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ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DAS EMBARCAQIES DA PESCA 

MARfTIMA NO ESTADO DO CEARA (BRASIL). DADOS DE 1977. 

JOIO RICARDO CÂMARA BERNHARD 

E de fundamental importAncia no estudo da pesca, o 

conhecimento pormenorizado dos diversos sistemas unitgrios, 

incluindo-se dentre estes, o denominado de unidade da pes 

ca, objeto de estudo da arquitetura pesqueira naval e da 

tecnologia de artes de pesca  (Kesteven,  1973). Na atualida 

de, a embarcag5o pesqueira constitui uma das mais importan 

tes partes de uma unidade de pesca. 

Com referencia s embarcagOes pesqueiras marítimas 

do Estado do Ceara', tem-se verificado uma acentuada carBn 

cia de dados a respeito. Tal fato dificulta, de modo signi 

ficativo, uma mais ampla visualiza0o do panorama de sua 

pesca marítima. 

Na explorag5o dos recursos pesqueiros marinhos em 

Aguas cearenses, existem sete tipos de embarcaçOes;  conheci 

dos como: pesqueiro, lancha, jangada motorizada, bote a  ye 

la,  bateira, jangada e canoa., 

/ O pesqueiro 6 o tipo de embarcag5o mais empregada 

na pesca industrial, sendo via de regra maior que os demais 

tipostem um Unicc hélice, de passo fixo, movimentado por 

um motor de centro de potencia e marca variadas; possui ge 

ralmente casco de madeira, podendo ser de aço naqueles de 

maior  ports;  a proa pode ser em "V" e a popa reta; sobre o 

convés, normalmente corrido, pode-se encontrar a casa de  co  



Mando e ainda, nas embarcaçOes de maior porta 

para parte da guarnig5o e cozinha; sob o  canvas  
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alojamentos 

encontram- 

-se a praga de mequinas, o frigorifico ou cgmaras para  

lo,  tanques para ggua e combustível o ainda, nas 

Oes maiores, alojamento para parte da guarni00; 

ge 

embarca 

geralmen 

te possui aparelho do comunicaggo7 de pot-encia variada e na 

quelas de maior porte normalmente existe ecosonda (figura 

1). 

A lancha um tipo de embarcaggo motorizada que 

muito se assemelha ao tipo denominado pesqueiro, deste di  

vergindo primordialmente pelo seu menor tamanho;,o motor é 

de centro e aciona um único hélice de passo fixo; o casco é 

sempre de madeira e obedece 6s mesmas linhas gerais do tipo 

pesqueiro) o  canvas sempre corrido, nele existindo a casa 

de comando e, em algumas embarcagOes, uma pequena cozinha 

junto "aquela; sob o conves encontram-se o motor, pequenas 

c5maras para o acondicionamento de gelo e pescado, 

para 5gua e  combustive',  alem de pequenos espaços 

  

 

tanques 

usados 

  

pela guarnigEo para repouso) raramente, neste tipo de  ember  

caço, se encontram aparelhos de comunicaçgo ou quaisquer 

outros aparelhos eletrOnieos (figura 2). 

jangada motorizada e um tipo de embarcaggo que 

caracteriza a evoluggo da jangada de pitlba, tendo-se proce* 

sede mudanças no tipo de madeiraestrutura e formato 

casco, a retirada do conjunto vela-mastro,  ea introduv.,- 

de um motor de centro de pequena pot5ncia; possui convés 

geralmente na parte central,localiza-se uma escotilha quE, 

se comunica com o pequeno poro, onde acondicionado o ma 

terial de pesca; sobre o convés encontra-se o caix5o que 

guarnece o motor e, atrelado a este, uma caixa termica para 

o acondicionamento do gelo e do pescado; sob o  canvas,  exis 

tem pequenos espaços que  so  usados pela guarnig5o, para  re  

pouso; no possui timo, sendo o governo da embarcaggo efe 



tuado diretamente atraves da cana do leme (figura 3). 

.z 0 bote a vela 5 o maior dos tipos de embarcações a 

pano da pesca marítima do Estado do Cear;o casco 6 sempre 

de madeira, sendo bastante vacada de proa e de popal possui 

quilha, acrescida de uma estrutura denominada de "poti5o" 

destinada ao equilíbrio da embarcag5o e "6 proteggo do leme,; 

o conv6s 6 corrido e nele existem duas escotilhas que d5o 

acesso ao poro e a uma pequena cAmara onde acondicionam o 

gelo e o pescado; no poro existem espaços usados para o 

repouso da guarnig5o e guarda do material de pesca; o mais 
f— 

tro 6 fixo, forte e relativamente pequeno, estando a ele 

atrelado o pau que segura a vela,denominado - "verga"; o go  

verno da embarcag5o 6 feito atraves do leme e de manobras 

com a vela (figura 4). 

2  A bateira 6 um tipo de embarcaç5o pequena propul 

sionada "a vela e  qua  tem as mesmas características gerais 

de formato, mastreag5o e governo do bote 6 Velaxanteriormen 

te referido, deste diferindo quanto ao tamanho que, .6 menor, 

e pelo fato de n5o possuir conv6s; no possui poro, câmara 

para acondicionamento do gelo e do pescado, nem escotilhas; 

geralmente, as bateiras quando retiradas das atividades de 

pesca, tm suprimido o conjunto mastro-vela, sendo adotado 

a propuls5o a remo; a embarcag5o assim modificada 6 destine 

da ao transporte de pessoas e materiais diversos, da praia 

ou cais a outras embarcações de pesca maiores, 'e vice-versa 

(figura 5) 

A jangada 6 n tipo de embarcag5o pesqueira tradi  

clonal  do Estado do Ceara., sendo bastante conhecida. Atual 

Mente existem dois tipos: a jangada de piiiba, construida ,  de  

taros  e a de t5bua, que possui conves e um pequeno porão,  in  

traduzida na pesca cearense mais recentemente. Estes dois 

tipos gerais podem sofrer variações quanta ao tamanho e ma- 
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terial do casco, como por exemplo, a utilização do "isopor" 

na jangada de tgbua, em que as pegas de madeira formam ape- 

nas uma armaçgo do seu casco, o qual deve a sua flutuação 

ao "isopor". A jangada 6 uma embaraço propulsionada ve  

la,  plana, desprovida de quilha, possuindo apenas o u p()  

tido"; montados sobre o seu casco existem dois pequenos  ban 

cos,  o de governo atrgs e n da vela, na frente, que susten 

ta o mastro; a vela do tipo latino, se prende ao mastro e 

se abre com o auxilio de uma tranca que fica em posição  ho  

rizontal; o governo deste tipo de embarcaçgo 6 feito pelo 

uso combinado do  lame,  ou r.emo de governo, vela e bolina, 

que 6 uma tábua que se insere verticalmente no centro da em 

barcação e que funciona como quilha. Geralmente a jangada 

conduz uma caixa isotérmica onde acondiciona o gelo e o pes 

cedo, quando realiza pescaria de mais de um dia de duraggo 

(figuras 6, 7 e 8). 

A  canon  6 um tipo de embarcaggo bastante primitivj 

da pesca marítima do Estado do Cear.' e propulsionada a ve  

la,  sem conves e possui dois bancos: o de governo atrgs e o 

da vela na  fronts  que serve para sustentar o mastro; a vela 

do tipo latino se prende ao mastro e se abre com o auxilio 

de uma tranca que fica em posiggo obliqua; o governo deste 

tipo de embarcaggo g feito pelo uso combinado do leme e da 

vela (figura 9). 

Os tipos de embarcaOes acima descritos, operam na 

costa cearense, na pesca industrial e/ou na pesca arteza 

nal, atuando geralmente na primeira as pesqueiros, princi 

palmante, e as lancha 'j e na segunda, os demais tipos. 

No presente trabalho, estudamos alguns aspectos 

qualitativos e quantitativos das embarcag5es que operam na 

pesca marítima do Estado do Cear g (Brasil), com base nos da 

dos obtidos no ano de 1977. 
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MATERIAL E MTODOS 

Os dados que se fundamenta este trabalho, foram ob 

tidos das fichas de registros das embarcaOss, contendo da 

dos das suas principais características, existentes na Capi 

tania dos Portos do Cear, nas suas agencias de Fortaleza, 

Camocim e Aracati, bem como, dos fichgrios do escrit6rio do  

Programs  de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil  

(POP)  - Base de Fortaleza, no ano de 1977. Também, realiza 

mos vgrias expedig5es em alguns locais de agrupamento de em 

barcaOes, existentes nos municipios costeiros cearenses 

objetivando a coleta de informae5es pertinentes gs embarca 

Oes pesqueiras. 

Foram registrados os núcleos de pesos existentes 

em cada um dos municipios costeiros do Estado do Ceara., os 

quais  so  apresentados na tabela I. 

As denominaOes stribuidas aos tipos de embarca  

goes  referidas neste trabalho, procedem das prtiprias fiches 

de registros, no se tendo adotado nenhum criterio tecnico 

de classifica9go, a no ser o agrupamento dos diversos ti 

pos de embarcagOes pesqueiras, em;moterizadas e no motori 

zadas. 

Para o cglculo da variag5o (mfnima,  maxima  e me 

dia) das principais caracteristicas das embarcaOes dos  di  

versos tipos, lidamos com os seus nUmerns totais, exceção 

feita para as bateiras, jangadas e canoas. Assim, trabalha 

mos com 19 bateiras representando 15,5% do total  existents,  

616 jangadas representando 34,7% e 223 canoas representando 

21,8% do total existente. 

Para •os diversos municipios costeiros foram obti 

dos os totais de embarcagOes referentes a cada um dos tipos 

e pula sua soma os totais referentes aos grupos de embarca 



-= 06 - 

Oes motorizadas e no motorizadas, e, pela soma destes  fl  

timos, o total geral.  Corm  base nestes totais, foram calcula 

das as participagOes relativas de cada tipo, grupo e total 

geral de embarcações, em cada municipio. Tambem, foram en  

contradas as participações relativas de cada tipo de embar 

cag5c no total geral e em cada um dos seus respectivos gru  

pas,  bem como o percentual destes grupos no total geral (ta 

bela II). 

Para cada um dos tipos do embarcações motorizadas, 

bem como para o total destes tipos, foi efetuada a distri 

buiggo de suas freqdencias segundo seus comprimentos, em 

classes com intervalo de 1,0 m, as quais permitiram a alas-

sificaggo dos tamanhos das embarcações em pequenos, medios 

e grandes: os pequenos com  at  9,9 m, os medios de 10,0 at6 

14,9 m e os grandes acima de 15,0 m de comprimento (tabela  

III)  

Foi calculada a variaggo  (minima, maxima  e media) 

das principais características das embarcações motorizadas 

segundo os tamanhos pequeno, media e grande (tabela IV).Tam 

bem, procedemos o cglculo da variaggo (mínima,  maxima  e me 

dia) das principais características das embarcações ngo mo 

torizadas segundo os seus diversos tipos (tabela V). 

Foram obtidos os totais do tonelagem bruta e liqui 

da referentes a cada tipo de embarcag,jo, pelo somatório 

das citadas tonelagens de cada embarcaçgo, exceggo feita  pa  

ra as embarcações dos tipos bateirui, jangada e canoa, para 

os quais o cglculo foi feito pela multiplicaggo de suas to 

nelagens medias pelo niimero total de embarcações de cada ti 

po referido. A partir da soma destes dados, calculamos as 

tonelagens bruta e liquida para os grupos motorizados e no 

motorizados, bem como os totais gerais de tonelagens bruta 

e liquida. Tambem, obtivemos a participag5o relativa das to 
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nelagens bruta e liquida de cada tipo de embarcagao em rela 

g5o aos respectivos totais gerais (tabela VI) 

DISCUSSAO E CONCLUSOES 

Sao  bastantes escassos os trabalhos específicos  so  

bre as embarcações da pesca  maritime  do Estado do Ceara, em 

bora comumente sejam estas citadas, de modo superficial, em 

estudos que abordam aspectos gerais das atividades pesquei 

ras na costa cearense. Podemos mencionares trabalhos de Pai  
& Aim  

va (1965), Costa 1966 e 1969), Paiva & Bat4mwrea (1968) e  Batt  

aes ('19/4973i 115" t'Ag46-.  ), como integrantes daqueles de 

maior importância sobre o assunto em tela. 

Como mostrado na tabela I, existem doze municí 

pios costeiros no Estado do Ceara., neles distribuidas cerca 

de 141 núcleos de pesca, que traduzem de certa maneira, numa 

analise detalhada, a potencialidade do setor pesqueiro  marl  

time cearense. 0 número de núcleos de pesca por município va 

ria  du  um  minima  de 2 a um mâximo de 35, distribuindo-se da 

maneira seguinte: Camocim com 14 núcleos, Acarall com 35, Ita 

pipoca com 10,  Train  i com 6, Paracuru com 8, Sek Gonçalo do 

Amarante com 2, Caucaia com 3, Fortaleza com 11, Aquiraz com 

4, Cascavel com 6, Beberibe com 13 e Aracati com 29 núcleos 

de pesca (tabela I, figura 18). 

No presente estudo, o número de embarcações pesquei 

ras existentes nos diversos municípios costeiros do Estado 

do Ceara atingiu o total de 3.992, sendo neles distribuidas 

sem nenhuma uniformidade e variando de um  minima  de 61 a um 

mAximo de 769 embarcações. Na ordem decrescente do número de 

embarcações, a seguinte a distribuig5o percentual do total 

nos diversos municípios: Fortaleza - 19,3%, Aracati - 17,3%, 

Camocim - 15,3%, Acarai - 12,6%, Beberibe - 8,1%, Paracuru-,- 
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- 6,2%,  Train  i - 6,0%, Cascavel - 4,7%, Aguiraz - 3,4%, So  

Gonçalo do Amaranto - 2,9%, Itapipoca - 2,7% e Caucaia-1,5%. 

Como se pode observar, mais de 50% das embarcagOes pesquei 

nas se concentram nos municipios de Fortaleza, Aracati e Ca 

mocim (tabela II, figura 11). Quando efetuamos a analise das 

embarcaçOes pesqueiras motorizadas, independentemente de 

seus tipos, constatamos  qua  as mesmas atingem o total de 

714, distribuidas sem uniformidade nos diversos municípios. 

Na ordem decrescente do nUmero destas embarcagOes, a se 

guinte a sua distribuiçao percentual: Fortaleza 62,8%, Ara 

cati - 22,1%, Beberibe - 4,5%, Cascavel - 2,8%, Camocim e Pa 

racuru - 2,1% e  Train  i - 1,1%. Como se pode observar, mais 

de 80% das embarcaOes pesqueiras motorizadas concentram-se 

nos municípios de Fortaleza e Aracati, merecendo ressaltar 

que nos municípios de Itapipoca,  Sao  Gonçalo do Amarante, 

Caucala e Aquiraz,nao possuem embarcaçOes deste tipo (tabela 

II, figura 11). Na analise das embarcagOes pesqueiras no mo 

torizadas, ou seja, aquelas consideradas a vela e a remo,  in  

dependentemente de seu-2, tipos, constatamos que as mesmas a 

tingem o total de 3.278, distribuidas sem uniformidade nos 

diversos municípios. Na ordem decrescente do nilmero destas 

embarcaçOes, a seguinte a sua distribuiç5o percentual: Ca 

mocim - 18,1%, Aracati - 16,3%, Acara6 - 14,8%, Fortaleza - 

- 9,8%, Beberibe -  9,0%, Train  i e Paracuru - 7,1%, Cascavel- 

- 5,1%, Aquiraz - 4,1%,  Sao  Gonçalo do Amarante - 3,5%, Ita 

pipoca - 3,2% e Caucaia - 1,9%. Observa-se que quase 50% das 

embarcagOes pesqueiras no motorizadas concentram-se nos mu 

nicípios de Camocim, Aracati e Acara6 (tabela II, figura 11). 

Ao analisarmos os dados referentes a cada um dos ti. 

pos de embarcagOes que compeiem o grupo das motorizadas,  cons  

tatamos que o mesmo esta constituído de 557 pesqueiros, 114 

lancha e 43 jangadas motorizadas. Ao enfocarmos o tipo !Des  

queira, notamos ser bastante variado o numero de embarcagEies 
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deste tipo nos diversos municipios, e sua distribuig5o per 

centual nestes, em ordem decrescente, 6 a seguinte: Fortale 

za - 58,4%, Aracati - 26,0%, Beberibe - 4,5%, Acara tl - 3,2%, 

Paracuru - 2,5%, Camocim - 2,3%, Cascavel - 1,6% e  Train  i - 

- 1,5%. Merece ressaltar que, quase 85% das embarcagcies do 

tipo pesqueiro concentram=se nos municípios de Fortaleza e 

Aracati, e que nos municípios de Itapipoca,  So  Gonçalo do 

Amarante, Caucaia e Aquiraz, no se verifica ocorrencia  des  

te ripo de embarcag5o. 0 numero de embarcaccies do tipo lan 

cha varia consideravelmente nos diversos municUios, e sua 

distribuig5o percentual nestes, em ordem decrescente, S a 

seguinte: Fortaleza - 78,0%, Aracati - 9,6%, Cascavel 7,9%, 

Camocim e Beberibe - 1,8% e Paracuru - 0,9%, Merece ser res 

saltado o fato de que mais de 85% das embarcag6es do tipo 

lancha concentram-se nos municípios de AcaraU, Itapiooca, 

Trair, S5o Gonçalo do Amarante, Caucaia e Aquiraz, n5o se 

constata ocorrencia deste tipo de embarcaggo. Com  referencia 

6s embarcagEes do tipo jangada motorizada, observa-se que 

reduzido o numero de municípios em que o mesmo ocorre, e sua 

distribuig5o percentual nestes, em ordem decrescente 6 a se 

guinte: Fortaleza - 79,0%, Beberibe - 11,6%, Cascavel e Ara 

cati - 4,7%. Evidencia-se que mais de 90% das embarca9Oes 

deste tipo concentram-se nos municípios de Fortaleza e Bebe 

ribe, e que alem destes, apenas nos municípios de Cascavel e 

Aracati encontram-se embarcag5es deste tipo (tabela II, figu 

ra 12). 

Ao procedermos .5  aria-Ilse  dos dados referentes a 08 

da um dos tipos de embarcacOes que compeiem o grupo das n5o 

motorizadas, constatamos que o mesma 6 composto de 363 botes 

a vela, 122 bateiras, 1.773 jangadas e 1.020  canons.  e bas 

tan  te variado o nUmero de embarcag5es do tipo bote a vela 

nos diversos municípios, e sua distribuig5o percentual, em 

ordem decrescente, 5 a seguinte: Aracati - 66,4%, Fortaleza- 
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- 24,5%, Trair! - 5,0%, Acarai: - 2,2%, Beberibe - 1,6% e Cas 

cavei - 0,3%. Merece ressaltar que, mais de 90% dos bote e 

vela encontram-se nos municípios de Aracati e Fortaleza, e 

que nos municipios de Camocim, Itapipoca, Paracuru,  So  Gon 

9alo do Amarante, Caucaia e Aquiraz, no se constata a ocor 

rencia deste tipo de embarcaggo. 

O ndmero de embarca95es do tipo bateira varia  cons!  

deravelmente nos diversos municípios, e sua distribui9go per 

centual nestes, em ordem decrescente, a seguinte: Aracati- 

- 45,9%, Acarai - 24,6%, Cascavel - 13,1%, Itapipoca e Forta 

leza - 6,6%, Camocim - 2,4% e Beberibe - 0,8%. Merece ser 

ressaltado que mais de 70% das embarcag5es do tipo bateira 

concentram-se nos municípios de Aracati e Acarail, no ocor 

rondo este tipo de embarcaggo nos municípios de Trair!, Para 

curu, So 

rencia "5s  

Gonçalo do Amarante, Caucaia e Aquiraz. Com refe 

emberca95es do tipo jangada, observa-se que o tipo 

que se apresenta mais uniformemente distribuido nos diversos 

municípios costeiros e a sua distribui9go percentual nestes,  

am  ordem decrescente,6 a seguinte: Boberibe - 16,0%, Paracu 

ru - 13,0%, Aracati - 12,9%, Fortaleza - 12,7%, Trair! - 

- 9,8%, Cascavel - 8,4%, Aquiraz - 7,6%, Acarai - 7,4%,  So  

Gonçalo do Amarante - 6,5%, Caucaia - 3,5% e Itapipoca - 

- 2,2%. Para este tipo de embarcaggo no  so constatadas 

grandes concentragOes,  co  Gnico município em que o MSSMO 

no ocorre o de Camocim. 0 ndmero do embarcag5es do tipo 

canoa varia consideravelmente nos diversos municípios, e sua 

distribui9go percentual nestes, em ordem decrescente 6 a 

seguinte: Camocim - 57,8%, Acarai - 31,1%, Itapipoca - 3,8%,  

Train  i - 4,0%, Aracati - 1,0% e Paracuru, Cascavel e Beber!  

be  - 0,1%. Quase 90% deste tipo de embarcaggo se concentra 

em Camocim o Acara, municípios vizinhos e localizados no li 

toral norte do Estado do Cear, merecendo ainda ressaltar 

que nos municípios de  So  Gonçalo do Amaranto, Caucaia, For 



taleza e Aquiraz, no se constata a ocorr5ncia deste tipo de 

embarcaggo (tabela II, figura 13). 

0 número de embarcagOes pesqueiras motorizadas refe 

ridas neste trabalho, corresponde a um total de 714 e no  con  

texto geral das embarcag6es da pesca maritima do Estado do 

Cear, representa 17,9%, enquanto que as no motorizadas, em 

número de 3.278, representam 82,1% (tabela II, figura 14). 

Ainda com respeito gs embarcaçOes pesqueiras motorizadas, os 

tipos que integram este grupo - pesqueiro, lancha e jangada 

motorizada - participam, respectivamente com 78,0%, 16,0% e 

6,0%; j5 no grupo das embarcações no motorizadas, os tipos 

que o compOem tbm a5 seguintes participações relativas: bote 

a vela com 11,1%, bateii-a com 3,7%, jangada com 54,1% e ca 

noa com 31,1% (tabela II, figura 15). No contexto geral, 

participagOes relativas dos diversos tipos de embarCaçOes ma 

torizadas e na motorizadas  so  as seguintes! pesqueii-o 

- 13,9%, lancha - 2,9%, jahgadt Motorizada - 1,1%, bote 8 vz  

la  - 9,1%, bdteira - 3,1%, ,i6eig6d6 - 44,4% e canoa -  

(tabela II, figura 16). 

A composig5o do grupo das embarcag6es motorizadas , 

atendendo sub-divido estabelecida quanto ao tamanho das 

embarcagOes, 6 a seguinte: 169 embarcaçOes do tipo pequeno , 

representando 23,67%; 453 embarcaçad5do tipo médio, represen 

tando 63,45%; e, 92 embarcações do tipo grande, representan-

do 12,88%. Considerando, agora, cada um dos tipos das embar-

cagOes motorizadas - pesqueirei lancha e jangada motorizada-

de per si, constata-se: que existem 99 pesqueiros do tipo pe 

queno, 366 do tipo médio e 92 do tipo grande, representando, 

respectivamente, 17,77%, 65,71% e 16,52%; que existem 34 lan 

chas do tipo pequeno e 80 do tipo médio, representando, res-

pectivamente, 29,83% e 70,17%; e, que existem 36 jangadas mo 

torizadas do tipo pequeno e 7d0 tiro médio, representando 

respectivamente 83,72% e 16,28%. Lonstata-se, assim, que na 

categoria das embarcações denominadas grandes, apenas es  pee  

as 
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-.4udiros estio representados, -Ficando os demais tipos apenas 

nas categorias pequena-, e m6dia (tabela  III,  figura 17). A 

distribuiçao de frequencias dos diversos tipos de embarcagOes 

motorizadas, segundo as classes de comprimento, podem ser ob-

servada na figura 17. 

As principais características das embarcagOes motori 

zadas e no motorizadas, foram consideradas no presente traba 

lho. Para as primeiras, em que foi adotado o critério de  sub-

diviso em pequenas, madias e grandes, englobando . os - tipos 

pesqueiro-,„ lancha e jangada motorizada,  so  dadas as varia - 

gaes das seguintes!!caracterlsticas: comprimento total, toca  

maxima,  pontal, calado  maxim°,  potancia do motor, 'tontlagens 

bruta- e liquida, capacidade de carga, capacidade de combusti 

vel, consumo de combustivel, velocidade media, guarnigao e ma 

terial do casco. J6 para as segundas, que ot,edeceram, 7,_nmste 

caso, a classificagao normal, ou seja, bote a vela, bateira , 

canoa e jangada,  sac)  dadas as variagOes das seguintes ceracte 

rísticas: comprimento total, boca  maxima,  pontal máximo, cala 

do  maxima,  contorno, tonelagens bruta e liquida, pap6cidadd. 

de carga e guarnigao (tabela IV e V). 

Os dados referentes -as tonelagens bruta  O's 3fouida 

das embarcagOes motorizadas e no motorizadas,permitem evid,en 

ciar que as primeiras contribuem com 76,43% da tonelagem bru- 

ta do total da pesca marítima do Estado do Ceara, enquanto 

que as segundas participam com apenas 23,57% deste total, que 

em termos de tonelagem liquida correspondem, respectivamente, 

a 66,76% e 33,24%. As particiagaes relativas, de cada . tipo 

de embarcagae, nos totais de tonelagens brutas e liquida -ao 

respectivamente: pesqueiro - 68,03% e 59,17%; lancha - 7,00 % 

e 6,07%; jangada motorizada - 1,40% e 1,52%; bote a vela 

4,19% e 5,91%; bateira - 1,14% e 1,61%; jangada - 12,21% e 

17,21%3 e, canoa - 6,03% e 8,51% (tabela VI, figuras 18 e 19). 

Comparando-se os dados referentes ao número de embarc.ag6es mo 



SUMARIO 

No  presents  trabalho  so  estudados os principais as-

pectos das embarcagOes pesqueiras que operam na pesca maritima 

do Estado do Ceara', Brasil. 

Baseia-se nos dados de registros de embarcagOes pes-

queiras -a Capitania dos Portos do Ceara' e do Programa de Pes- 

quisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil  (POP)  - Base de 

Fortaleza. Tais dados foram coligidos e esto atualizados para 

o ano de 1977. 

0 trabalho evidencia os principais núcleos de pesca 

dos municípios costeiros do Estado do Ceara" e oferpce o nUme-

ro-de embarcagOes motorizadas e no motorizadas existentes em 

cada um destes municípios. Um total de 3.992 embarcagEes foram 

consideradas, tehdo sido analisadas de acordo com os seus ti - 

pos, em número de 7, a seguir mencionados: pesqueiro, lancha , 

jangada motorizada, bote a vela, bateira, jangada e canoa. Pa-

ra cada um dos tipos citados  so  oferecidas suscintas descri - 

gOes e a variagao  (minima, maxima  e media) das sues principais 

caracteristicas: comprimento total, boca  maxima,  pontal  maxi-.-

mo, calado  maxim°,  contorno, potência do motor, tonelagens bru 

ta e liquida, capacidade de carga e de combustível, consumo de 

de combustivkxl, velocidade media, guarnigL3 e material do cas-

co. Tambem, o trabalho evidencia as tonelagens bruta e liquida 

das 714 embarcagOes motorizadas segundo os seus tipos, e das 

3.278 embarcagOes no motorizadas, ou seja, a vela e a remo; 

remo tambem segundo os seus tipos. 
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TABELA I 

Número de núcleos de pesca e suas respectivas siglas, exis 

tentes nos municípios costeiros do Estado do Ceara'  (Bra  

sil), no ano de 1977. 

CAMOCIM (14 núcleos): Bitupit5 - CAM.1; Arrombado - 

CAM.2; Curimam - CAM.3; Praia Nova - CAM.4; Lagoa 

Salgada - CAM.5; Remedio - CAM.6; Xavier DAM.7 

Barrinha CAM.8; Macei6 - CAM.9; Camocim - CAM.10 

Imburanas - CAM.11; Lago Grande - CAM.12; Tatajuba -  

CAM.  13; Guritl - CAM.14. 

11- ACARAO (35 núcleos): Mangue S-co  - ACA.1; Serrote 

ACA.2;  Pre  6 - ACA.3; Riacho Doce - ACA.4; Desterro - 

ACA.5; Riacho do Peixe - ACA.6; Formosa - ACA.7; Man 

gue Alto - ACA.8; Barrinha - ACA.9;  Bangui  - ACA.10; 

Carrapateiras - ACA.11; Tabuleiro - ACA.12; Carat:Apes 

- ACA.13; Morgado - ACA.14; Lagoa da Volta - ACA.15; 

AranaG - ACA.16; Monteiro - ACA.17; Coroa Grande 

ACA.18; Acara6 - ACA.19; Cacimbas - ACA.20; Arpoei - 

ras - ACA.21; Curral Velho - ACA.22; Emburanas -  ACA  

23; Ilha dos Coqueiros - ACA.24; Cambur5o - ACA.25 

Ilha dos Ratos - ACA.26; Espraiado - ACA.27; Ostras-

ACA.28; Volta do Rio - ACA.29; Guagiri; - ACA.30; Por 

to do Barco - ACA.31; Almofala - ACA.32; Torres 

ACA.33; Tapera - ACA.34; Patos ACA.35.  

III  - ITAPIPOCA (10 núcleos): Moitas - ITA.1; Icarai - :TA 

2; Jiqui - ITA.3; Pedra Comprida - ITA.4; Sabiaguaba 

- ITA.5;  Pogo  Velho - ITA.6; Apiqui - ITA.7; Macei6-

ITA.8; Baleia - ITA.9; Pedrinhas - ITA.10. 

IV - TRAIR1 (6 núcleos): Mundaú - TRA.1; Melancia - TRA.2 

Imbuaca - TRA.3; Flexeiras - TRA.4; Guagiril - TRA.5; 

Pedras Rosas - TRA.6. 



.7..:NTINUA00- DA TABELA I . 

V - PARACURO (8 núcleos): Lagoinha - PAR.1; Ponta Aguda- 

PAR.2; Capinhagii - PAR.3; Paracuril - PAR.4; Pedra Re 

donda - PAR.5; Canto do  Pars  - PAR.6; Baixo Grande - 

PAR.7; Piriquara - Par.8. 

VI - S. GONSALO DO AMARANTE (2 núcleos): Talba - SGA.1 ; 

Pecem - SGA.2. 

VII - CAUCAIA (3 núcleos): Combuco - CAU.1; Pacheco - CAU. 

2; Ibuaca - CAU.3. 

VIII- FORTALEZA (11 núcleos): Barra do Cear S - FOR.1; Ca - 

SaS  Noyes  - FOR.2; Praia da Marinha - FOR.3; Arpoado 

res - FOR.4;  Pogo  da Draga - FOR.5; Boi Choco - FOR. 

6; Mucuripe FOR.7; Porto dos Botes - FOR.8; 'eis 

Pesqueiro - FOR.9; Praia Mansa - FOR.10; Mangabeira-

FOR.11. 

IX - AQUIRAZ (4 núcleos): Areia Grossa - AQU.1; Prainha - 

AQU.2; Iguape - AQU.3; Barro Preto - AQU.4. 

X - CASCAVEL (6 núcleos): Marisco - CAS.1; Batoque -  CAS  

2; Balbino - CAS3; Capenga CAS.4; Aguas Belas  -CAS  

5; Barra nova - CAS.6. 

XI - BEBERIBE (13 núcleos): Tabuba - 8E6.1; Morro Branco-

BEB.2; TracuS - 8E8.3; Frexeiras - BEB.4; Diogo -BEB 

5; Uruat] - 8E8.6; Quixaba - BEB.7; Piquiri - BEB.8 

Moita Verde - BEB.9; Correia - 8E8.11 Prainha do  Can  

to Verde - BEB.11; Tapuio - BEB.12; Parajuru - BEB . 

13.  

XII --ARACATI núcleos): Maceici - ARA.1; Fortim - ARA.2 



CONTINUAÇÃO DA TABELA I 

Viçosa - ARA.3; Volta - ARA.4; Canto da Inveja - ARA.5 

Aracati - ARA.6; Canoa Quebrada - ARA.7; Marjo1'6ndia -ARA 

8; Pedrinhas - ARA.9; Quixaba - ARA.10; Lagoa do Mato - 

ARA.11; Fontainha ARA.12; Retirinho - ARA.13; Retiro 

Grande - ARA,14; Ponta  Grosse  - ARA.15; Redonda - ARA.16; 

Peroba - ARA,17; Picos - ARA.18; Barreiras - ARA.19; Bar-

rinha (II) - ARA.20; Icapui - ARA.21; Quitaria - ARA.22 

Tremembebe - ARA.23; Melancias de Baixo - ARA.24; Melan 

cias de Cima - ARA.25; Peixe Sordo - ARA.26; Arrombada 

ARA.27; Manibu - ARA.28; Barrinha (I) - ARA.29. 

OBS: Os dados constantes desta tabela foram colidos . no 

POP/Cear6. 



TAMA II 

NUmero de embarcagies pesquaires motorizadas e a vela a e  ramp.  existentes nos diversos itunicfpios costeiros do 5eta6c do Coo 

ri (Brasil), bem como as suas perticipagios reletivas. segundo os tipos e no total geral. referentes. ao  ano ds1677. 

Municipios 

Embarcagiie motorizadas E88tCeÇOC, • vela s a remo 
Girei 

Pesqueiro lanche bote jangade 

torizad 
total  

• 
vela 

stairs   engea. canoa tc al  

nt nt no % n % n9  % nt % n n9  % n° % 4. %. 

Camocim 13 2.3 2 1,8 - - 15 2,1 - - 9 2.4 1 - 590 S7,C 594 18,1 609 15,9 

Acarai; 18 3. . _ 18 2,5 8 2,2 30 24,5 '31 7.4 317 33.1 486 14,8 SO4 12.8 
itapipsce - _ _ _ _ _ 6 8,8 31 2,2 59 5.8 106 3.2 105 2.7 
Treiri 8 1,5 - - 8 1.1 18 5.0 174 9.8 41 4,0 233 7.1 241 6.6 
Paracuru 14 2,5 1 0,9 15 2,1 - - 231 13,0 1 0.1 232 7.1 247 5.2 

S. G. do  'margin  a - _ _ - . 115 6,9 - - 115 3,5 115 7.9 

Caucaia _ _ _ - - - - 3,5 - 61 1,9 51 

Fortaleza' 325 56,4 89 78.0 34 79,0 448 62,8 89 24,5 8 6.5 274 12.7 _ . 321 9.8 79 10,1 

Aquirez -. ••• .. - - - ¶35 7,6 - - 135 4.1 135 3.4 

Cascavel 9 1,6 9 7.9 2 4,7 20 2,6 1 0,3 16 15.1 149 8,4 1 0 167 5,1 187 4,7 
esberits 29 4,5 2 1,8 5 11,5 32 4.5 6 1.6 1 8,8 205 16,0 1 0.1 293 9.0 325 0.1 
,,racati 1..5ç 26,(_.) 11 9,6 2 4,7 198 22,1 241 65,4 56 4J ,_.J8 12...5  10 1,p 535 16,3 60.4 1 

557 100,0 114 100,5 43 100,0 714 100,0 363 100,0 122 100 0 1.773 100.0 1.020 100,0 3.278 160,0 3.2 f0. 

Ferticipaq6er. 

reletivas (%) 

-- 76 0 ' 16,0 6.0 150,0 11,1 ,7 510 31,1 100,0 - 

15.9 2,9 1,1 _ 9,1 3,1 44 4  25,5 - IS44.2 

17,9 6,21 

F:Intss: - Capitania dos Portos do Ceara 

POP/Ceari 



TABELA  III 

Frequencias absolutas e relativas das embarcações pesquei- 

ras motorizadas, existentes no Estado do Ceara' 

por tamanho e classes de comprimento total (m), 

ao ano de 1977. 

 

(Brasil) , 

rufarsntEls 

  

Tama  

nhos 

Classes 

de compr
1 

mentm 

(m) 

Embarcações motorizadas  

pesqueiro lancha 
jangada mo 
torizada - 

total 

n9  % n9  % n9  % n9  % 

P
rq

u
e
n
o

E  5,0- 5,9 1 0,18 - - 5 11,63 6 0,84 

6,0- 6,9 3 0,54 4 3,51 4 9,30 11 1,54 

7,0- 7,9 12 2,15 5 4,39 9 20,93 26 3,64 

8,0- 8,9 25 4,48 9 7,0 9 20,93 43 6,02  

9,0- 9,9 58 ,10,41 16 14,03 9 20,93 83 11,62 

Total 99 17,77 34 29,83 36 83,72 169 23,67 

o 
o 

10,0-10,9 

11,0-11,9 

106 

27 

19,03 

15,62 

58 

17 

50,58 

14,92 

2 

3 

4,65 

6,98 

166 

107 

23,25 

14,99 

1:1  t Q) 

z 
12,0-12,9 101 18,13 2 1,74 2 4,65 105 14,70 

13,0-13,9 48 8,62 3 2,63 - - 51 7,14 

14,0-14,9 24 4,31 - - - - 24 3,36 

Total 366 65,71 80 70,17 7 16,28 453 63,45 

15,0-15,9 17 3,05 - - - - 17 2,38 

16,0-16,9 34 6,10 - - - - 34 4,76 

17,0-17,9 5 0,90 - - - - 5 0,70 

(I) 
18,0-18,9 7 1,26 - - - - 7 0,98 

c°  13 
c 

19,0-19,9 3 0,54 - - - - 3 0,42 

0 
F. 

20,0-20,9 4 0,72 - - - - 4 0,56 

(3  21,0-21,9 5 0,90 - - - - 5 0,70 

22,0-22,9 6 1,08 - - - - 6 0,84 

23,0-23,9 1 0,18 - - - - 1 0,14 

24,0-24,9 2 0,36 - - - - 2 0,28 

25,0-25,9 6 1,08 - - - - 6 0,84 

26,0-26,9 2 0,36 - - - - 2 0,28 

Total 92 16,52 - - - - 92 12,88 

Geral ,557,100,00 114100,00, 43100,00 714:100,00 

Fonte: Capitania dos Portos do Ceara' 



TABELA IV 

Variação das  principals  características das embarcaqiies pesqueiras motorizadas do ...Estado dó Ceara 

(Brasil). no ano de 1977. 

Caracteristicas das 

embarcações 

169 gmbarcAcães dn 

tipo pequeno 

435 embarcações do 

tipo médio 

92 embarcações do 

tipo grar ,e 

V riação Variação Variaggo 

mínimaa miixima media mínima  maxima  media  minima maxima  media 

Clmprimento total (m) , 5.04 9,99 8,50 10,00 14,99 11,61 15.00 26.62 18.12 

Boca méxima (m) 1,72 3,50 2,85 2,83 4,28 3,75 4,10 6,90 5,31 

Potal  maxima Cm) 0,50 1,50 0,85 0,75 1,95 1,30 1,60 3,74 2.37 

Calado maximc (m) " 0,47 1,20 0,74 0,75 1.75 1,14 1,50 3,30 Z,12 

Motor (HP)  8 61 33 26 240 79  air  380 179 

Tonelagem bruta (kg) 1.012 10.974 5.879 3.342 27.574 13.808 17.840 162.346 50.057 

Tonelageryiquida (kg) 736 10.184 3.941 2.542 21.627 8.733 10.742 100.440 33.328 

Cap22c1dadó de carga (kg) 90,0 10.003 4.563 3.570 20.977 10.735 8.000113.85730.700 

Capcidade de combustível (1) r, 1.600 302 60 12.000 1.594 800 00.000 17.505 

Consumo de combustivel (l/h) 0,5  9,0  3.5 3,0 30.0 7.0 0,0 80,0 18,0 
Y 

Velocidade media (milha/h3 1,0 6,0 2,9 2,0 0,0 4,1 4,0 9.0 5,7 

GuarnigSo (homens) 2 6 4 5 10 8 5 22 12 

Material do modeira mr,7 435 34 
casco F. 

'59.° 2 18 sa 

• 



TABELA V 

Varlagio das principais características  des  embarcaqges pesqueiras a vela e a remo do Estado do Cear (Bra  

ell),  no ano de 1977. 

Características das em-
barcagges 

363 botes a vela 122 bateiras 1.022 canoas 1.773 jangadas 

Variaç5 o Variaco á Verlacáo Variecgo 

mínimo  maxim°  mádia mi imo máximo mádia Inimo máximo mádia  minima  mxirr,o mádia -. 

Comprimento total (m) 2,75 10,64 6,59 3,50 7,30 5,23 3,70 8,60 5,86 2,40 7,32 5,01 

Boca  maxima (m) 0,50 4,62 2,33 0,60 2,75 1,80 1,20 2,49 1,62 1,00 2,68 1,91 

Potal máximo (m) 0,26 1,20 0,70 0.35 0,80 0,56 00 30 0,90 0,53 0,15 0.95 0,42 

Colado mgximo (m) 0,18 1.10 0,60 0.20 0,85 0,53 - - , - - - 

Contorno (m) - - - - 1,60 3,20 2,28 1,25 3,36 2,42 

Tonelagem bruta (kg) 128 6.537 1.873 350 2.829 1.517 300 1.800 955 280 4.893 1.112 

Tonelage4 liquida (kg)'  128 6.537 1.673 350 2.829 1.517 300 1.800 958 280 4.893 1.117 
4 

Capacidade de carga (kg) 43 2.179 0.624 117 1.000 535 100 600 319 93 1.631 372 

Guarnicáo (homens) 3 4 7 . .5 3 2 4 . 1 , 

Pontes s Capitania dos Portos do Ceari 

POP/Ceará 



714 ctb5Es.2.0De motorizadas 

Pesqueiro 11.038.307 68,03 

Lancha 1.135,417 7,00 

Jangada motorizada 227,014 1,40 

Total 12.400,738 76,43 

59,17 

6,07 

1,52 

66,76 

6.809,873 

699,208 

175,147 

7.684,228 

3.278 embarca esqueiras a vela e a remo ass 

Bote a vela 

Bateira 

Jangada 

Canoa  

Total 

Geral  

679,89S 

185,074 

1.980,440 

979,076 

3.824,489 

16.225,227 

4,10 

1,14 

12,21 

6,03 

23.57 

100,00 

679,899 

185,074 

1.980,440 

979,076 

3.824,489  

11.508,717 

5,91 

1,61 

17,21 

8,51 

33,24 

100,00  

Tonelagem 
Tipos de 

embarcagOes 
bruta liquida 

tons. tons. 

TABELA VI 

Dados referentes -a tonelagem bruta e tonelagem liquida 

e seus respectivos valores relativos, das embarcagOes 

pesqueiras motorizadas e das embarcagOes pesqueiras a 

vela e a remo, existentes no Estado do Ceará (Brasil), 

no ano de 1977. 

  

Capitania dos Portos do Ceará 

PDP/Cear5 

Fontes: 
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Figura 2 - Embercago motorizada do tipo lancha, que o 

pera na pesca marítima do Estado do Cear. 

Figure - EmbaroapElo motorizada do tipo jangada motori 

zada,  cue  atua na pesca marftima do Estado 

Cear,;. 

 



Figura 4 - EmbarcaQ5o n5o motorizada do tipo bote a  ye-,  

la,  que opera na pesca  maritime  do Estado dt 

Cearg. 

Figura Embarcaç5o no motorizada do tipo bateira  

( adaptada para o transporte de carga a/du 

pessoas ), que opera na pesca maritima do 

Estado do Ceara". 

 



F igura R - Embarcag5o n'a.c motorizada do tipo jangada de 

f5bua, que opera na pesca marítima do Estado 

do Ceara. 

 

• Figure 7 - Detalhe do casco de uma emborcag:ic n -ac  moto 

rizada do tipo jangada de tacua (modi-Ficada 

pala utilizac,50 de isopor), que opera na 

pesca  r‘ariti-la do tado do Cearti. 



Figura 8 - Embarcago no motorizada do tipo jangada de 

piCtba,que opera na pesca marítima do Estado 

do Cear. 

Figura 9- Vista parcial do casco de uma embarcao5o 115o 

motorizada do tipo  canoe,  que opera na pesca 

marítima do Estado do Ceara. 
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Figurs)0 -- Mapa parcial do Estado do Ceará, onde se  en  contram rfpresentados todos os seus municipios costeiros. 



LEGEND AS: ICTAL aAb EMBARCACCES 

BARCAÇOES MOTORIZAOAS 

MBARCACOgS A VELA E A  REMO  

Figura  11  - Oistribuiggo percentual do total de embarca 

cOes motorizadas e do total das no motori-

zadas, e, do total geral das embarcaçass 

nos diversos muhicfp os costeiros do Estado 

do Oer. 
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Figura 13 Distribuicio percentual das em 

barcaoSes dos tipos: bote a 

vela, batel- jangada accanoa 

nos diversos municipios poste/ 

ros do Estado do Ceara'. 



'RGENDAS: 
EMBARCAÇO:ES MOTORIZADAS 

EMBARCAÇ6ES A VELA E A REMO 

—1 

60 

Figura 14 Participao-ap relativas das 

embarcacOes motorizadas e 

das 1-15o motorizadas no to-

tal das embarcaçOes da pes 

ca maritima do Estado do 

Cear. 

  



ASA VELA P A REMO 

Figura 15  - Participagiies  relatives  dos diversos ti-

pos de embarcaoaes motorizadas e n5o mo-

torizadas, em seus respectivos grupos. 



Figura 16- Participag5o relativa de cada tipo de  am  

barca9go no total geral de -• embarcag6es 

da pesca marftima do Estado do Ceara'. 
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Figure 17 - Frequ'encias absolutas das embarceçes motorize- 

das, por tipo e no total geral, nas diversas 

classes de comportamento 



E: NIDAS 
EMBARCACOtS MOTORIZADAS 

EmeARcAçdts A VELA E A  

Figura 18  -  Valores percentuais das to 

neiegns brutas das embar- 

cagaes motorizadas e das 

no motorizadas. 



Figure 19 Valores percentuais das tonelagens brutas 

de cada um dos tipos de emberoacaes (moto 

rizadas e no motorizadas) no total das 

embercaci5es da pesca  maritime  do Esta- 

do do Cearg. 
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