABELA II 

Frequencia dos pescadores por faixa etária. Dados prove- 

nientes das entrevistas realizadas com os pescadores do 

Açude Santo Anast6.cio (Fortaleza-Cear), no  period()  de 

agosto a novembro de 1983. 

Faixa ataria 

(anos) 

Frequencias cl, pescadores 

absolutas relativas (%) 

At 6 15 5 1492 

15- 20 8 22,8 

20-25 5 14,2 

25-30 3 8,5 

30-35 - - 

35 - 40 2 597 

40-45 4 11,4 

45-50 6 17,1 

Acima de 50 2 5,7 

Total 35 100,0 



TABELA  III 

Frequencia dos pescadores por situagao de moradia (casa 

prOpria, alugada ou cedida). Dados provenientes das  en  

trevistas realizadas com os pescadores do Açude Santo 

AnastLio (Fortaleza-CearA), no período de agosto a no-

vembro de 1983. 

SituagZo  Frequencia de pescadores 

ae 

If  ioradia absolutas relativas (%) 

Casa prOpria 

*- 

24 68,5 

.. 

Casa alugada 

. 

5 14,2 

Casa cedida 

/ 

.I, ._ 

6 17,1 

Total 

.. 1. 

35 100,0 



TABELA IV 

Frequencia dos pescadores solteiros e casados. Dados  pro  

venientes das entrevistas realizadas com os pescadores do 

Açude Santo Anast6.cio (Fortaleza-Ceará), no período de 

agosto a novembro de 1983. 

Estado 
- 

Civil 

Frequncias de pescadores 

absolutas 
' 

relativas (%) 

Solteiro , 18 51,4 

Casado 17 48,5 

Total 35 100,0 



TABELA V 

Frequncia de Pescadores por faixa de número de dependen 

tes. Dados provenientes das entrevistas realizadas com . 

os pescadores do Açude Santo Anast6cio (Fortaleza-Cear6), 

e 
no perlodo de agosto - a noVembro de 1983. 

Faixa de núme- 

ro de dependen  

tee  

Frequencias de pescadores 

absolutas í relativas (%) 

1 - 5 8 4494 

5 - 10 

. 

7 38,8 

_ 

10 - 15 3 16,6 

Total 18 100,0 

Obs. - Um pescador solteiro foi incluído, por ter depen 
dentes. 



TABELA VI 

Frequencias de pescadores por grau de instrução (analfa-

beto, 12 grau e 22 grau). Dados provenientes das entre-

vistas realizadas com os pescadores do Açude Santo Anas-

t6cio (t'ortaleza-Cear), no  period()  de agosto a novembro 

de 1983.  

Grau tfl dle 

instrugao 

Frequencias de pescadores 

absolutas relativas (%) 

Analfabeto 1 2,8 

12 grau 28 80,0 

22 grau 6 17,1 

Total 35 100,0 



TABELA VII 

Frequencias de pescadores por faixa de anos de pesca no 

açude. Dados provenientes das entrevistas realizadas com 

Oe pescadores do Açude Santo Anast6cio (Forta1eza-Cear61 

no período de agosto a novembro de 1983. 

Faixa 

anos 
pesca 

açude 

de 

de 

Frequancias de pescadores 

no absolutas relativas (90 _ 

At 4 5 27 774 

5 - 10 

_ 

4 11,4 

10 - 20 3 8,5 

acima da 20 1 298 

- 

Total 35 100,0 

:- 



TABELA VIII 

Frequencias de pescadores que pescam com vara/anzol e 

tarrafa. Dados provenientes das entrevistas realizadas 

com os pescadores do Açude Santo Anast6.cio (Fortaleza 

Cear), no período de agosto a novembro de 1983. 

Tipo de 
Frequncias de pescadores 

arte de 

pesca 
absolutas relativas (%) 

- 

Vara/anzol 31 88,5 

, 

Tarrafa 4 11,4 - 

Total 35 100,0 



TABELA IX 

Frequencias de pescadores propriet6rios ou no propriet6 

rios de embarcagao (camara de ar). Dados provenientes 

das entrevistas realizadas com os pescadores do Açude 

Santo Anast6cio (Fortaleza-Cear.), no  period()  de agosto 

a novembro de 1983. 

Propriet6Tio 

Frequências de pescadores 

.. _ 
de 

embnrcagao absolutas relativas 00 

sim 11 3194 

no 24 68,5 

Total 35 100,0 



TABELA X 

Frequncias de pescadores que comercializam e no comer-. 

cializam o pescado capturado. Dados provenientes das en-

trevistas realizadas com os pescadores do Açude Santo 

Anast6cio (Fortaleza-Ceará), no período de agosto a no- 

vembro de 1983. 

Efetivagao da 

comercialização 

do pescado 

Frequências de pescadores 

absolutas relativas (%) 

Sim 7 20,0  

N.o 28 

Total 100,0 35 

80,0 
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FIG.  1 -  Napa  da cidade de Fortaleza (Cear), eviden - 

ciando a localizagao do Açude Santo AnastLcib 

e os bairros que o cortornam. 





FIG.  6 - Vista da arte de pesca denominada "tarrafeC v  sendo 
usada por um pescador, no Açude Santo Anastacio For 

taleza-Cear). 



FIG. 8 - Vista de uma corda de peixes  cap  
turados numa faina de pesca, por 
um pescador do Açude Santo Anas-
tg,cio (Fortaleza-Cear.5i). 
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