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INFMNCIA DAS PRECIPITACOES PLUVIOMTRICAS NA_ PESCA DA 

CURIMATA COMUM, Pkochiaduz cel/Lenziz STEINDACHNER, DO-AÇU-

DE POBLC0 OROS (OROS, CEARA, BRASIL). 

José Roberto Costa Lima 

INTRODUCAO 

1- ntensassecas e---=chel_asinesperadasl—ocorrem- no 

nordeste brasileiro, caracterizando seu cisma seml-árido. 

Visandaji desastrosos efeitos desse 'S 

menos contrastantes>-foi criada pelo Governo Federal a Ins-

petoria Federal de Obras Coiltra as Secas, hoje Departamento 

NacIonal de Obras Contra -as Secav'-'-f allocs. - 

A construg.io de reservat6rios vem sendo uma _das 

principais atividades deste Orgáo. At 1973 o DNOCS promo-

veu a construgáo de 850 represas das quais 491 situam-se-'no 

Estado do Ceará. 

Entre estes, o Açude 0r6s, localizado no 

municrpio que lhe deu o nome, tem capacidade de represar 4 

bilh-6es de metros c6bicos d'água, mais da metade das águas 

interiores do nosso Estado. 

No perrodo de 1965 a 1975 o citado açude produziu 

23.715,7 toneladas de pescado. 

Entre as especies capturadas naquele reservat6rio - 

ver glossário - a curimatá comum, PAochiUduz czarterusis Stein-

dachner, contribui com 18% da producáo total e constitui-se 

"no mais importante recurso pesqueiro das águas interiores 

do nordeste brasiTeiro" (Paiva et  al.,  1971). 

Sendo esta espécie de desova total e cuja migra- 

,_:-e rins 



05  

rios o.tenele, 1972), seu estoque esta. sujeito a flutua- 

çaes determinadas pela ocorrncia,de chuvas na bacia hidro-

grifica-em que se encontra. 

No presente trabalho, analisamos os efeitos das chu  

was  na pesca e recrutamento da- curimat; comum no Açude 

blico 0r6s. 

MATERIAL E METODO 

_ Os dados _relativos a pesca em que se fundamenta es 

ta trabaiho  sac)  os registros das capturas comerciais contra 

lados pela Divisao de Pesca e Pisc•cultura da 2!' Diretoria 

Regional do DHOC'S --- 2DR/Pi/PiD, referentes ao açude Or6s. 

Os'dados de precipitagEies p1uviom6tricas utilizados foram 

registrados na Estcjo Metecro16gio de Lima Campos, distan 

te 18km de 0r6s, e fornecidos pela Diviso -de Hidrologia do 

citado Departamento. 

0 controle dos dados da pesca no açude OrOs a_fei-

to diariamente nas "guaritas" de pesca, com anotaçb-es sobre 

a produçao em peso e númer6 de indivíduos por espacie, e .52 

bre o'esforgo por tipo de aparelho: 

Para a realizaçao deste trabalho consideramos os 49_ 

dos referentes ao período de janeiro de 1969 a dezembro de 

1975. 

Para calculo do esforço de pesca aplicado a popula 

çao de curimata comum consideramos o nUmero de galifies utili 

zados (Silva, 1970), agrupados por  ms  e ano. No considera 

MOS o comprimento dos apareihos (Tabelas I e II). 

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi obtida 

da diviso do namero de indivíduos capturados pelo esforço 

aplicado, em cada  ms  e ano. (Tabelas I e M. 
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Para calculo do peso mêdio da curimat5 comum, divi 

dimos o peso da produç'ao da especie pelo nilmero de indiví-

duos correspondente, no período considerado (Tabelas 1 e li). 

Os registros diarios de precipitacZo foram agrupa 

dos por- semestre e por ano (Tabela  ill).  

Os dados de precipitacrio e esforço anuais foram lan 

çados em-grafico (Ficura 1) de modo a nos permitir verifi -

car a dependência entre estas vari5veis. 

Para efeito de _analise osdados A..-,recioitac.50 fo 

7ram-ag-rupad s_em_trels;:_fa_ixas-tomanAocomobasp 

m6dUa-,do período.-Como consequência o esforço anual  fl- 

-  - 

cou-dividido em faixas correspandentes (Tabela 

A verifiCaç5a da ocorrência de recrutamento foi fej 

- ta pela analisa das vari-as-cies dos- valores de peso media e 

Uma_vez.ldentificados as-  anos em que ocorreu a re-

crutamento confrontamos os resultados obtidos com os dados 

pluviamétricos referentes ao primeiro semestre de cada ano, 

período em que se observa a desova da especie em estudo (Data 

rado, 1971), objetivando verificar a ocorrência deste fenii-

meno. 

DISCUSSA0 

A produç5o maia anual de pescado no açude Orés foi 

de 2 .155,97 toneladas, com  maxima  de 3.238,02 e mínima de 

1 .4 35,59 toneladas em 1575 e 1972, respectivamente, n5o  tea  

-do ocorrido grandes oscilaçOes. J5 a produç5o me- dia anual de 

curimat5 comum foi de 389,16 toneladas, com  maxima  de 706,41 e 

mínima de 100,10 toneladas em 1965 e 1973 respectivamente. 

Registraram-se portanto oscilaçOes bruscas na produ0o  des- 
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ta espécie (Tabela H e Figura 2). 

A reprodug5o da curimat5 comum está condicionada a 

_presença de iguas correntes na época invernosa (Dourado, 1968 

e 1971). Nos açudes da nossa regido depende portanto da ocor 

rancia de boas chuvas, o que nem sempre acontece-; Por outro 

lado a espécie em foco somente atinge a maturaqao com dois 

ou três anos de idade (Dourado, 1371), ao mesmo tempo em que 

apresenta grande longevidade, em nossos açudes,. prova-

-velmente em- virtude de-. alta taxa de mortalTdade-poi- .pesca a 

u b me t i 1 v 45-701' -e:1-1-971+_----,---ALc7re4,Ltiamn-g-  quez.Jias t e s 

.  fat-ores-, ou- algum-deles., seja responsivei por essas f1a 

ç'eTs da produsid',da espécie no açude em foco. 

O esforço de---pesca aplicado e populaçeo de curima-

comum no açude estudado apresentou variaçaes entre a mi- 

4 -.6-92-e- rraniara de-2r: 0-32--ga 1 aes-lano--,-- com medi-a anua 1 

de-3.392,2 gales/ano.- Estas variaçOes sugerem intensifica- 

ç50 da atividade pesqueira em certos períodos (Tabela 11 e 

Figura 1). 

A precipitag-ao pluviométrica anual mostrou-se méxi 

ma em 1975_(1.106,4 mm) e  minima  em 1970 (577,1 mm) com me-

dia de 825,02 mm (Tabela  III  e Figura 1). A observagio des-

tes dados mostra variaç6es que caracterizam o  clime  da nos-

sa regi5o. 

A Figure 1 apresenta conjuntamente os dados de  pre  

cipitaç-eo e esforço, parecendo existir correspondência en-

tre estas variiveis caracterizadas do seguinte modo: preci -

pitaçio I - correspondeu a esforço  III  duas vezes; II - cor 

respondeu a esforço I quatro vezes e esforço  III  duas vezes;  

III  - correspondeu a esforço II três vezes - Tabela IV. 

Verificamos portanto que as precipitaq5es de peque 

na i'niensidade provocaram aumento da atividade pesqueira  re  
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fletida no alto nível de esforço aplicado. Por outro lado, 

chuvas de média intensidade, na maioria dos casos resultou 

em uma reduq5o do esforço de pesca. Nos anos de chuvas in-

tensas os níveis de esforço foram médios. 

Considerando que a seca prejudica a atividade agrr 

col,a, principal ocupaq-ão da populac5o rural do Nordeste, e 

que períodos da estiagem correspondem a intensificagiio da 

pesca, podemos considerar esta iiitima como alternativa para 

--a ocupaçio da_mio7de-ohra guando a aarir,uLtur-a— vem a ser 

Trjudjcada 

Perfeitamente ,de acordo est5a, os demais resulta-

dos, uma vez que ao sa registrarem chuvas de media intensi-
'', 

dade, perfeita coço para a agricultura, a pesca sofreu 

redu0o significativa _ e que a períodos de chuvas intensas, 

• _ 
condi0o menos favoravei, correspondeu a media intensidade 

de esforço. 

A ocorrência de desova e recrutamento foi avaliada 

segundo as variag6es de peso medio e CPUE (Silva, 1970)  Con  

sideramos insignificantes, para os valores anuais, as varia 

Oes de peso médio - inferiores a20% e da CPUE inferiores a 

5% (Tabela V). Procuramos determinar tais ocorrencias con-

siderando os seguintes critérios adotados por Silva (1970): 

a) peso médio mais ou menos constante ou diminuindo e CPUE 

aumentando indicam ocorrEncia de desova e excelente classe 

anual formada, b) peso médio mais ou menos constante ou di-

minuindo e CPUE diminuindo indicam ocorrEncia de desova e 

pequena classe anual formada, c) peso médio aumentando e CPUE 

diminuindo indicam r-lo  ocorrencia de desova. Tendo em vista 

os valores aqui encontrados acrescentamos ainda outra possi 

bilidade: pesP,médio mais ou menos constante ou diminuindo 

e CPUE mais ou menos constante que indica ocorrência de de- 
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sova com formacéo de classe anual regular. 

Aplicando esta-  anéliqe aos resultados apresentados 

na Tabela [obtemos as senuinte-concluq6es: nao ocorreu  re  

crutamento nos anos de 1966-i  1969 e 1971 ocorreu excelente 

recrutamento nos anos_ 1968 e 1974 o recrutamento foi defi-

ciente nos anos 1972; 1973 e 1975 e_ ocorreu recrutamento  re  

guiar no ano de 1967. 

No ano de 1970 encontramos resultados totalmente  ad  

versos com peso médio aumentado e CPUE constante_ Como ten-

tativa de seobter-explicagéo para: _a caso, analisamos os va 

lores mensais das duas variéveis consideradas—  (Tabele 

Figura 4). Encontramos que naquele ano o peso médio mostrou 

se crescente  at  abril, com decréscimo acentuado em maio e 

nova elevaçao a partir de agosto. A CPUE também apresentou 

s—c-ottsi cle-rqve eat-  cr-a- crse----a-tri-bui nos--  -a- corrci  us  5o 

erranea quando comparamos estes valores com os do ano ante-

rior. Por ouLro lado, o decrescimo registrado no peso médio 

nos leva a crer que haja ocorrido desova no de 1969, e..,,,que 

o recrutamento resultante desta, tenha sofrido um retarda-

mento  at  aquele período. 

Dourado (1971) afirma que a reproduçéo da curima-

t5 comum se danos meses de mar-go  a maio. Por esse motivo, 

• e considerando que o maior volume de precipitaq3es ocorrem 

no primeiro semestre do ano (Tabela  III),  consideramos para 

confronto com as ocorrancias as de desova, somente precipi- 

taçiSes desse período (Figura 5). 

A Tabela VI apresenta os resultados obtidos pela 

analise realizada, a respeito da ocorr5ncia de desova e re- 

crutamento em cada ano. 

Como em 1966 as chuvas foram escassas e possivel- 

mente isso impossibilitou a desova (Dourado, 1968), 6  de 
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se supor que o recrutamento de 1967 tenha resultado de deso 

va do- mesmo ano. Esta suposiço coerente com a observaç5o 

de Shell et al. (1968 in Silva, 1970,  sobre  a curt,mat5,- 

do açude "Pereira de Miranda" e mais ainda com as observe-

saes  de Dourado (1371) que registram o repido crescimento  del  

ta espécie no primeiro ano de vida. 

Como foi discutido anteriormente, o. recrutamento 

resultante da desova de .1969 teria sofrido um -retardamento  

at  maio da ano subsequente. Silva -(1978) encontrou resulta 

,17-7444, se-maltvarrítes   deseneral 

Sampai_o" _e—"Forq-uilha" 

No ano de, 1971 no se registrou recrutamento. Cer-

tamente isto foi o resultado da ausência de desova do ano 

de- 1970, quando as chuvas foram escassas. Assim, o recruta-

mento registrado no ano de 1972 certamente resultou da des_o_ 

va do -ano anterior e assim sucess i vamente . 

-.4 

CONCLUSOES 

Como resultado das observaçOes realizadas podemos 

sumarizar as seguintes conclusOes de maior importência: 

1. A produ0o anual de pescado _do Açude PUblico 0r6s 

no apresentou grandes variaçOes, tendo se re-

aistrado a media de 2.155,97 toneladas/ano. 

2. A produç5o anual de curimat-A comum do citado aqu 

de apresentou grandes variaçOes. 

3. As variaçOes na produ0o de curimat"5 comum se 

devem a períodos de chuvas escassas que influen 

ciam no se na desova da espécie como também na 

intensidade, do es forço aplicado. 

h n P q  fn  rco de pesca aplicado popu1aç7io de  curl  



mats  comum do açude estudado apresentou varia-

çees que parecem condicionadas as ocorr5ncias de 

chuvas. 

A atividade pesqueira no citado açude parece ser  

alternative  quando as conaiçOes pluviometricas 

nSo  so  favoriveis a atividade agrícola. 

6.NSo se registrou_ desova da curimatS comum daque  

le  açude nos anos de 1966 e 1970, quando a pre- 

cipitaq5o pluviometrica do primeiro semestre n5o 

-==-TFIA--rapassou- 600 mm. 

.,0 recrutamento da espécie em estudo ocorreu no 

mesmo ano da desova  at  o ano de 1968. A-partir 

de 19690 recrutamento se deu com indivíduos de 

um ano de idade ou mais. 

3. 0 recrutamento foi excelente nos anos 1968e 1974 

enquanto ncs demais anos em que ocorreu n5o foi 

satisfatOrio, por fatores no observados.  

SUMMARY 

In the present paper the author puts forward some 

observations on the fishing for curimatS  comum  PnochiZodu4 

cecuten4i,s Steindachner in the OrOs public dam (0r5s, Ceara, 

Brazil), aiming at finding a relationship between fluctua-

tions in the fishing effort, spawning intensity and recruit 

ment with records of pluviometric precipitations. 

There was observed to be a dependence of variation 

in the production of that specie on that of rain occurence 

and absence of spawning in years of scarce raining. 

It has been concluded that the recruitment of curl 

mats  comum,  PAochiZoduz ceatLenziz Steindachner took place 
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in the same_year of the spawning unti 1968, _wherefrom it 

was delayed till the year following that of spawning. 

BIBLIOGRAF1A CONSULTADA 

CHACON, J.O. - 1970 Estudos preliminares sobre rendi- 

mento da pesca entre redes de espera com e sem nOs gal3es 

de  "nylon)  no açude "Pereira de Miranda" (Pentecotei Cea-

Boi. Tecnico, DNOCS, FOrtalez: 28(2Y:99109. 

DNOCS1960 Orós - Asude da_esperanca. Publicaqao n9 

-223, Série 

DOURADO, O. F. 968 - Efeitos da ausancia de chuvas no 

ano d 1966 sobre a populaqao de curimat5 comum, (P1.ochi20- 

5 

___da4-6p-.1—no-açu . nE'er r_a, de _Miranda" (Pentecote, Ceara,  Bra  

CARPAS, rdo de Janeiro. ('+) 3-14. 

DOURADO, 0.F-, et  al.  - 1971 - ldade e crescimento da curi 

4 mats  comum, Ptochitoduz cevten4i6 Steindachner, no açude iip
e  

a' 

reira de Miranda" (Pentecoste, Ceara, Brasil). Boletim Tec-

nico, DNOCS, Fortaleza: 29(2): 95-109. 

IBGE - 1975 - Anuário Estatrstico do Brasil - 1975. Rio 

de Janeiro. V-36. 1016  pp.  

MENEZES', R.S. - 1953 - Lista dos nomes vulgares de pei-

xes' de éguas doces e salObras da zona seca do nordeste e  

leste do Brasil. Arquivos do Museu Nacional. Rio de Janei-

ro, D.F. Univers. do Brasil.  Vol  XIII: 349-388. 

MUNARSKI, C.Y. & PESSOA, Y. C. C. P. - 1960 - Açude PG-

blico 0r6s. Separata do Boi. do DNOCS, 20(6) nov. 1959. Rio 

de Janeiro, Guanabara. Publ. n? 223 Serie I.E. 

PAIVA, M.P. et  al.  - 1971 - Tentativa de avaliaçao dos  

recursos pesqueiros do nordeste brasileiro. Arq. Cien, Mar. 



SHELL, E. W. et al. - :968 -  Terceiro  relatOrio de  pes - 

quisa a curto prazo levada a efeito nos açudes de Pereira 

Miranda e Araras, para estabelecer critérios - para a melho-

ria da pesca em ggua doce, bem como para o controle da pis-

cicultura intensiva. USA! NE, Recife, Min., 63  pp.  

SILVA, J. B. - 1969 - Consideraqaes sobre a pesca no aqu 

de "Pereira de Miranda" (Pentecoste, Cearg, Brasil). Bole- 

tim DNOCS, Fortaleza: 27(2): 41-60. 

- 1970 - OcorrEncia e cause de depleç-go de 

_ curi.mati-comumitachitodea,.coaltems-iz---Steindachner no  açude  

hall--,(Sobral.:„„  

co; DNOCS¡;:fortaleza28- (1): 

197G - 0corr6ncia e causa de depleqgo de 

curimat; comum, Plurchilodu4 ceatenza Steindachner, no açu 

de pa/No° "General Sampaio" (General Sampaio, Cearg, Bra-

-Soletim- T6cnico,- DNOCS, Fortaleza: 29(1): 53-70. 

• 1970 - Consideragaes sobre a pesca no açu 

de "Pereira de Miranda" (Pentecote, Cearg, Brasil), no pe- 
,-,4 

riodo de março de 1969 a fevereiro de 1970. Boletim Tecnico, 

D140- CS, Fortaleza: 28(2): 9-26. 

1971 - Consideraçaes sobre a pesca no açu 

de ptiblico "General Sampaio" (General Sampaio, Cearg, Bra-

sil). Boletim Técnico, DNOCS, Fortaleza: 29(1): 111-124. 

. 1974 - ConsitieraçOes sobre a biologia da 

pesca da curimaCA comum, PtochiZoduz culAenza Steindachner, 

no açude pUblico "Pereira de Miranda" (Pentecote, Cearg,  Bra  

si I) no perrodo de 1968 a 1971. Bol. DNOCS, Fortaleza: 32(1): 

39-53. 

.& DOURADO, O.F. - 1974 - Curva de rendimer_ 

to da  cur  i matg comum, PitochLeadt.0 cewteruss Steindachner, do açude 

bl i  co  "Pereira de Miranda" (Pentecoste , Cearg , Bras i 1) BoL Tëcn i  co,  

DNOCS, Fortaleza: 32(2): 101-107. 



14 

SSARIO_ DE----NOKESV_ULGARES DAS ESPECIES__C_AP_TURADAS NO AÇU- 

n 

 Lianat:rt, s p 

- 6-47-  4ts 

qTttursc tic4- al-F. 

aciLobJEaeFriarTFJ_ 
-  

gate a-tea nnaeu _  

Acari 

1 1:o 

, 
urt mata pacu = rft.acit,c-eoau.s a/tgerrteuz Agassi z ou Pnochitodu-6 

JUndii - espécies da família Pimelodidae  

Hand  r Pimetoduz ctait-Lco  Bloch  

PliBLI CO-OROS . 

Acari (comum) - eichiazoma bimacutatum  Linnaeus  

Apai a r__- A.6-ttanotas ocetlat a6-T-Agass i z 

- Eagre - e_s_peci es da família Pi melodi dae  

Beim  --Chasute.iditz.m -maxaki -Breder 

(4tr.  --Carr -P tze. aAto trgi:&_41.-EW1.4 rnkuZsgrLir_ruta e  us  

Pescada do Piauí - nagioZeion 4viam06L64imu.6  Heckel  

Pigu Lepwartuz aga.64izi Steindachner 

Piiu comum Lepokinu6 613. 

P15u verdadeiro - LepoAinus piau  Fowler  

Sardinha Tkipolt,theu4 angutatus Agassiz 

Traíra -  Hop  tiais matabcoticuz  Bloch  
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-:TABELA I 

Valores da Producjo, peso  medic),  esforço e CPUE relativos 

curimat5 comum, Pkochaoduz ceaten6i4 Steindachner, no Açu-

de Pdblico Or6s, durante o ano 1970. 

MESES 

PRODUCAO 
f  PESO 

mEDiO 

(g) 

ESFORÇO 

(GALOES/MES) 

CPUE 

(IND/GAL/MES) rESO 

(kg) 

_ 

NUMERO 

JANEIRO 38.037 ::ui65.783I1T  57,8 311 211,5 

FEVEREIRO 91.253 157.703 629 355 444,2 

MARÇO 126:134 192.301 656 391 491,8 

ABRIL 81.914 111.37 735 471 236,5 

..mitio —33.514 _73.04_ 538 432 169,9 

JuNHO 43.893 87.983 556 349 252,1 

JULHO 36...477 66.802 546 318 210,1 

AGOSTO 39.832 66.464 599 312 213,0 
-,-4 

SETEMBRO 30.825 46.864 658 370 126,7 

OUTUBRO 31.207 48.016 650 469 102,4 

NOVEMBRO 29.884 49.683 601 504 98,6 

DEZEMBRO 33.727 56.124 601 365 153,8 
_._. 

TOTAL 635.697 1.022.516 622 4.647 220,04 

FONTE: DNOCS 20R/Pi/PID. 
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480,97 

190,74 

182,16 

259,60 

224,53 

220,04 

199,06 

87',88 

80,10 

255,36 

134,32 

220,54 

220,54 

 

37.314 

  

520 

  

    

520 3.392,2 

   

     

     

PESO 

MEDIO 

S 9)  

ESFORÇO' 

(GALAO/ANO) 

CPUE 

(INO./GALAO/ANO) 

TABELA II 

Valores anuais da produção total de pescado e da curimatii 

como peso médio, esforço e CPUE para a referida e;spécie 

1975: 

COMUIT!, PuichiZodu.6 cut/Len4-L.:5 Ste.1 rtidaelbher¡ bem 

no Açude PtiblIco Oras, durante o período 1965- 

PRODU00 ANO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

TOTAL 

MEDIA 

PRODUCAO 

TOTAL 

(kg) 

2.271.486 

3.029.899 

2.428.853 

2.283.145 

1.825.703 

1.729.254 

1.545.582 

1.435.592 

1.990.601 

1.937.560  

3.238.022 

PESO 

(kg) 

706.405 

490.517 

295.388 

278.971 

319.898 

635.697 

620.872 

182.974 

100.101 

406.365 

243.564 

N° IND. 

1 959966 

894:965 

5762,98 

694:946 

630:022 

1.022:516 

799:619 

251.333 

162:769 

809.240 

427,537 

8.229.211 

748.110,1 

CUR IMATA  COMUM 

FONTE: DNOCS - 2DR/Pi/PiD 
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TABELA  III  

Registros de precipitag5es pluviometricas no Município de Li 

ma Campos (Cear), por semestre, no período 1965 - 1975. 

ANO 

- 
— 

PRECIPITACAO (mm) 

is,  SEMESTRE 19-- SEMESTRE ANO 

ç--- -1-771965-- - ----7 .- 6-08,8 ' .
-1/7,8 --- ' 77736 ,6  

1966 569,5 28,7 598,2 

1967 929,4 - 75,6 1.005,0 

1968 736;8 48,6 785,4 

1969 804,4 59,9 864,3 

1970 482,6 94,5 577,1 

1971 757,2 91,7 848,9 

1972 646,1 81,1 ,727,2 

1973 728,1 146,2 874,3 

1974-  -909,2 42,6 951,8 

1975 848,5 257,9 1.106,4 

TOTAL 8.020,6 1.054,6 9.075,2 

MEDIA 729,15 95,87 825,02 

FONTE: DNOCS Diviso de Hidrologia 
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TABELA (V 

Faixas de preciptaço pluviom6tri ca no Muni crpio de Lima 

Campos e do es forço de pesca aplicado a poou I aço de curi ma 

t5 comum, PtochiZoduz cumen6i6 Steindachner, no_Açude PG- 

blico Or6s 

CONVENÇÃO 
PRECIP I TAÇÃO 

(mm) 

- ESFORÇO 

(GALAOIANO) 

Ill 

de 700 a 

700 

900 

900 

de 3000 

3000 

a 4000 

4000 



1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1974/75  

aumento 

constante 

redução 

aumento 

aumento 

aumento 

constante 

constante 

constante 

constante 

redução 

. constante 

aumento 

redução 

constante 

redugão 

redução 

redução 

aumento 

redução 

VAR 1 AÇA0 

ER IODO  

PESO MEDIC -CPU E ** 

TABELA V 

.- 
Variaç6es do peso médio e CPUE anuais da cur:mata comum, PAO 

ckitoduz clea/Lenzi4 Steindachner, no Açude PGblico 0r6s no 

período 1965 -1975. 

* considerando constante as variaçOes de menos de 20% 

** considerando constante as variaçOes de menos de 5% 



ANO DESOVA 

 rritxtrreu 

1967 ocorreu 

1968 ocorreu 

1969 ocorreu 

1970 nSo ocorreu 

1971 ocorreu 

1972 ocorreu 

1973 ocorreu 

1974 ocorreu 

1975 ocorreu 

RECRUTAMENTO 

rvizt.-7,3-.,6ar  re  u 

regular 

exce 1-ente 

no ocorreu 

regular 

no ocorreu 

de f I ci  en  te 

deficiente 

excelente 

deficiente 

20  

TABELA VI 

Ca racte r zaçSo da desova e recrutamento na popu 1 acSo de curi  

mats  comum PPLO ChiZO dU6 ceaAenzi,3 S te ndachne r no Açude 

blico Or6s, no período 1966 - 1975 
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Figura 1 — Precipitação pluviométrica anual na Estação Meteorológica de Lima Campos e Esfoko de Pesca aplicado a popula-

ção de curimat5 comum, Prochilodus oserensis Steindachner, no Açude Público Orás, no per l'o-do 1965-1975. 
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Figure 2 — Producilo de pescado no Actide Público Or*.e participacao absOluta e relativa da ctirintat comum, 

Peochilodus  wool 'sits  Steinctachner, no parlodo 1965-1975. 
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Figura 3 — CPUE e peso médio anuais da cprimati comum, hecNiedtos onirmasit Steinclachnor, do Açude Público Unis, no 

período 1965 — 1975. 
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Figura 5 — Precipitações pluviom6tricas registradas nos primeiros se-

mestres, no Município de Lima Campos, no período 

1965 a 1975. 
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