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Pescaria 

Cecília Meireles 

Cesto de peixes no chão. 

Cheio de peixes, o mar. 

Cheiro de peixe pelo ar. 

E peixes no chão. 

Chora a espuma pela areia, 

na maré cheia. 

As mãos do mar vêm e vão, 

as mãos do mar pela areia 

onde os peixes estão. 

As mãos do mar vêm e vão, 

em vão. 

Não chegarão 

aos peixes do chão. 

Por isso chora, na areia, 

a espuma da maré cheia. 
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RESUMO 

A composição da ictiofauna descartada pelo arrasto camaroeiro, sua fase 

reprodutiva e ecologia alimentar foram estudadas nas praias da Bacia Potiguar, 

Brasil. Os peixes foram coletados mensalmente, no ano de 2012. Durante as 

biometrias, porções do tubo digestório e das gônadas foram retiradas, fixadas 

em formol a 10% e Bouin, respectivamente, para serem submetidas ao 

tratamento histológico pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina. Foram 

realizadas as análises de conteúdo estomacal através dos Métodos de 

Frequência de Ocorrência e Volumétrico e foi calculado o Índice de Repleção. 

Ao longo do período de estudo foram registrados um total de 49 espécies. As 

assembleias de peixes diferiram entre os trechos de monitoramento, com maior 

valor de abundância, biomassa e dos índices de riqueza e diversidade nos 

trechos B, C e D. Já o trecho A, apresentou maiores valores para dominância e 

equitabilidade. Na análise de Cluster de acordo com a similaridade faunística, 

observou-se a formação de três grupos: o grupo I formado pelos trechos B e D, 

o grupo II composto pelo trecho C e o grupo III formado pelo trecho A. A 

avaliação do estágio reprodutivo revelou que as assembleias de peixes 

descartadas pelos arrastos são compostas principalmente por juvenis. Em 

relação a ecologia alimentar, as espécies Larimus breviceps, Menticirrhus 

littoralis e Pomadasys corvinaeformis caracterizaram-se como carnívoras com 

tendência a carcinofagia. Já Conodon nobilis caracterizou-se como carnívora 

com tendência a piscivoria, porém todas se revelaram generalistas – 

oportunistas e com maior atividade alimentar durante a estiagem. O 

dendograma de agrupamento das espécies com base nos itens alimentares 

ingeridos demonstrou a formação de quatro grupos: O grupo I composto por 

espécies que se alimentam principalmente de “gastrópode” e “sedimento”; o 

grupo II de “teleósteo”; o grupo III de “crustacea” e o grupo IV de 

“equinodermata” e “bivalve”. As características morfohistológicas do tubo 

digestório das espécies analisadas mostraram-se consistentes com seus 

hábitos alimentares. Assim, a Costa Branca do Rio Grande do Norte pode ser 

considerada um sítio de alimentação e recrutamento para peixes juvenis, os 

quais se utilizam oportunisticamente de recursos associados com o fundo. 
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Palavras-chave: composição da ictiofauna, estágio reprodutivo, dieta, atividade 

alimentar. 

ABSTRACT 

The composition of ichthyofauna discarded by trawling shrimping, their 

reproductive status and feeding ecology were studied on the beaches of Basin 

Rio Grande do Norte, Brazil. Fish were collected monthly in the year of 2012. 

During biometrics, portions of the digestive tract and of gonads were removed, 

fixed in formalin 10% and Bouin, respectively, for be submitted to histological 

processing by the techniques of hematoxylin-eosin. Stomach content analyzes 

were performed using the methods of Frequency of Occurrence and Volumetric 

and was calculated the repletion index. Throughout the study period were 

recorded a total of 49 species. The fish assemblages differed between sections 

monitoring, with the highest abundance, biomass and indices of richness and 

diversity in sections B, D and C. Already the excerpt A, showed higher values 

for dominance and equitability. In the cluster analysis according to the faunal 

similarity was observed the formation of three groups: group I formed by 

excerpts B and D, group II by excerpt C and group III formed by excerpt A. The 

assessment of reproductive stage revealed that the fish assemblages discarded 

by trawling are composed mainly of juveniles. Regarding the feeding ecology, 

the species Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis and Pomadasys 

corvinaeformis characterized as carnivorous with tendency to carcinofagia. 

Already Conodon nobilis characterized as carnivorous with tendency to 

piscivory, but all proved generalist-opportunistic with increase of feeding activity 

during drought. The dendrogram of grouping of the species developed based on 

the food items used shows the formation of four groups: Group I consists of 

species that feed mainly of "gastropod" and "sediment"; group II of "teleost fish"; 

the group III of "crustacea" and group IV of "echinodermata" and "bivalve". The 

anatomical and histological characteristics of the digestive tract were consistent 

with the dietary habits of the analyzed species. In this context, the Costa Branca 

of Rio Grande do Norte can be considered a feeding site and recruitment for 

juveniles, which, opportunistically, utilize resources associated with the 

background.  

Key Words: ichthyofauna composition, reproductive stage, diet, feeding activity.
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

 

Os peixes constituem o grupo mais diversificado entre os vertebrados, 

com uma diversidade que atinge mais de 30.000 espécies conhecidas 

(FROESE e PAULY, 2010), representando mais da metade do número total de 

aproximadamente 54.711 espécies vivas de vertebrados (NELSON, 2006). De 

acordo com Nelson (2006), as espécies de peixes vivas e validadas 

cientificamente estão distribuídas em 515 famílias e 62 ordens. Das 515 

famílias, nove possuem mais de 400 espécies, compreendendo 33% do total. 

Estas famílias, em ordem decrescente de número de espécies, são Cyprinidae, 

Gobiidae, Cichlidae, Characidae, Loricariidae, Balitoridae, Serranidae, Labridae 

e Scorpaenidae.  

Os peixes, como muitas outras formas de vida, são de imenso valor para 

os seres humanos. Têm sido um item básico na dieta de muitos povos, levando 

ao declínio de muitas espécies. São objetos de acordos e desentendimentos 

nacionais e internacionais. Muitas instituições governamentais dedicam-se ao 

estudo da sua biologia e propagação. Aspectos particulares de várias espécies 

podem ser estudados nas áreas de comportamento, ecologia, evolução, 

genética e fisiologia. Hoje é reconhecido o valor e nossa dependência dos 

peixes e de outros organismos, porém nossas ameaças à integridade do 

ambiente constituem uma grave ameaça a esses animais (NELSON, 2006). 

A pesca predatória está reduzindo drasticamente os estoques 

pesqueiros de ambientes naturais, sejam eles mares ou rios. As frotas 

pesqueiras dotadas de sofisticados equipamentos para detecção de cardumes 

facilitam a pesca, porém, torna as populações de peixes cada vez mais 

vulneráveis, segundo Oguz, Akoglu e Salihoglo (2012). Tanto as alterações 

ambientais naturais quanto as provocadas pelo homem, especialmente nas 

zonas costeiras e de estuário, podem produzir efeitos muito negativos, 

ocasionando o declínio das populações de pescado. Segundo Hahn et. al 

(1997), uma das principais causas para estas modificações na abundância e 

composição de espécies de peixes é a disponibilidade de recursos alimentares 
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e a capacidade das espécies em utilizá-los, afetando outros elos de cadeia 

trófica e, consequentemente, levando a uma quebra do equilíbrio vigente no 

ambiente. Diante disto, há uma necessidade constante de grandes esforços 

para se realizar mais pesquisas na área de sistemática, censos em diferentes 

áreas para determinar o estado de ameaça das espécies tanto marinhas como 

de água doce.  

De acordo com Helfman et. al (2009), um tema de crescente relevância 

para a conservação marinha é a preocupação com o descarte da pesca de 

arrasto. Peixes não-alvo, golfinhos, baleias, tartarugas e pinípedes são 

frequentemente capturados em redes de arrasto destinada a captura de 

camarão, sendo, portanto, descartados na areia da praia. Devido o descarte, 

na maioria das vezes, não ser denunciado, é difícil estimar com precisão sua 

extensão.  

O Rio Grande do Norte possui uma costa com extensão de 

aproximadamente 400 km e caracteriza-se por apresentar expressiva atividade 

pesqueira, sendo 76,5% representada pela pesca artesanal, enquanto que a 

industrial se faz representada por 23,5% do total de pescado capturado 

(IBAMA, 2003). Entretanto, sabe-se que, além das espécies economicamente 

viáveis, são capturadas também espécies de baixo valor econômico ou ainda 

exemplares de pequeno porte, os quais são rejeitados a bordo ou descartados 

na areia da praia, que Helfman et. al (2009) conceituam como captura 

acessória, também chamada de captura acidental ou de bycatch. Segundo 

Bellido et. al (2011), isto acontece porque a pesca artesanal faz uso de 

apetrecho com baixa seletividade como, por exemplo, a rede de arrasto, que 

captura um volume de outros invertebrados e de peixes que normalmente 

supera aquele da espécie-alvo, o que gera uma captura acidental que em sua 

maior parte é descartada (CHAVES et al., 2003).  Tal situação é constatada 

regularmente pela equipe do projeto intitulado “Monitoramento de Praias do 

litoral potiguar e cearense e Embarcado da biota marinha, em especial sobre 

mamíferos marinhos e quelônios”, em parceria com a PETROBRAS, do qual o 

presente trabalho faz parte.   

De acordo com Helfman et. al (2009), o problema é particularmente 

maior quando trata-se de redes de arrasto de malhagem pequena que são 
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arrastadas ao longo do fundo do oceano em busca de camarão. 

Frequentemente a captura acessória de peixes é superior a captura da espécie 

alvo. Embora exista uma variação sazonal de base regional, tem sido relatado 

para a pesca de camarão no Sudeste dos Estados Unidos uma média da 

relação peso de peixe, peso de camarão de 1:1 a 3:1. Estes números podem 

atingir números tão elevados quanto 130 quilos de descarte de peixe para cada 

quilo de camarão (HELFMAN et al., 2009).  

Esta situação aplica-se particularmente as pescarias multiespecíficas, 

como são aquelas de pequena escala praticadas no litoral noroeste do Rio 

Grande do Norte. Nesta região, há embarcações de pequeno porte que atuam 

essencialmente na zona costeira, utilizando como petrecho de pesca, por 

exemplo, redes de arrasto. Tais pescarias buscam a captura de peixes e 

camarões, mas mesmo no arrasto que tem como alvo estes últimos, os peixes 

são numericamente abundantes, principalmente aqueles de tamanho não 

comercializável e sem valor econômico que acabam por ser rejeitados na areia 

da praia. 

Um experimento conduzido por Hutchings (2000) demonstrou que 

populações de peixes marinhos submetidos a uma diminuição da mortalidade 

causada pela pesca tiveram 39% do seu estoque original recuperado quando 

comparado com populações que tiveram suas taxas de mortalidade mantidas 

constantes ou aumentadas, neste último caso somente 29% do estoque 

original foi recuperado. Assim, a mortalidade de peixes causada pela pesca 

deve ser reduzida para uma dada população se recuperar. Para reduzir os 

impactos que a pesca exerce sobre os recursos vivos do meio, várias pescarias 

no mundo (ARENDSE et al., 2007) e também algumas no Brasil (ISAAC et al., 

2006; SUNYÉ, 2006) utilizam como mecanismo de gestão a interrupção da 

atividade durante o período reprodutivo da espécie-alvo. No entanto, é comum 

que no período legal de exercício da atividade, a espécie-alvo não esteja em 

período reprodutivo, porém algumas da fauna acompanhante, sim.  

Souza e Chaves (2007) estudaram a fase reprodutiva dos peixes 

capturados acidentalmente na comunidade de Enseada, município de São 

Francisco do Sul-SC, e verificaram que metade das espécies apresenta 

indivíduos que em alguma época do ano são capturados com gônadas 
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maduras. Os autores ainda constataram que a proibição legal de arrasto 

camaroeiro na primavera do ano de 2006 teve reflexos positivos para a 

atividade reprodutiva da ictiofauna na estação seguinte. Realmente, Arendse 

et. al (2007) comentam que, em se tratando de espécies que formam 

agregados para desova, como o fazem os Sciaenidae e outros peixes 

demersais comuns na região (CHAVES, COVA-GRANDO e CALLUF, 2003; 

ROBERT e CHAVES, 2006), a suspensão da pesca é eficaz ao êxito 

reprodutivo.  

Análises da biologia reprodutiva dos peixes nos permitem elucidar 

aspectos da dinâmica dos ciclos de vida e diversos mecanismos reprodutivos 

que contribuem para a manutenção da espécie no ambiente. Nesse sentido, 

como forma de nortear medidas de administração, manejo e conservação 

frente a estes referidos impactos gerados pela pesca de arrasto, é 

imprescindível o conhecimento da atividade reprodutiva para a compreensão 

da reprodução natural de peixes brasileiros bem como a exaustão dos 

estoques naturais. Vazzoler (1996) corrobora com essa afirmação quando 

comenta que esses cuidados devem ser observados não apenas em relação às 

espécies de importância comercial, mas de todas as que integram a 

comunidade, pois muitas espécies não consumidas como alimento são 

intensamente capturadas junto com as de interesse comercial, sendo que sua 

captura indiscriminada pode levar a um desequilíbrio no ambiente.  

Além das características reprodutivas, o conhecimento sobre a 

alimentação dos peixes é crucial para determinar aspectos básicos da sua 

biologia como, por exemplo, o período de desova que está relacionado com a 

disponibilidade de alimento no ambiente. Outras questões elucidadas a partir 

do conhecimento sobre a alimentação natural são: crescimento e adaptação, 

bem como entender de que maneira as espécies exploram, utilizam e 

compartilham os recursos do ambiente. Adicionalmente, propicia informações 

úteis sobre as relações tróficas e sazonais entre os organismos. Conforme 

demonstra Agostinho, Gomes e Pelicice (2007), a maioria dos peixes tropicais 

exibe uma intensa plasticidade trófica em suas dietas. Os peixes são 

adaptados a uma vasta variedade de alimentos, sendo alguns especializados 
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ou altamente adaptados a se alimentar de itens como zooplâncton, caramujos, 

coral, entre outros.  

Nesse contexto, o conhecimento da alimentação natural dos peixes é 

essencial para prover importantes informações ecológicas tróficas como 

também sobre o comportamento de peixes frente a variações nas condições 

ambientais e do alimento disponível, segundo Luz-Agostinho et. al (2006).  

Diante do exposto, se faz necessário a implementação de estudos que, 

dentre outros aspectos, produzam conhecimento a respeito da reprodução, 

alimentação e diversidade das espécies de peixes presentes em ecossistemas 

onde a ação antrópica é intensa como, por exemplo, em praias da porção 

noroeste do litoral do Rio Grande do Norte, área caracterizada por intensa 

atividade pesqueira e local de desenvolvimento do presente trabalho. Tais 

estudos podem fornecer informações relevantes sobre estratégias de vida, 

interações com outros organismos do ecossistema e nos permite verificar 

variações na atividade alimentar e reprodutiva em função de fatores 

ambientais, além de servir também como suporte para a elaboração de um 

plano adequado de manejo, objetivando o uso sustentável dos estoques 

pesqueiros e conservação das espécies.  

Desta forma, o presente trabalho avalia a diversidade e distribuição, 

além da fase reprodutiva e ecologia alimentar das espécies de peixes 

descartadas pelos arrastos camaroeiros da Região da Costa Branca do Rio 

Grande do Norte.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo responder as seguintes 

questões: 

 Existe diferença entre a diversidade de espécies de peixes por área 

geográfica (trecho monitorado)? 

 A atividade reprodutiva dos peixes descartados é afetada pelo arrasto 

camaroeiro?  

 As modificações sazonais influenciam a dieta e a atividade alimentar dos 

peixes descartados? 

 O hábito alimentar dos peixes está relacionado com a morfologia do tubo 

digestório? 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

Objetivo geral 

Realizar um levantamento ictiofaunístico, determinando a biologia 

alimentar e reprodutiva dos peixes com vistas a elaboração de um plano 

adequado de manejo, objetivando o uso sustentável dos estoques pesqueiros e 

conservação das espécies da região.  

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar a composição, estrutura (biomassa e abundância), 

distribuição e fase reprodutiva da ictiofauna; 

 Identificar a dieta, caracterizando o padrão sazonal (chuvoso e 

estiagem) de aspectos alimentares das espécies de maior ocorrência 

nos descartes pesqueiros, relacionando-os com a fase reprodutiva dos 

peixes;  

 Caracterizar a histologia do tubo digestório em relação ao regime 

alimentar de quatro espécies representativas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE COLETA 

 Características do Litoral setentrional 

O litoral do Rio Grande do Norte possui uma extensão de  

aproximadamente 410 km, onde estão localizados 25 municípios litorâneos e 

93 comunidades pesqueiras (IBAMA, 2007b), sendo dividido em duas áreas 

distintas: setentrional e oriental, tendo como marco divisor o município de 

Touros (AB’SÁBER, 2005). Essa divisão em dois setores é feita basicamente 

em função de sua localização geográfica, que imprime uma direção 

preferencial da linha de costa na direção note-sul, para o setor oriental e 

direção leste-oeste, para o setor setentrional, associada a diferenças 

climáticas, geomorfológicas, fitogeográficas e tectônicas, que por sua vez 

influenciarão no regime de direção dos ventos e padrão de circulação oceânica 

que, juntos, modelam o litoral (VITAL, 2006). 

O litoral setentrional estende-se por, aproximadamente, 205 km de linha de 

costa, onde se encontram 11 municípios litorâneos (Grossos, Tibau, Areia 

Branca, Porto do Mangue, Macau, Guamaré, Galinhos, São Bento do Norte, 

Caiçara do Norte, Pedra Grande e São Miguel de Touros). O clima é 

considerado semiárido, caracterizado por apresentar uma grande diversificação 

quanto á umidade, baixos índices de precipitação, em torno de 400 e 600 mm e 

duas estações pluviométricas bem definidas: um período de estiagem, que 

varia de agosto a dezembro, com o surgimento de ventos fortes e um período 

chuvoso, ocorrendo de janeiro a julho, com o surgimento de ventos mais 

brandos (JIMENEZ et al., 1999; TESTA e BOSENCE, 1999).  

Esse litoral apresenta duas bacias hidrográficas de longo curso, Apodi-

Mossoró (14.276,0 km2) e Piranhas-Açu (17.498,5 km2), que juntas cobrem 

80% da área estadual. Observa-se ainda, campos de dunas móveis e fixas, 

grandes parques salineiros (subsistentes em razão da alta incidência de 

energia solar que configura uma evapotranspiração superior a precipitação) e 

três importantes zonas estuarinas: Apodi-Mossoró, Açu e Guamaré-Galinhos 
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(IDEMA, 2002), que são estuários rasos (profundidade média de 2,5 m), 

hipersalinos e bem misturados. 

 

 Aspectos sociais, econômicos e ambientais da Costa Branca, RN 

O Rio Grande do Norte possui 25 municípios costeiros, conforme Centro 

de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral do Nordeste – 

CEPENE (2001). Esses municípios estão em um processo acelerado de 

transformação espacial e urbanização (SILVA, 2004) devido as atividades 

econômicas que vêm sendo introduzidas nas cidades litorâneas do Estado, 

como a carcinicultura, o turismo, a pesca e a extração do petróleo e do sal. A 

porção oeste do litoral do RN, também denominada de Costa Branca, 

apresenta todas essas atividades econômicas citadas acima (ATTADEMO, 

2007), as quais possuem elevado potencial de impacto à qualidade dos 

estuários e zonas costeiras, representando risco às espécies animais que 

ocorrem nesses ambientes.  

Em relação a atividade pesqueira, pode-se dizer sobre o grande 

potencial pesqueiro marítimo da região da Costa Branca, que toma um 

destaque tanto econômico como ecológico pelo fato da região possuir elevada 

diversidade de espécies de valor comercial e dos procedimentos de pesca das 

mesmas possuírem grande potencial de impacto aos ecossistemas costeiros. 

De uma maneira geral, no RN, a pesca caracteriza-se não pelo volume da 

produção, mas pela variedade e qualidade das espécies, destacando- se uma 

fauna com alta diversidade constituída por pescadas, tainha, camurins, polvos, 

camarões, dentre outros (OLIVEIRA, CASTRO & ARARIPE, 1999). Por outro 

lado, com a valorização de certas espécies, como a pescada, a tainha e o 

camarão, vêm se praticando uma pesca intensiva, principalmente em função do 

indiscriminado aumento do esforço de pesca, com a captura de grande número 

desses animais, o que tem provocado nos últimos anos uma drástica 

diminuição dos estoques, conforme Oliveira, Castro e Araripe (1999). O 

desequilíbrio populacional ou extinção de qualquer espécie no ambiente 

conduz a perda de biodiversidade e pode acarretar conseqüências em toda a 

cadeia trófica local, segundo Worm et. al (2006).  
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ETAPA DE CAMPO 

 

O desenvolvimento do estudo fez parte de um projeto intitulado 

“Monitoramento de Praias do litoral potiguar e cearense e Embarcado da biota 

marinha, em especial sobre mamíferos marinhos e quelônios”, financiado pela 

PETROBRÁS- FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, através do contrato de 

número 2500.005657510.2.   

A pesquisa foi realizada em praias da região noroeste do litoral do Rio 

Grande do Norte, entre os municípios de Caiçara do Norte - RN (5° 4'1.15"S; 

36° 4'36.41"O) e Icapuí, (4°38'48.28"S; 37°32'52.08"O), perfazendo uma 

extensão aproximada de 200 km. 

Devido a grande extensão, condição de acesso e características 

ambientais, a área de monitoramento foi dividida em dois setores (setor 1 e 

setor 2). Cada setor possui uma base de apoio que fornece suporte a dois 

trechos de monitoramento. O primeiro trecho, denominado de Trecho A, 

localiza-se entre os municípios de Areia Branca-RN até limite do município de 

Icapuí com Aracatí-CE. O segundo, Trecho B, vai de Areia Branca até a praia 

de Porto do Mangue-RN, incluindo estuário do rio Apodi - Mossoró. 

Pertencendo ao Setor 2, inclui-se o trecho C: Guamaré até a praia Pontal dos 

Anjos-RN, incluindo o sistema estuarino de  Macau. E o D, Galinhos até a praia 

de Caiçara do Norte-RN, incluindo o complexo estuarino de Guamaré (FIG. 1). 

 

Figura 1. Localização da área de estudo, Costa Branca, RN, Brasil. 



13 
  

 

Em campo, toda a área de estudo foi abrangida com monitoramentos 

utilizando-se quadricíclos, mensalmente. No momento dos monitoramentos 

foram realizadas prévias aproximações com os pescadores para a obtenção 

dos exemplares, quando visualizados arrastos. Por arrasto, foram capturados 

de 50% a 100% dos peixes descartados. Em seguida, os animais foram 

acondicionados em bolsas isotérmicas e transportados para o Laboratório de 

Morfofisiologia de Vertebrados do Departamento de Morfologia da UFRN, onde 

os peixes foram fotografados para posterior identificação das espécies através 

de chaves de classificação e auxílio da literatura especializada, alguns 

exemplares foram fixados em formol 10% e preservados em álcool 70%. A 

confirmação das espécies foi realizada por especialista na área de sistemática.  

Em relação a biometria, as medidas dos peixes foram tomadas 

utilizando-se paquímetros de precisão 0,05 mm e os pesos utilizando-se uma 

balança de precisão 0,01g. A extração das gônadas e do tubo digestório foi 

realizada mediante incisão longitudinal do abdômen, e após cortes histológicos 

transversais dos ovários, testículos e diferentes porções do tubo digestório, as 

amostras de gônadas foram fixadas em Bouin e as de tubo digestório em 

formol a 10% para, posteriormente, serem submetidas ao tratamento 

histológico pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, segundo Tolosa (2003), 

com o intuito de avaliar a histologia destas estruturas. 

De cada exemplar foram registradas as variáveis comprimento total (CT) 

em centímetros, comprimento padrão (CP) em centímetros, peso total (PT) em 

gramas, sexo, estágio de maturação gonadal (Est. Mat), peso das gônadas 

(PG) em gramas e peso dos estômagos (We) em gramas. Os dados foram 

agrupados mensalmente e também por período chuvoso e de estiagem. Os 

dados de pluviosidade foram obtidos por consulta ao site 

http://www6.cptec.inpe.br/proclima/.     

 

ANÁLISES 

 

As análises dos aspectos reprodutivos e alimentares (dieta, atividade 

alimentar e reprodutiva) foram realizadas para as espécies mais comuns nos 
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descartes dos arrastos camaroeiros, as quais foram Pellona harroweri, Larimus 

brevicpes, Menticirrhus littoralis, Conodon nobilis e Pomadasys corvinaeformis.  

 

 Aspectos alimentares 

  

Após as biometrias, os peixes foram eviscerados com um 

seccionamento na região abdominal, a partir do poro urogenital para a retirada 

dos estômagos. Os estômagos foram fixados no formol 10% e conservados no 

álcool 70% para posterior análise quantitativa e qualitativa dos alimentos 

ingeridos. O conteúdo estomacal foi triado e analisado em estereomicroscópio 

ou em microscópio óptico, sendo os constituintes alimentares identificados até 

o nível taxonômico permitido a partir da utilização de literatura específica e 

chaves de classificação.  

De acordo com a natureza dos itens alimentares, estes foram agrupados 

em categorias alimentares (Tabela 1-16, em anexo). Empregou-se o método 

volumétrico, no qual o volume de cada item alimentar foi medido a partir da 

proporção de quadrículas ocupadas por cada item em uma superfície plana 

quadriculada, em relação ao número total de quadrículas ocupadas pelo 

conteúdo total. Esta medição foi realizada com auxílio de papel milimetrado 

colocado sob a placa de Petri, onde foram realizadas as análises (HELLAWEL 

e ABEL, 1971).  

Utilizou-se ainda o método volumétrico segundo Hyslop (1980), no qual 

o volume do conteúdo estomacal foi medido pelo deslocamento de álcool em 

provetas graduadas com capacidade de 5 e 10 ml, sendo a porcentagem 

volumétrica para cada item obtida pela relação entre o  volume de cada item, 

por estimativa visual, e o volume total do conteúdo.  

No caso de itens microscópicos, foram confeccionadas cinco lâminas 

para cada espécime com o conteúdo alimentar homogeneizado. As lâminas 

foram analisadas e os itens observados foram registrados para análise 

qualitativa pelo método de frequência de ocorrência, além disso, os itens foram 

estimados visualmente em porcentagem. Os percentuais associados ao volume 

total correspondem ao volume do item, de acordo com Morais (2013). 

Associado a estes métodos, utilizou-se o método de frequência de ocorrência, 
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que indica a frequência percentual do número de estômagos onde ocorreu 

determinado item alimentar, em relação ao número total de estômagos 

analisados (ZAVALA-CAMIN, 1996). Posteriormente, esses métodos foram 

conjugados no Índice Alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980) para 

que os erros fossem minimizados e o diagnóstico o mais completo possível 

sobre a dieta (TEIXEIRA & GURGEL, 2002), empregando-se a equação: 

IAi = Fi * Vi/ ∑ (Fi * Vi) 

Onde: 

IAi = Índice alimentar 

i = 1,2,...n = determinado item alimentar 

Fi = Frequência de ocorrência (%) de cada item 

Vi = Volume (%) de cada item 

Diante disto, para avaliar os itens preferenciais da alimentação e 

determinar o hábito alimentar da espécie foi utilizada a metodologia de 

Rosecchi e Nouaze (1987), cuja escala admite:  

 

 

 

O Índice de Repleção (IR) (HAHN, 1997) foi calculado pela obtenção do 

peso do estômago multiplicado por 100 e dividido pelo peso total do peixe. 

Variações nos valores de IR indicam uma maior ou menor atividade alimentar 

em decorrência da disponibilidade ou escassez de recursos alimentares. O 

Índice de repleção médio consiste na média ponderada dos valores numéricos 

de IR considerados. Os valores médios por período chuvoso e de estiagem do 

IR foram comparados com as variações na atividade reprodutiva. Para isso, 

calculou-se o Índice de repleção estomacal (IR), o qual é dado pela seguinte 

fórmula:  

IR = We/Wt X 100 

Onde: 

IR : Índice de Repleção 

We : Peso do estômago (g) 

Wt : Massa corporal total do peixe (g) 

IAi >50% - item preferencial 
25 < IAi < 50% - item secundário 
IAi < 25% - item acessório 
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Para a análise de Cluster, a distância euclidiana foi utilizada como 

medida para avaliar a similaridade entre as espécies de peixes descartadas de 

acordo com a dieta. Para organizar as variáveis em grupos, o método Wards foi 

empregado.  

Para esta análise foram estudadas 16 espécies dentre as 49 capturadas 

como bycatch no presente estudo. Escolheu-se as espécies com uma 

quantidade mínima de 10 conteúdos estomacais disponíveis para análise do 

regime alimentar, as quais foram: Menticirrhus littoralis, Selene brownii, 

Dasyatis guttata, Pellona harroweri, Pomadasys corvinaeformis, Polydactylus 

virginicus, Larimus breviceps, Aspistor luniscutis, Conodon nobilis, Bagre 

bagre, Bagre marinus, Gymnura micrura, Opisthonema oglinum, Lycengraulis 

grossidens, Sphoeroides testudineus, Lagocephalus laevigatus.  

Com o propósito de correlacionar, morfohistologicamente, as estruturas 

que compõem o tubo digestório com o hábito alimentar das espécies de peixes 

mais representativas (Opisthonema oglinum, Larimus breviceps, Menticirrhus 

littoralis e Sphoeroides testudineus) de cada um dos quatro grupos formados a 

partir do dendograma baseado na similaridade dos itens alimentares ingeridos, 

os aspectos histológicos foram avaliados mensalmente no Laboratório de 

Morfofisiologia de Vertebrados do Departamento de Morfologia do Centro de 

Biociências da UFRN. Para tanto, foram tomadas porções distintas do tubo 

digestório (esôfago, estômago e intestino). As amostras após fixação em 

Formol 10% foram submetidas às técnicas histológicas de rotina segundo a 

metodologia de Tolosa (2003).   

 

 Aspectos reprodutivos 

 

Foi verificada a frequência total de indivíduos nos diferentes estágios de 

maturidade sexual capturados no decorrer de toda a pesquisa, com o intuito de 

se determinar o estágio de maturidade sexual em que a maioria dos peixes se 

encontra quando capturados de forma acessória pela pesca.  

Em função da estreita relação entre o avanço do processo de maturação 

ovocitária e o aumento do volume e, conseqüentemente, do peso das gônadas, 
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o índice gonadossomático, que expressa a porcentagem que as gônadas 

representam do peso total (IGS= Wg/Wt x 100, onde Wg= peso das gônadas e 

Wt= peso total do animal) (WOOTTON; EVANS; MILLS, 1978), foi determinado 

para servir como um indicador do estado funcional das gônadas.  

O índice gonadossomático é uma boa referência da atividade 

reprodutiva de peixes, podendo ser utilizado na determinação dos estágios de 

maturação gonadal (MADDOCK & BURTON, 1999), pois a maturação das 

células germinativas ocorre simultaneamente com o aumento do peso das 

gônadas (LE CREN, 1951).  

Sendo assim, o IGS foi calculado por estágios de maturação gonadal 

para cada espécie, a fim de ser mais um parâmetro a confirmar o estado 

funcional das gônadas dos animais capturados, uma vez que também foi 

empregado como método de análise as observações macro e microscópicas do 

aparelho reprodutor a fim de verificar a fase reprodutiva dos peixes 

descartados pela pesca de arrasto ao longo do ano.  

Os aspectos histológicos foram avaliados mensalmente, no Laboratório 

de Morfofisiologia de Vertebrados do Departamento de Morfologia/Centro de 

Biociências da UFRN.  

Também foi determinada a frequência mensal dos indivíduos em cada 

estágio de maturação gonadal, indicando qual a época do ano (estiagem ou 

chuvosa) que os arrastos incidem mais sobre indivíduos imaturos, em 

maturação ou maduros.  

Os exemplares que tiveram seus estágios reprodutivos determinados 

foram divididos em classes de comprimento total (CT) de 2 cm cada e, a partir 

da frequência de indivíduos por classe pôde-se verificar quais espécies tiveram 

maior proporção de indivíduos capturados acima ou abaixo do tamanho médio 

de primeira maturação gonadal, de acordo com o obtido na literatura para cada 

espécie no que se refere ao tamanho médio de primeira maturação. Estes 

dados foram processados no programa Statistica versão 9.0.      

 

 

 

 Diversidade 
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A composição específica da ictiofauna foi alcançada a partir da 

verificação dos nomes comuns das espécies, de fotos, de informações 

fornecidas pelos pescadores, da identificação em campo e de consulta à 

bibliografia específica (Figueiredo e Menezes, 1980; Cervigón et al., 1992; 

Menezes e Figueiredo, 2000; Carvalho-Filho, 1999; Araújo, Teixeira e Oliveira, 

2004; Bernardes et al., 2005 e Júnior et al., 2010). Posteriormente, os nomes 

científicos foram confirmados por especialista do Departamento de Botânica, 

Ecologia e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde 

exemplares testemunho foram depositados.  

Para melhor compreensão da ictiofauna presente na fauna 

acompanhante capturada pelos arrastos camaroeiros da Costa Branca, RN, 

Brasil foi analisada a proporção das espécies por ordem taxonômica e por 

família. Além disso, a abundância numérica e biomassa total dos indivíduos 

coletados na região foram agrupadas por ordem taxonômica.  

Para calcular a constância de ocorrência das espécies presentes no 

ecossistema estudado ao longo dos meses do ano, utilizou-se a expressão 

proposta por Dajoz (1978):  

C=n/N*100 

Onde, 

 C= Constância de ocorrência; 

n=  número de coletas contendo a espécie estudada; 

N= Número total de coletas efetuadas. 

Verificou-se também a distribuição de ocorrência das espécies 

integrantes da captura acidental dos arrastos ao longo da área de estudo, 

indicando as praias onde há maior ocorrência de espécies e onde a pesca 

artesanal é mais incidente. 

Com o propósito de estudar a distribuição e estrutura da comunidade, os 

seguintes atributos de comunidade foram aplicados aos dados obtidos nos 4 
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trechos de monitoramento (área geográfica): Abundância em número de 

indivíduos, biomassa total, diversidade de Shannon-Wiener (H’) (KREBS, 

1989), equitabilidade de Pielou (J) (PIELOU, 1989) e riqueza de Margalef (d) 

(LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Os dados foram processados no programa 

PAST, versão 2.14 (HAMMER, 2012).  

- Riqueza de espécies - calculada através da seguinte fórmula: 

R= (S-1)/log2N 

Onde, R= riqueza de espécies, S = número de espécies, N= número de 

indivíduos. 

 

- Diversidade – a diversidade de espécies foi obtida através do índice de 

Shannon-Wiener, calculado pela seguinte fórmula: 

H’= -∑pi.Log10pi 

Onde, a soma de pi é a proporção de indivíduos entre estas espécies e seu 

resultado dado em decits/indivíduo. Este índice assume que cada indivíduo é 

coletado aleatoriamente de uma população infinitamente maior e que todas as 

espécies estão representadas na amostra. 

 

- Equitabilidade - a uniformidade na distribuição dos indivíduos entre as 

espécies foi verificada através do valor do índice de equitabilidade de Pielou 

(J), calculado a partir do índice de Shannon, dada pela fórmula de Krebs 

(1989): 

E= H’/H’max 

Onde, E= equitabilidade; H’= diversidade de Shannon 

 

- Dominância de Simpson - calculada para cada trecho de monitoramento. Este 

índice atribui maior importância às espécies comuns e é dado pela fórmula: 

D= Σ[ni(ni-1)/N(N-1)] 

onde, D= índice de Simpson; ni = número de indivíduos da espécie i na 

amostra; N = número total de indivíduos. 

Com a finalidade de agrupar os quatro trechos de monitoramento de 

acordo com suas similaridades faunísticas foi realizada uma análise de 

agrupamento hierárquico aglomerativo (“Cluster”) na matriz de presença das 
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espécies nos diferentes trechos de coleta. Para isso foi empregado o 

coeficiente de Jaccard (MAGURRAN, 1991), dado pela fórmula: 

Q= c/(a+b-c).100 

Onde, Q= coeficiente de Jaccard; c= número de espécies comuns entre a e b; 

a= número de espécies coletadas no ponto a; b= número de espécies 

coletadas no ponto b.  

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para verificar a similaridade faunística entre os trechos de 

monitoramento foi utilizada uma análise de agrupamento hierárquico 

aglomerativo (“Cluster”), onde através da elaboração de um dendograma pôde-

se analisar a semelhança entre os trechos de monitoramento (áreas 

geográficas).   

O método de análise de variância (one-way) foi empregado para verificar 

a existência de diferenças significativas, ao nível de 5%, entre os valores 

médios do IGS em relação aos estádios de maturação gonadal e, também, 

entre os estágios de maturação gonadal em relação aos meses do ano. 

Também foi aplicado o teste de Tukey.  

Foi utilizado o teste de Mann-Whitney com o intuito de comparar os 

valores do Índice de Repleção Estomacal (IR) e do Índice Gonadossomático 

(IGS) por estações do ano (chuvosa e de estiagem). 

Para analisar a similaridade entre as espécies de peixes de acordo com 

as presas ocorrentes nos seus conteúdos estomacais empregou-se a análise 

de Cluster, na qual a distância euclidiana foi utilizada como medida. Para 

organizar as variáveis em grupos utilizou-se o método Wards.  

  

NORMALIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

Para a normalização das referências bibliográficas da parte geral da 

dissertação foi empregada a recomendação da ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas.   
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Apresentação da Dissertação 

 

Para facilitar a publicação dos resultados, após a incorporação das 

sugestões feitas pela banca, a dissertação será apresentada em 2 capítulos na 

forma de manuscrito.  

 

Capítulo I - Impacto da pesca acessória na reprodução de peixes das 

praias da Bacia Potiguar, Brasil. 

Foi avaliada a composição e a distribuição da comunidade de peixes 

descartados pelos arrastos camaroeiros na Costa Branca do Rio Grande do 

Norte, verificando-se a influência desta pesca sobre a atividade reprodutiva dos 

peixes descartados. Procurou-se também identificar mudanças na estrutura da 

comunidade ao longo da região da Costa Branca, sujeita à diferentes níveis e 

tipos de atividade pesqueira.  

 

Capítulo II - Ecologia Alimentar e Morfohistologia do Tubo Digestório das 

Principais Espécies de Peixes Descartadas pelo Arrasto Camaroeiro em 

Praias da Bacia Potiguar, Brasil. 

Foi avaliado o padrão sazonal, de acordo com ventos e correntes marítimas, 

dos aspectos alimentares dos peixes descartados pelos arrastos camaroeiros 

na Costa Branca do Rio Grande do Norte e sua relação com a atividade 

reprodutiva dos mesmos. Evidenciou-se também a dieta das espécies mais 

ocorrentes nos descartes bem como a relação do hábito alimentar com a 

morfohistologia do tubo digestório. 
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RESUMO 

A composição e distribuição da ictiofauna, bem como o impacto do bycatch na 

reprodução das espécies foram estudadas em praias da Bacia Potiguar, RN, 

Brasil. Os peixes foram coletados mensalmente, de janeiro a dezembro de 

2012, em praias da região noroeste do litoral do Rio Grande do Norte, através 

de monitoramentos com quadricíclo. Ao longo do período de estudo foram 

registrados um total de 49 espécies, totalizando 1.420 espécimes capturados. 

Os exemplares foram medidos, pesados, dissecados e registrado o peso das 

gônadas e o estágio de maturação gonadal. A análise macro e microscópica 

mailto:alinebonfim_7@hotmail.com
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das gônadas e o Índice Gonadossomático foram avaliados com o propósito de 

se verificar o estágio de maturação gonadal no momento da captura. As 

análises de Abundância, Biomassa, Diversidade, Equitabilidade e Riqueza 

foram processadas no programa PAST, versão 2.14. As assembleias de peixes 

diferiram entre os trechos de monitoramento, com maior valor de abundância, 

biomassa e dos índices de riqueza e diversidade nos trechos B, D e C. O 

trecho A, apresentou maiores valores para dominância e equitabilidade. 

Através da análise de agrupamento (“Cluster”) baseada na similaridade 

faunística, observou-se a formação de três grupos: o grupo I formado pelos 

trechos B e D, o grupo II composto pelo trecho C e o grupo III formado pelo 

trecho A. O grupo II evidenciou um padrão intermediário ao grupo I e III, com 

maior similaridade ao grupo I. A avaliação da fase reprodutiva revelou que as 

assembleias de peixes descartadas pelos arrastos são compostas 

principalmente por juvenis. Dentre as espécies que tiveram sua biologia 

reprodutiva estudada, verificou-se que Pomadasys corvinaeformes e 

Menticirrhus littoralis podem ser relacionadas negativamente com a maturidade 

sexual, enquanto que Pellona harroweri e Larimus breviceps positivamente. Os 

resultados indicam que a captura acidental de espécies não alvo tem ocorrido 

de forma não sustentável, sendo necessário que sejam tomadas medidas de 

conservação dos habitats para este ecossistema. 

Palavras chave: pesca acessória; estrutura da ictiofauna; zona costeira; fase 

reprodutiva. 

ABSTRACT 

The composition and distribution of fish populations, as well as the impact of 

bycatch in the reproduction of the species were studied in beaches of Basin's 

Rio Grande do Norte, RN, Brazil. Fish were collected monthly from January to 

December 2012 in beaches of region northwestern of the coast of Rio Grande 

do Norte, through monitoring using four-wheeled. Throughout the study period 

were recorded a total of 49 species, totaling 1.420 especimens captured. The 

specimens were measured, weighed, dissected and recorded the weight of 

gonads and stage of gonadal maturity. The macroscopic and microscopic 

examination of the gonads and gonadosomatic index analysis were evaluated in 

order to check the stage of gonadal maturation' fish when are caught by 
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bycatch. Analyses of Abundance, biomass, diversity, Wealth and Equitability 

were processed in PAST, version 2.14. The fish assemblages differed between 

excerpts monitoring, with the highest abundance, biomass and indices of 

richness and diversity in excerpts B, D and C. The excerpt A, showed higher 

values for dominance and equitability. Through the cluster analysis based on 

faunal similarity, we observed the formation of three groups: group I formed by 

excerpts B and D, group II formed for the excerpt C and group III formed for the 

excerpt A. Group II showed an intermediate pattern to group I and III, with 

greater similarity to Group I. The assessment of reproductive status revealed 

that the fish assemblages discarded by trawling shrimping are composed mainly 

of juveniles. Among the species had their reproductive biology studied, it was 

found that Pomadasys corvinaeformes and Menticirrhus littoralis may be 

negatively related with sexual maturity, while P. harroweri and Larimus 

breviceps positively. The results indicate that the incidental catch of non-target 

species have been unsustainably, being necessary that measures are taken to 

conserve the habitats for this ecosystem.  

Key words: bycatch; ichthyofauna structure; coastal zone; reproductive status.  

 

INTRODUÇÃO 

As zonas costeiras estão expostas a processos marinhos e terrestres, 

que por sua vez influenciam nas suas características estruturais, podendo 

afetar os padrões de distribuição das comunidades de peixes (NERO & 

SEALEY, 2006). A sobrepesca e as mudanças climáticas podem levar à 

instabilidade do ecossistema, além de representarem as principais ameaças à 

manutenção da biodiversidade no meio marinho, podendo beneficiar 

determinados organismos em detrimento de outros (LYNAM et al., 2011). Para 

os peixes, os ambientes costeiros se constituem como fundamentais para os 

ciclos biológicos de diversas espécies. Tais ambientes apresentam elevadas 

concentrações de nutrientes, gradientes termo halinos e o fornecimento de 

abrigo para reprodução, além do suporte à alimentação inicial de um grande 

número de espécies. Estes são alguns dos fatores que classificam as zonas 
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costeiras como ambientes que requerem atenção quanto à conservação de 

recursos naturais e a manutenção da biodiversidade (LIVINGSTON, 2002). 

No litoral oeste do Rio Grande do Norte se pratica muitas pescarias 

multi-específicas de pequena escala. Nesta região, embarcações de pequeno 

porte atuam numa faixa essencialmente costeira, utilizando como petrechos de 

pesca redes de emalhe e arrasto de fundo. As pescarias de arrastos têm como 

alvo peixes e camarões, mas mesmo no arrasto que visa a estes últimos, os 

peixes são abundantes.  

Tais peixes são de baixo valor econômico ou ainda exemplares de 

pequeno porte (SOUZA & CHAVES, 2007), muitas vezes, juvenis, os quais são 

rejeitados a bordo ou descartados na areia da praia, que Helfman et. al (2009) 

conceituam como captura acessória, também chamada de captura acidental ou 

de bycatch.   

Ecologicamente, altas taxas de mortalidade de peixes juvenis podem 

contribuir para a diminuição da população de espécies recreativas e comerciais 

(HELFMAN et al., 2009), levando a uma quebra do equilíbrio vigente no 

ambiente e, consequentemente, gerando impactos tanto ecológicos como 

econômicos. 

Como forma de nortear medidas de administração, manejo e 

conservação frente a estes referidos impactos gerados pela pesca de arrasto, é 

imprescindível o conhecimento da fase reprodutiva para a compreensão da 

reprodução natural de peixes brasileiros bem como a exaustão dos estoques 

naturais. Vazzoler (1996) corrobora com essa afirmação quando comenta que 

esses cuidados devem ser observados não apenas em relação às espécies de 

importância comercial, mas de todas as que integram a comunidade, pois 

muitas espécies não consumidas como alimento são intensamente capturadas 

junto com as de interesse comercial. 

Diante do exposto, se faz necessário a implementação de estudos que, 

dentre outros aspectos, produzam conhecimento a respeito da diversidade e 

fase reprodutiva das espécies de peixes presentes em ecossistemas onde a 

ação antrópica é intensa.  
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Nesse contexto, o presente trabalho avalia a diversidade e distribuição, 

bem como o impacto da pesca acessória para a reprodução das espécies de 

peixes na região. 

.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A amostragem do estudo foi realizada em praias da região noroeste do 

litoral do Rio Grande do Norte, entre os municípios de Caiçara do Norte - RN 

(5° 4'1.15"S; 36° 4'36.41"O) e Icapuí, (4°38'48.28"S; 37°32'52.08"O), 

perfazendo uma extensão aproximada de 200 km através de monitoramentos 

com quadricíclo. 

Devido condição de acesso e características ambientais, a área de 

monitoramento foi dividida em dois setores (setor 1 e setor 2). Cada setor 

possui uma base de apoio que fornece suporte a dois trechos de 

monitoramento (FIG. 1): O primeiro trecho, denominado de Trecho A, localiza-

se entre os municípios de Areia Branca-RN até limite do município de Icapuí 

com Aracatí-CE. O segundo, Trecho B, vai de Areia Branca até a praia de 

Porto do Mangue-RN, incluindo estuário do rio Apodi - Mossoró. Pertencendo 

ao Setor 2, inclui-se o Trecho C: Guamaré até a praia Pontal dos Anjos-RN, 

incluindo o sistema estuarino de  Macau. E o Trecho D, Galinhos até a praia de 

Caiçara do Norte-RN, incluindo o complexo estuarino de Guamaré (FIG. 1). 
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Figura 1. Localização da área de estudo, Costa Branca, RN, Brasil. 

 

Coleta do Material 

 

As coletas foram realizadas em uma frequência mensal do período de 

janeiro a dezembro de 2012, utilizando quadricíclos e realizando prévias 

aproximações com os pescadores para a obtenção dos exemplares no 

momento dos arrastos. As redes de arrasto, tracionadas manualmente, 

normalmente são levadas a locais próximos da costa por botes a remo ou 

paquetes, onde são soltas na água, de modo que os dois cabos ficam em terra 

para serem arrastados pelos pescadores. As redes de arrasto medem 

aproximadamente 6m a 40m de comprimento, por 3m de altura, confeccionada 

com náilon mono ou multifilamento, também conhecida como tresmalho. É 

empregada somente durante o dia na região a uma profundidade média de 

1,5m. Também conhecida como mangote quando se trata de rede de menor 

dimensão que destina-se à captura de camarão, no entanto também capturam 

espécies como bagre, saúna, manjuba e outros peixes pequenos.  

Os exemplares capturados foram acondicionados em bolsas isotérmicas 

e transportados às bases de apoio, onde os peixes foram fotografados e alguns 

fixados em formol a 10%, sendo posteriormente preservados em álcool a 70% 

para posterior identificação. No Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados 

do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), os peixes foram medidos e pesados.  

Em relação a biometria, de cada exemplar foram registradas as variáveis 

comprimento total (CT) em centímetros, comprimento padrão (CP) em 

centímetros, peso total (PT) em gramas e peso das gônadas (Wg) em gramas. 

Foi identificado o sexo e o estágio de maturação gonadal dos animais.  

Foi realizada a análise histológica das gônadas a fim de confirmar o 

sexo e a fase de maturação gonadal determinados macroscopicamente e, 

assim, analisar o estágio gonadal dos peixes descartados.   

As espécies foram classificadas através de literatura da área e avaliação 

por especialistas em sistemática. 
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Análise dos Dados  

 

Foi analisada a abundância em número de indivíduos e a biomassa total 

de acordo com os grupos taxonômicos encontrados. Além disso, verificou-se a 

distribuição sazonal das espécies e suas respectivas constâncias de ocorrência 

calculadas, de acordo com a expressão proposta por Dajoz (1978), ao longo 

dos meses de estudo. Os dados de precipitação pluviométrica referentes ao 

período de estudo foram obtidos no Proclima (Programa de Monitoramento 

Climático em Tempo Real da Região Nordeste) por consulta ao site 

http://www6.cptec.inpe.br/proclima/.     

Os seguintes atributos da comunidade foram analisados por trecho de 

monitoramento (área geográfica): abundância em número de indivíduos, 

biomassa total, diversidade de Shannon-Wiener (H’) (KREBS, 1989), 

equitabilidade de Pielou (J) (PIELOU, 1989) e riqueza de Margalef (d) 

(LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Através do teste de Chi-quadrado pôde-se 

observar se existe diferença significativa, ao nível de 5%, entre os trechos de 

monitoramento. Para análise da similaridade faunística entre os quatro trechos 

foi realizada a análise de cluster, utilizando o coeficiente de Jaccard. Os dados 

foram processados no programa PAST, versão 2.14 (HAMMER, 2012) e 

Statistica versão 9.0.  

Foi verificada também a proporção dos indivíduos capturados nas 

diferentes fases reprodutivas e foram avaliadas as distribuições temporais da 

frequência mensal dos estágios de maturação gonadal. Foi empregado o 

método de análise de variância (one-way), para verificar a existência de 

diferenças significativas, ao nível de 5%, entre os estágios de maturação 

gonadal em relação aos meses do ano. Para verificar se a variação dos valores 

do Índice Gonadossomático (IGS) foi condizente ou não com os estágios de 

maturação gonadal também foi empregada a análise de variância (one-way). 

Em seguida, foi usado o teste de Tukey que permite estabelecer a diferença 

mínima significante, ou seja, a menor diferença entre as médias que deve ser 

tomada como significativa ao nível de 5%, permitindo comparação múltipla de 

médias.  
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A partir da frequência de indivíduos por classes de comprimento total 

(CT) foi possível verificar quais espécies tiveram maior proporção de indivíduos 

capturados acima ou abaixo do tamanho médio de primeira maturação 

gonadal. Os dados para tal análise foram processados no programa Statistica 

versão 9.0.    

 

RESULTADOS 

Composição da ictiofauna 

Foi capturado um total de 1.426 indivíduos pertencentes a 10 ordens, 23 

famílias e 49 espécies de peixes (Tabela 1), com uma biomassa total de 

32788,177 g.  

A ordem Perciformes (N= 27 espécies), juntamente com 

Pleuronectiformes (N= 5 espécies), representaram 65,3% das espécies (FIG. 2 

a). As demais foram representantes das ordens Clupeiformes (4 espécies), 

Rajiformes (3 espécies), Siluriformes (3 espécies), Tetraodontiformes (2 

espécies), Torpediniformes (2 espécies) e as demais somando três espécies. 

As famílias Carangidae, Sciaenidae, Haemulidae, Gerreidae, Ariidae e 

Paralichthyidae foram as mais representativas, reunindo 55% das espécies 

(FIG. 2 b). A ictiofauna presente nos descartes de arrastos camaroeiros na 

Costa Branca do Rio Grande do Norte com suas referentes famílias e nomes 

populares é apresentada na Tabela 1. 
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Figura 2. Proporção das espécies (%) por ordem taxonômica (A) e 
famílias (B) capturadas na Costa Branca, RN, Brasil. 

Em termos de abundância total, 67,46% dos indivíduos coletados 

pertenceram à ordem Perciformes, incluindo duas das espécies mais 

abundantes, L. breviceps e P. corvinaeformis, que juntas perfazem 38,9% do 

total de exemplares coletados (FIG. 3 a). Em termos de biomassa a ordem 

Perciformes igualmente predominou, representando 54,7% (FIG. 3 b).  

 

 

Figura 3. Abundância numérica (%) (A) e biomassa total (%) (B) de 
indivíduos coletados na Região da Costa Branca, RN, Brasil, 
agrupados por ordem taxonômica.
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A distribuição de ocorrência das espécies descartadas nos arrastos 

camaroeiros mostrou que 54% são acidentais, 27% são constantes e 19% são 

acessórias, de acordo com a expressão proposta por Dajoz (1978) (Tabela 1). 

O período chuvoso (Tabela 1), compreendendo os meses de janeiro a julho, foi 

caracterizado pela presença de um maior número de espécies, com doze 

exclusivas (C. latus, T. falcatus, M. furnieri, G. luteus, H. plumieri, H. 

steindachneri, B. bagre, L. alexandrei, N. bancrofti, Narcine sp., G. micrura e T. 

paulistanus). No período de estiagem, compreendendo os meses de agosto a 

dezembro, dez espécies foram exclusivas (T. carolinus, E. melanopterus, E. 

gula, S. micrurum, O. chrysurus, C. bleekerianus, D. marianae, R. percellens, 

A. rhomboidalis, P. punctatus). Em termos de ocorrência, as espécies O. 

oglinum, P. corvinaeformis, L. breviceps e P. harroweri foram predominantes no 

período chuvoso, enquanto que na estiagem predominaram P. corvinaeformis e 

C. nobilis (Tabela 1).  

Verificou-se também que a distribuição de ocorrência das espécies, ao 

longo da área de estudo, foi mais expressiva nas praias Mel de Baixo, Porto do 

Mangue, Minhoto e Caiçara do Norte. (FIG. 4). 
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Tabela 1. Distribuição sazonal das espécies estudadas e suas respectivas Famílias, Constâncias de Ocorrência (C%) e Abundâncias em 
Porcentagem (PA).  

Família Espécie 
     

Meses       C% PA 

 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 

 

Haemulidae Pomadasys corvinaeformis   X X X X X X X X  X 81,8 29,66 

Sciaenidae Menticirrhus littoralis X  X X X X X X X X   81,8 6,87 

Carangidae Selene brownii X  X X X X X X X X   81,8 3,57 

Sciaenidae Menticirrhus americanos  X  X X X X X X X X   81,8 1,26 

Sciaenidae Larimus breviceps X  X X  X X X X X   72,7 9,04 

Haemulidae Conodon nobilis X  X X X  X X X X   72,7 6,52 

Engraulidae Lycengraulis grossidens X  X   X X X X X  X 72,7 3,64 

Clupeidae Opisthonema oglinum   X  X X X X X X   63,6 9,53 

Ariidae Aspistor luniscutis  X X X  X X  X X   63,6 3,56 

Polynemidae Polydactylus virginicus X  X X  X  X X X   63,6 1,96 

Ariidae Bagre marinus    X X  X X X X   54,5 2,85 

Tetraodontidae Sphoeroides testudineus X  X X X  X X     54,5 2,38 

Sciaenidae Macrodon ancylodon X  X   X  X X X   54,5 1,68 

Pristigasteridae Pellona harroweri X  X   X   X X   45,4 4,90 

Sciaenidae Stellifer stellifer   X X  X X X     45,4 1,19 

Carangidae Chloroscombrus chrysurus    X X X   X X   45,4 0,49 

Paralichthyidae Etropus crossotus     X  X X  X   36,4 0,56 

Gerreidae Diapterus rhombeus X  X   X  X     36,4 0,35 

Carangidae Selene vomer    X     X  X   27,3 0,91 

Ephippidae Chaetodipterus faber X  X       X   27,3 0,49 

Gerreidae Eucinostomus argenteus       X   X  X 27,3 0,42 

Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus   X     X  X   27,3 0,35 

Cynoglossidae Symphurus plagusia     X  X X     27,3 0,35 

Ariidae Bagre bagre    X X         18,2 0,77 

Gymnuridae Gymnura micrura   X    X      18,2 0,56 

Paralichthyidae Syacium micrurum        X    X 18,2 0,56 

Clupeidae Chirocentrodon bleekerianus         X  X   18,2 0,49 

Hemiramphidae Hemiramphus brasiliensis X           X 18,2 0,42 

Triglidae Prionotus punctatus        X  X   18,2 0,42 



36 
  

Scombridae Scomberomorus brasiliensis       X X     18,2 0,42 

Dasyatidae Dasyatis guttata   X     X     18,2 0,28 

Narcinidae Narcine sp.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18,2 
0,28 

Paralichthyidae Syacium papillosum   X       X   18,2 0,21 

Haemulidae Genyatremus luteus   X X         18,2 0,14 

Carangidae Trachinotus carolinus        X  X   18,2 0,14 

Sparidae Archosargus rhomboidalis          X  X 18,2 0,07 

Gerreidae Eucinostomus gula            X 9,1 0,91 

Haemulidae Haemulon steindachneri X            9,1 0,21 

Carangidae Trachinotus falcatus   X          9,1 0,21 

Lutjanidae Ocyurus chrysurus           X   9,1 0,14 

Achiridae Trinectes paulistanus     X        9,1 0,14 

Gerreidae Eucinostomus melanopterus         X    9,1 0,14 

Narcinidae Narcine bancrofti    X         9,1 0,07 

Lutjanidae Lutjanus alexandrei X            9,1 0,07 

Sciaenidae Micropogonias furnieri    X          9,1 0,07 

Dasyatidae Dasyatis marianae        X     9,1 0,07 

Rhinobatidae Rhinobatos percellens          X   9,1 0,07 

Carangidae Caranx latus       X      9,1 0,07 

Haemulidae Haemulon plumieri X            9,1 0,07 



37 
  

 

 

Figura 4. Distribuição de ocorrência de espécies de peixes na Costa Branca do Rio Grande 
do Norte, Brasil.  

Através do teste de Chi-quadrado pôde-se observar que existe diferença 

significativa, ao nível de 5%, entre os trechos de monitoramento em relação a 

frequência de indivíduos capturados (χ 2CALC = 1248,04 >  χ 2TAB = 7,82) (Tabela 

3).  

A análise dos atributos da comunidade (FIG. 5) para as duas épocas do 

ano agrupadas, indicou que o trecho A apresentou os mais baixos valores de 

abundância, biomassa, diversidade e riqueza, enquanto para equitabilidade e 

dominância apresentaram os maiores valores entre os quatro trechos de 

monitoramento. Já os trechos B e D apresentaram os maiores valores para 

abundância, biomassa e riqueza, ficando o trecho C, referente a estes 

atributos, sempre com valores intermediários em relação aos trechos B e D. 

Em relação a diversidade de Shannon, os maiores valores foram para os 

trechos B e C, seguido do trecho D. Quanto a dominância, esta foi contrária 

aos valores obtidos para o atributo de diversidade, sendo os maiores valores 

verificados para o trecho A e D, devido a dominância das espécies A. luniscutis 

e P. corvinaeformis, respectivamente. Para equitabilidade as variações foram 
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mais discretas, sendo o maior e o menor valor verificado para o trecho A e D, 

respectivamente.   

Tabela 3. Valores observados e esperados com o teste de Chi-quadrado para a frequência de indivíduos 
capturados nos diferentes trechos de monitoramento.  

TRECHOS Freq. Obs. Freq. Esp. O – E (O-E)2 /E 

A 23,000 356,500 -333,500 311,984 

B 392,000 356,500 35,500 3,535 

C 126,000 356,500 -230,500 149,033 

D 885,000 356,500 528,500 783,485 

TOTAL 1426,000 1426,000 0,000 1248,036 

 

 

Figura 5. Valores totais (período chuvoso e de estiagem) de abundância, biomassa, 
diversidade de Shannon, riqueza, equitabilidade e dominância nos diferentes trechos de 
monitoramento da Costa Branca, RN. 

Analisando-se a similaridade faunística entre os trechos de 

monitoramento, verificou-se a formação de três conjuntos: o grupo I formado 

pelos trechos B e D, caracterizou-se pela presença de um maior número de 

espécies e maior uniformidade das abundâncias; o grupo II composto pelo 

trecho C, o qual evidenciou um padrão intermediário ao grupo I e III, com maior 

similaridade ao grupo I e o grupo III formado pelo trecho A, que apresentou um 

número restrito de espécies (duas espécies), sendo a maior contribuição de A. 

luniscutis (FIG. 6).  



39 
  

 

 

Figura 6. Dendograma de similaridade faunística entre 
os quatro trechos de monitoramento com dados de 
presença e ausência das espécies, utilizando coeficiente 
de Jaccard. 

 

Fase Reprodutiva 

A classificação da maturidade sexual foi realizada considerando-se os 

aspectos macro e microestrutural das gônadas. Como parâmetro auxiliar foi 

utilizado os valores médios do Índice Gonadossomático (IGS).  

Do total de peixes registrados, os indivíduos no estágio de maturação 

gonadal “imaturo” representaram 76,3%.  O estágio “em maturação” contribuiu 

com 16,7% do número total de peixes, seguido pelos indivíduos no estágio 

“maduro” com 7% (FIG. 7 a). No presente estudo, as espécies Pellona 

harroweri, Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis e Pomadasys 

corvinaeformis são representativas em relação ao número de indivíduos 

capturados. Levando em consideração o conjunto destas quatro espécies, 

verificou-se também uma maior porcentagem de indivíduos “imaturos” (76,3%), 

seguido por indivíduos “em maturação” (18,9%), enquanto que os peixes 

“maduros” restantes participaram em conjunto com 4,8% do número total de 

exemplares, demonstrando que a pesca de arrasto incide predominantemente 

sobre indivíduos “imaturos” (FIG. 7 b).   
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Figura 7. Porcentagem de exemplares imaturos, em maturação e 
maduros.  (A) Espécies capturadas na pesca acessória do arrasto 
camaroeiro (B) Quatro espécies (Pellona harroweri, Larimus 
breviceps, Menticirrhus littoralis e Pomadasys corvinaeformis) 
comuns nos descartes da pesca de arrasto camaroeiro da Costa 
Branca, RN, Brasil. 

Ao analisar os valores médios do Índice Gonadossomático por estágios 

de maturação gonadal para as espécies estudadas (FIG. 8), observou-se que 

os valores mantiveram-se crescentes do estágio “imaturo” até o “maduro”, 

diferindo significativamentdos o estágio “maduro” dos estágios “em maturação” 

e “imaturo”.   A variação dos valores do índice gonadossomático foi condizente 

com os estágios de maturação gonadal. 
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Figura 8. Índice Gonadossomático (IGS) por estágios de maturação 
gonadal para A) Pellona harroweri, B) Larimus breviceps, C) 
Menticirrhus littoralis e D) Pomadasys corvinaeformis. 

Dentre as espécies estudadas, Pellona harroweri foi a que apresentou 

maior frequência relativa de indivíduos “maduros” (60%), sendo esta verificada 

no mês de janeiro. A partir deste mês, a ocorrência de indivíduos maduros 

começa a reduzir, com simultâneo aumento na proporção daqueles “em 

maturação” e “imaturos”, chegando a 100% de imaturos nos meses de 

setembro e outubro (FIG. 9 a).  

Para as demais espécies em questão, as frequências relativas de 

indivíduos “maduros” mantiveram-se baixa ou, até mesmo, nula durante o ano 

(FIG. 9 b, c, d). Para L. breviceps e M. littoralis predominou indivíduos “em 

maturação” e “imaturo”, com maior frequência relativa de indivíduos “em 

maturação” no período chuvoso (FIG. 9 b e c). Para P. corvinaeformis, a 

frequência relativa de indivíduos “imaturos” manteve-se alta durante todo o 

período de estudo (FIG. 9 d). 
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Figura 9. Variação temporal nos estágios de maturação gonadal, entre 
janeiro a dezembro de 2012, para as espécies (A) Pellona harroweri, (B) 
Larimus breviceps, (C) Menticirrhus littoralis e (D) Pomadasys 
corvinaeformis. 

Nos descartes, foi registrado para M. littoralis e P. corvinaeformis maior 

proporção de indivíduos com comprimento abaixo do tamanho médio de 

primeira maturação. Já para P. harroweri e L. breviceps verificou-se maior 

proporção de indivíduos capturados acima do tamanho médio de primeira 

maturação, destacando-se a primeira (FIG. 10). Os dados de tamanho médio 

de primeira maturação para cada uma das espécies estudadas foram obtidos 

na literatura (Tabela 3).   

Tabela 3. Tamanho médio de primeira maturação gonadal para Pellona harroweri, Larimus breviceps, 
Menticirrhus littoralis e Pomadasys corvinaeformis capturadas como bycatch nas praias da Costa Branca, 
RN, Brasil. 

Espécies L (50) (cm) 

Pellona harroweri 7  

Larimus breviceps 14 

Menticirrhus littoralis 18,1 

Pomadasys corvinaeformis 15,8 

Fonte: Júnior, Araújo e Feitosa, 2013. 
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Figura 10. Proporção dos exemplares das espécies Pellona harroweri, Larimus breviceps, 
Menticirrhus littoralis e Pomadasys corvinaeformis por classes de comprimento total (cm).  

 

DISCUSSÃO 

Composição da ictiofauna 

O número de espécies encontrado na categoria de bycatch na Costa 

Branca do Rio Grande do Norte foi superior ao encontrado por Silva e Fonteles-

Filho (2009) (18 espécies) para a mesma categoria e região. Os dados indicam 

que o tamanho da amostragem foi adequado para representar as espécies que 

ocorrem nos descartes da pesca de arrasto camaroeiro nas praias do litoral 

noroeste do RN. Para esta mesma região são relatadas 96 espécies (GARCIA, 

2006). O número de espécies relatadas no presente estudo diferiu do 

levantamento ictiofaunístico realizado por Garcia (2006), o que pode ser 

justificado pelos vários aparatos de pesca utilizados (redes de emalhe, redes 

de cerco, linhas de mão, puçás, tarrafas e tresmalho) em diferentes ambientes 

amostrados (estuários e praias arenosas) pelo autor mencionado acima. 

De acordo com a composição de espécies encontrada verificou-se o 

predomínio de representantes da ordem Perciformes. Tal fato é justificável, 
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uma vez que segundo Haimovici e Klippel (1999) a ordem dos Perciformes 

possui mais da metade das espécies de teleósteos demersais que ocorrem no 

Brasil, acrescentando-se os Pleuronectiformes, Anguilliformes e 

Tetraodontiformes representam mais de 70% das espécies.  

As famílias mais abundantes em número de indivíduos foram 

Haemulidae, Scianidae, Clupeidae e Ariidae, enquanto que as famílias mais 

abundantes em número de espécies foram Carangidae, Scianidae, Haemulidae 

e Gerreidae. Silva e Fonteles-Filho (2009), estudando a análise bioecológica da 

produção de pescado no litoral setentrional do Rio Grande do Norte registraram 

as famílias Haemulidae, Carangidae, Lutjanidae, Scianidae, Scombridae e 

Serranidae como as mais abundantes em número de espécies, totalizando em 

31 espécies, das quais 18 pertenciam a categoria de bycatch (peixes de 

descarte). As famílias registradas no presente estudo estão em conformidade 

com outros trabalhos realizados em diferentes regiões subtropicais e tropicais.  

Dantas, Feitosa e Araújo (2012) também encontraram um padrão semelhante 

de composição e estrutura dos peixes demersais da Praia de Cristovão em 

Areia Branca, RN, sendo as famílias Scianidae, Ariidae, Carangidae, 

Engraulidae, Haemulidae e Pristigasteridae as mais representativas em número 

de espécies e indivíduos.  

É difícil comparar a diversidade de espécies e abundância relativa em 

diferentes áreas, devido a heterogeneidade de habitats, diferenças nas 

variáveis ambientais e no esforço de pesca, entretanto está evidente que esta 

área costeira apresenta um importante papel no ciclo de vida destas espécies.  

Estas informações estão de acordo com os dados de Guedes et. al 

(2005), que relatam sobre a uniformidade da fauna de peixes ao longo da 

Costa brasileira em termos de famílias. O número de espécies por família difere 

apenas de estudo para estudo, principalmente devido as diferentes 

amostragens e variações entre os anos. No entanto, as famílias dominantes 

são frequentemente as mesmas, destacando-se, comumente, a família 

Scianidae. 
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A grande maioria das espécies capturadas no presente estudo 

apresentou uma baixa constância de ocorrência, o que foi observado em outros 

estudos na região e em outras regiões com características similares. A alta 

constância de ocorrência e abundância de L. breviceps, P. corvinaeformis, O. 

oglinum, P. harroweri, C. nobilis, M. littoralis, M. americanus, L. grossidens e S. 

brownii neste estudo sugere que o ciclo de vida destas espécies está 

conectado com ecossistemas de praias arenosas. O mesmo padrão foi 

observado para as espécies P. corvinaeformis, C. spixii, S. rastrifer, P. 

harroweri, S. stellifer, C. bleekerianus, L. breviceps, Menticirrhus americanus 

e C. nobilis na praia de Cristovão, Areia Branca, RN (DANTAS, FEITOSA E 

ARAÚJO, 2012). Sazonalmente, o período chuvoso (de janeiro a julho) 

apresentou maior ocorrência de espécies, uma indicação de maiores entradas 

de peixes nas zonas costeiras. Isto ocorre porque durante o período de chuva a 

concentração de nutrientes aumenta e a salinidade reduz, favorecendo a 

produtividade primária e, consequentemente, níveis tróficos superiores 

(TRUJILLO & THURMAN 2008; FRÉDOU et al., 2009).   

As assembleias de peixes diferiram entre os trechos de monitoramento 

(A, B, C e D), com maior valor de abundância, biomassa e dos índices de 

riqueza e diversidade nos trechos B, D e C. Já o trecho A, apresentou maiores 

valores para dominância e equitabilidade. Para o conjunto dos trechos B, C e 

D, as espécies mais abundantes foram L. breviceps, P. harroweri, O. oglinum, 

P. corvinaeformis, M. littoralis e C. nobilis. Todas estas são carnívoras, 

alimentando-se preferencialmente de camarões, com exceção da última que 

alimenta-se preferencialmente de peixes, indicando assim uma grande 

abundância destes itens alimentares na zona costeira das regiões geográficas 

dos trechos de monitoramento mencionados.  

Segundo Hyndes et. al (2003), diferenças entre habitats na composição 

da ictiofauna pode ser resultado de  níveis desiguais de acessibilidade a 

recursos alimentares ou espaço ou ainda a diferentes níveis de predação.   

Sendo assim, a distribuição destas espécies foi favorecida pelo alimento 

disponível, uma vez que os três trechos citados (B, C e D) compreendem uma 

região onde a pesca de arrasto camaroeiro é mais incidente, tratando-se das 

áreas geográficos com maiores porcentagens da produção de camarão por 
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este aparelho de pesca com 36,8%, 30,8% e 28,8%, respectivamente, da 

produção total, segundo dados da Unidade de Operação de Exploração e 

Produção do Rio Grande do Norte e Ceará – UO-RNCE (2012).  

Para o trecho A, a pesca de arrasto camaroeiro não é tão forte quando 

comparada aos demais trechos, sendo responsável por apenas 3,5 % da 

produção de camarão por este apetrecho de pesca, segundo dados da 

Unidade de Operação de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e 

Ceará – UO-RNCE (2012), predominando neste trecho a pesca da lagosta e de 

mariscos.  

Dessa forma, o panorama pesqueiro da região do trecho A parece 

indicar uma menor disponibilidade de camarões na região, uma vez que a 

pesca voltada para a captura destes é reduzida, refletindo em menor 

diversidade, riqueza, abundância e biomassa de peixes neste trecho. Assim, o 

panorama pesqueiro parece ser um indício da disponibilidade do principal 

recurso alimentar dos peixes capturados acidentalmente pelas redes, sendo 

refletido nos atributos da comunidade e, consequentemente, na distribuição 

das espécies na região da Costa Branca do RN. 

 

Fase reprodutiva 

 

Os atributos que levam uma espécie a ser explotada relacionam-se 

diretamente a sua abundância e capturabilidade, mas outra variável diz 

respeito ao seu ciclo de vida.  

Souza e Chaves (2007) remetem à questão: é mais prejudicial retirar-se 

da população indivíduos jovens ou indivíduos adultos em reprodução? Ao 

estudarem a ictiofauna acompanhante da pesca camaroeira no litoral norte de 

Santa Catarina, constataram que ambas as situações ocorrem com a mesma 

intensidade. Esta questão está longe de ser respondida, mas observa-se que 

independente do período analisado a pesca do arrasto camaroeiro sempre vai 

incidir sobre uma parcela da ictiofauna em reprodução, com menor intensidade 

no inverno (SOUZA & CHAVES, 2007). No presente estudo, observou-se que o 

arrasto camaroeiro incidiu predominantemente sobre indivíduos imaturos em 
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todo o período de estudo, além de incidir sobre uma parcela menor de 

indivíduos em atividade reprodutiva, principalmente no verão.  

Espécies com maturação tardia são altamente vulneráveis a um possível 

risco de extinção (JENNINGS et al., 2001; HUTCHINGS & REYNOLDS, 2004).  

Devido a alta captura de P. corvinaeformes e M. littoralis ainda juvenis, estas 

espécies podem ser relacionadas negativamente com a maturidade. Segundo 

Júnior, Araújo e Feitosa (2013), indivíduos capturados que já desovaram pelo 

menos uma vez podem ser relacionados positivamente com a maturidade, 

neste caso, se inclui exemplares de P. harroweri e L. breviceps para o presente 

estudo, uma vez que a maior proporção dos indivíduos capturados encontrava-

se acima do tamanho de primeira maturação. Júnior, Araújo e Feitosa (2013) 

verificaram o mesmo para as espécies P. harroweri e P. corvinaeformis 

estudando a sustentabilidade da captura de peixes de bycatch na pesca 

camaroeira realizada na praia de Cristovão, localizada na mesma área de 

estudo do presente trabalho.  

É importante destacar que parâmetros da história de vida como, por 

exemplo, desenvolvimento, fecundidade e mudanças compensatórias ajudam a 

indicar a capacidade da população de sustentabilidade (ou não) à pesca. 

Questões como tamanho de primeira maturação, redução da idade de 

maturação e aumento na fecundidade correlacionado com aumento no 

tamanho de maturação podem ser considerados como mudanças 

compensatórias, de acordo com Stokes e Law (2000). 

Quando o número de organismos capturados é maior que o produzido, 

pode-se dizer que está havendo a sobrepesca (CORDUE, 2012).   É difícil para 

o pescado entrar em equilíbrio quando o esforço de pesca é reduzido por um 

curto período após a sobreexploração (KING, 2007). A população pode declinar 

se a taxa de mortalidade natural, combinada com a mortalidade provocada pela 

pesca, reduzir os níveis do estoque e isto continuar mesmo após cessar a 

pesca (WOOTTON, 1989).  

Se uma grande quantidade de indivíduos em idade reprodutiva são 

pescados, os níveis de recrutamento podem variar. Em termos de 

recrutamento, a sobrepesca pode ocorrer quando um estoque é pescado a um 

nível no qual o recrutamento apenas não pode repor o número de indivíduos 

perdidos (JENNINGS et al., 2001). Neste caso, torna-se extremamente 
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necessário manter o número de indivíduos adultos maduros em um nível que 

assegure a continuidade da população (KING, 2007). A proporção de juvenis 

que alcançam a maturidade sexual é significativamente afetada pela 

densidade, mas não pelo tamanho, indicando que a maturação sexual sofre 

interferência tanto da presença quanto da densidade de indivíduos adultos na 

população (RAIMONDO et al., 2013) .  

Normalmente o arrasto comercial é realizado em áreas profundas e mais 

distante da costa. Entretanto, nas praias da Costa Branca o arrasto é realizado 

em águas rasas e muito próximo a costa. A captura acidental de espécies não 

alvo tem ocorrido de forma não sustentável, uma vez que muitos organismos 

estão sendo capturados antes de alcançar o tamanho de primeira maturação, 

sendo o arrasto camaroeiro claramente antropogênico. 

A remoção de espécies de um ecossistema pode causar perda de 

diversidade e a extinção local de algumas espécies. Segundo Júnior, Araújo e 

Feitosa (2013), espécies não alvo que são capturadas acidentalmente pela 

pesca podem ser classificadas como vulneráveis. 

Nesse contexto, diante da dificuldade da implantação de medidas 

mitigadoras, sugere-se a criação de zonas de exclusão da pesca com o 

propósito de promover a recuperação natural das espécies, sem a interferência 

da mortalidade causada pela atividade pesqueira.   

 

CONCLUSÕES 

 

Foi registrado um total de 49 espécies presentes nos descartes da pesca 

de arrasto camaroeiro realizada na Costa Branca do RN. A maior riqueza 

específica ocorreu para as famílias Carangidae e Scianidae, denotando a 

influência estuarina sobre a ictiofauna integrante da pesca camaroeira. 

Sazonalmente, o período chuvoso apresentou maior ocorrência de espécies.  

As assembleias de peixes diferiram entre os trechos de monitoramento, 

com maior valor de abundância, biomassa e dos índices de riqueza e 

diversidade nos trechos B (Areia Branca até Porto do Mangue-RN), D 

(Galinhos até Caiçara do Norte-RN) e C (Guamaré até Macau-RN). Já o trecho 

A (Areia Branca-RN até Icapuí-CE), apresentou maiores valores para 
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dominância e equitabilidade. Em relação a similaridade faunística, observou-se 

a formação de três grupos: o grupo I formado pelos trechos B e D, o grupo II 

composto pelo trecho C e o grupo III formado pelo trecho A. O grupo II 

evidenciou um padrão intermediário ao grupo I e III, com maior similaridade ao 

grupo I. Portanto, A composição ictiofaunística e sua abundância entre os 

trechos de monitoramento variaram de acordo com a disponibilidade de 

alimento (camarões), o que foi refletido pelos atributos da comunidade e pelo 

panorama pesqueiro da região. 

As assembleias de peixes compostas principalmente por juvenis revela a 

forte incidência do arrasto camaroeiro sobre indivíduos imaturos. A captura 

acidental de espécies não alvo tem ocorrido de forma não sustentável na 

região, uma vez que muitos organismos foram capturados antes de alcançar o 

tamanho de primeira maturação. Dentre as espécies que tiveram sua fase 

reprodutiva estudada, verificou-se que Pomadasys corvinaeformes e 

Menticirrhus littoralis podem ser relacionados negativamente com a maturidade 

sexual, portanto mostram-se mais vulneráveis ao arrasto camaroeiro.  

Assim, conclui-se que esta pesca é claramente antropogênica e que a 

explotação de um recurso alvo – camarões – está trazendo ao litoral noroeste 

do Rio Grande do Norte impactos ambientais e econômicos.  
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RESUMO 

O presente trabalho baseia-se no estudo da ecologia alimentar e 

morfohistologia do tubo digestório das principais espécies de peixes 

descartadas pelo arrasto camaroeiro em praias da Bacia Potiguar, Brasil. Os 

peixes foram coletados mensalmente, de janeiro a dezembro de 2012, através 

de monitoramento utilizando quadricíclo. Foram obtidos de cada exemplar o 

comprimento total, massa corporal total e peso do estômago. Durante as 

biometrias, porções do tubo digestório foram retiradas, fixadas em formol a 

10% para serem submetidas ao tratamento histológico pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina. A análise do conteúdo estomacal foi realizada de acordo 

com o método de frequência de ocorrência e volumétrico, que foram 

conjugados no Índice de Importância Alimentar. A atividade alimentar foi 

avaliada através do Índice de Repleção. Os itens alimentares “Crustacea” e 

mailto:alinebonfim_7@hotmail.com
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“Teleostei” foram os mais presentes na dieta das espécies analisadas. Em 

relação ao hábito alimentar, as espécies Larimus breviceps, Menticirrhus 

littoralis e Pomadasys corvinaeformis caracterizaram-se como carnívoras com 

tendência a carcinofagia. Conodon nobilis caracterizou-se como carnívora com 

tendência a piscivoria, porém todas se revelaram como generalistas-

oportunistas, com aumento da atividade alimentar durante estiagem. O 

dendograma de agrupamento das espécies desenvolvido com base nos itens 

alimentares ingeridos demonstra a formação de quatro grupos: O grupo I 

composto por espécies que se alimentam principalmente de “gastrópode” e 

“sedimento”; o grupo II de “teleósteo”; o grupo III de “crustacea” e o grupo IV de 

“equinodermata” e “bivalve”. As características anatômicas e histológicas do 

tubo digestório mostraram-se consistentes com os hábitos alimentares das 

espécies analisadas. Os resultados contribuem para o entendimento do fluxo 

de energia e das interações tróficas existentes nas praias arenosas estudadas 

e indicam que a Costa Branca do RN pode ser considerada um sítio de 

alimentação e recrutamento para peixes juvenis e adultos de pequeno e médio 

porte, os quais se utilizam oportunisticamente de recursos associados com o 

fundo.  

Palavras chave: ecologia alimentar; dieta; peixe; histologia; atividade alimentar. 

 

ABSTRACT 

This work is based on the study of the feeding ecology and of the 

morfohistologia of digestive tract of major fish species resulting from discharges 

of trawling shrimping on beaches basin Rio Grande do Norte, Brazil. Fish were 

collected monthly, from January to December 2012, through monitoring using 

four-wheeled. Were obtained total length, total body mass and weight of the 

stomach of each specimen. During biometrics, portions of the digestive tract 

were removed, fixed in 10% formalin for histological processing to be submitted 

by the technique of hematoxylin-eosin. The stomach content analysis was 

performed according to the method of volume and frequency of occurrence, 

which were combined in Alimentary Index. Feeding activity was assessed by the 

repletion index. Food items "Crustacea" and "Teleostei" were the most 
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presented in the diet of the species analyzed. Regarding eating habits, species 

Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis and Pomadasys corvinaeformis 

characterized as carnivorous with tendency to carcinofagia. Conodon nobilis 

characterized as carnivorous with tendency to piscivory, but all proved to be 

generalist-opportunistic, with increase of feeding activity during drought. The 

dendrogram of grouping of the species developed based on the food items used 

shows the formation of four groups: Group I consists of species that feed mainly 

of "gastropod" and "sediment"; group II of "teleost fish"; the group III of 

"crustacea" and group IV of "echinodermata" and "bivalve". The anatomical and 

histological characteristics of the digestive tract were consistent with the dietary 

habits of the analyzed species. The results contribute to the understanding of 

energy flow and trophic interactions existing on the sandy beaches studied and 

indicate that the Costa Branca RN can be considered a feeding site and 

recruitment for juveniles and adults of small and medium size, which use, 

opportunistically,  resources associated with the fund.  

Key words: feeding ecology, diet; fish; histology; feeding activity.  

 

INTRODUÇÃO 

O Rio Grande do Norte possui uma costa com extensão de 

aproximadamente 400 km e caracteriza-se por apresentar expressiva atividade 

pesqueira, sendo 76,5% representada pela pesca artesanal (IBAMA, 2003). De 

acordo com Helfman et. al (2009), um tema de crescente relevância para a 

conservação marinha é a preocupação com o descarte da pesca de arrasto.  

Frequentemente a captura acidental ou acessória de peixes é superior a 

captura da espécie alvo. Tal situação aplica-se particularmente nas pescarias 

multiespecíficas, como são aquelas de pequena escala praticadas no litoral 

noroeste do Rio Grande do Norte (JÚNIOR, ARAÚJO & FEITOSA, 2013). 

Nesta região, há embarcações de pequeno porte que atuam essencialmente na 

zona costeira, utilizando como petrecho de pesca, por exemplo, redes de 

arrasto. Tais pescarias buscam a captura de peixes e camarões, mas mesmo 

no arrasto que tem como alvo estes últimos, os peixes são numericamente 
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abundantes, principalmente aqueles de tamanho não comercializável que 

acabam por ser rejeitados na areia da praia. 

Durante as últimas décadas, os tecnólogos da pesca começaram a se 

importar mais com a conservação. Isso ocorreu inicialmente em resposta a 

preocupações sobre as capturas acessórias de espécies carismáticas (como 

golfinhos e tartarugas marinhas), mas rapidamente ampliou-se para a 

devolução de espécies não tão carismáticas (peixes juvenis descartados por 

arrastos de fundo), de acordo com Kennelly e Broadhurst (2002).  

A captura de indivíduos jovens pela pesca acidental, não só influencia 

nos aspectos relacionados a conservação das espécies, como também,  

segundo Block et. al (2011) e Stewart e Jones (2001), é capaz de interferir na 

densidade e distribuição de predadores, podendo limitar a abundância e 

distribuição destes no ambiente. Nesse sentido, estudos sobre biologia 

alimentar das espécies de peixes vêm recebendo atenção devido à sua 

importância na conservação de ambientes aquáticos frente aos impactos que 

estão sofrendo. 

Tais estudos são importantes para compreensão de aspectos básicos da 

biologia do animal, como: reprodução, crescimento e adaptação. Além disso, é 

fundamental para entender a maneira como as espécies exploram, utilizam e 

compartilham os recursos do ambiente. Segundo Luz-Agostinho et. al (2006), 

também propiciam informações úteis sobre o comportamento dos peixes frente 

a variações nas condições ambientais e do alimento disponível.  

Segundo Vieira-Lopes et. al (2013), a morfologia e histologia do trato 

gastrintestinal têm sido descritas em várias espécies de peixes, despertando 

considerável interesse pelas amplas variações na morfologia, hábitos 

alimentares, tipo de alimentação e estilos de vida como reflexo da elevada 

diversidade deste grupo zoológico e suas diferentes posições na cadeia trófica. 

Embora há um interesse crescente em aspectos anatômicos e histológicos do 

sistema digestório dos peixes , tais estudos são ainda escasso para ictiofauna 

neotropical. No entanto, Agostinho e Gomes (1997) advertem que uma espécie 

pode apresentar caracteres morfológicos que indicam a exploração de um 

determinado alimento, mas ao se analisar a dieta pode se verificar hábito 

alimentar diferente do esperado, indicando que a determinação do hábito 
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alimentar com base apenas em caracteres morfológicos não é confiável e, 

portanto, se faz necessário também o estudo da dieta. Investigações sobre 

hábitos alimentares, usando análises do conteúdo estomacal e das estruturas 

morfológicas envolvidas na alimentação ajudam na interpretação da dinâmica 

de alimentação e ocupação de habitat pelas espécies de peixes. 

Tratando-se da diversidade de itens alimentares ingeridos, a maioria dos 

peixes tropicais exibe uma intensa plasticidade trófica em suas dietas, 

conforme demonstra Agostinho, Gomes e Pelicice (2007), evidenciando que 

apesar de haver diferentes hábitos alimentares e de distintas adaptações do 

trato digestório, possuem uma considerável diversificação na dieta que confere 

vantagens às espécies generalistas em relação às especialistas (LOWE-

MCCONNEL, 1999). Isto pode estar relacionado a diversos fatores como, por 

exemplo, espaciais, sazonais, ontogenéticos e comportamentais. 

Nesse contexto, no presente trabalho, objetivou-se caracterizar o padrão 

sazonal dos aspectos alimentares e a morfohistologia do tubo digestório em 

relação ao regime alimentar das principais espécies de peixes descartadas 

pela pesca camaroeira na Região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.  

   

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A amostragem do estudo foi realizada em praias da região noroeste do 

litoral do Rio Grande do Norte, entre os municípios de Caiçara do Norte - RN 

(5° 4'1.15"S; 36° 4'36.41"O) e Icapuí, (4°38'48.28"S; 37°32'52.08"O), 

perfazendo uma extensão aproximada de 200 km através de monitoramento 

com quadricíclo. 

Devido a grande extensão, condição de acesso e características 

ambientais, a área de monitoramento foi dividida em dois setores (setor 1 e 

setor 2). Cada setor possui uma base de apoio que fornece suporte a dois 

trechos de monitoramento (FIG. 1): O primeiro trecho, denominado de Trecho 

A, localiza-se entre os municípios de Areia Branca-RN até limite do município 

de Icapuí com Aracatí-CE. O segundo, Trecho B, vai de Areia Branca até a 
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praia de Porto do Mangue-RN, incluindo estuário do rio Apodi - Mossoró. 

Pertencendo ao Setor 2, inclui-se o Trecho C: Guamaré até a praia Pontal dos 

Anjos-RN, incluindo o sistema estuarino de  Macau. E o Trecho D, Galinhos até 

a praia de Caiçara do Norte-RN, incluindo o complexo estuarino de Guamaré 

(FIG. 1). 

  

 

Figura 1. Localização da área de estudo, Costa Branca, RN, Brasil. 

 

Coleta do Material  

 

As coletas foram realizadas em uma frequência mensal do período de 

janeiro a dezembro de 2012, utilizando quadricíclo e realizando prévias 

aproximações com os pescadores para a obtenção dos exemplares no 

momento dos arrastos. As redes de arrasto, tracionadas manualmente, 

normalmente são levadas a locais próximos da costa por botes a remo ou 

paquetes, onde são soltas na água, de modo que os dois cabos ficam em terra 

para serem arrastados pelos pescadores. As redes de arrasto medem 

aproximadamente 6m a 40m de comprimento, por 3m de altura, confeccionada 

com náilon mono ou multifilamento, também conhecida como tresmalho. É 

empregada somente durante o dia na região a uma profundidade média de 

1,5m. Também conhecida como mangote quando se trata de rede de menor 

dimensão que destina-se à captura de camarão, no entanto também capturam 

espécies como bagre, saúna, manjuba e outros peixes pequenos.  
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Os exemplares capturados foram acondicionados em bolsas isotérmicas 

e transportados às bases de apoio, onde os peixes foram fotografados e alguns 

fixados em formol a 10%, sendo posteriormente preservados em álcool a 70% 

para posterior identificação. A composição específica da ictiofauna foi 

alcançada a partir de nomes comuns das espécies, de fotos, de informações 

fornecidas pelos pescadores, da identificação em campo, de consulta à 

bibliografia específica e especialista em sistemática.   

No Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados do Departamento de 

Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), os peixes 

foram medidos e pesados. Em relação a biometria, de cada exemplar foram 

registradas as variáveis comprimento total (CT) em centímetros, comprimento 

padrão (CP) em centímetros, peso total (PT) em gramas e peso dos estômagos 

(Wg) em gramas.   

Foi realizada a análise histológica das diferentes porções do tubo 

digestório para as quatro espécies mais representativas dos descartes dos 

arrastos camaroeiros na região da Costa Branca do RN.  

 

Análise da Dieta e Atividade Alimentar 

 

Para a análise da dieta, os estômagos foram conservados em álcool 

70% e tiveram o conteúdo examinado segundo o Método de Pontos 

(SWYNNERTON & WORTHINGTON, 1940), Freqüência de Ocorrência 

(ZAVALA-CAMIN, 1996) e Volumétrico (bateria de provetas, segundo HYSLOP, 

1980; placa milimetrada, segundo HELLAWEL & ABEL, 1971 ou, no caso de 

itens microscópicos, confecção e análise de lâminas com o conteúdo alimentar 

homogeneizado, segundo SEGUNDO, 2013). Os itens alimentares 

identificados foram separados em categorias alimentares de acordo com a sua 

origem, visando à determinação da dieta e do hábito alimentar (ROSECCHI & 

NOUAZE, 1987). Além disso, foi aplicado o Índice de Importância Alimentar 

para cada item consumido (KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980).  

Em virtude das diferenças climáticas, geomorfológicas, fitogeográficas e 

tectônicas que influenciam no regime de direção dos ventos e padrão de 

circulação oceânica, modelando o litoral (VITAL, 2006), foi avaliada a 
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alimentação natural e a atividade alimentar das espécies no período chuvoso e 

de estiagem. Os dados de precipitação pluviométrica referentes ao período de 

estudo foram obtidos no Proclima (Programa de Monitoramento Climático em 

Tempo Real da Região Nordeste) por consulta ao site 

http://www6.cptec.inpe.br/proclima/.      

 A atividade alimentar das espécies foi calculada a partir do Índice de 

Repleção Estomacal (IR) com base no peso corporal do peixe dividido pelo 

peso do estômago e multiplicado por cem. Os valores médios do IR por época 

do ano (chuvosa e estiagem) também foram relacionados com a atividade 

reprodutiva das espécies. Foi utilizado o teste de Mann-Whitney com o intuito 

de comparar os valores do Índice de Repleção Estomacal (IR) e do Índice 

Gonadossomático (IGS) para o período chuvoso e de estiagem.  

Para analisar a similaridade entre as espécies de peixes de acordo com 

as presas ocorrentes nos seus conteúdos estomacais empregou-se a análise 

de Cluster, na qual a distância euclidiana foi utilizada como medida. Para 

organizar as variáveis em grupos utilizou-se o método Wards. De acordo com o 

dendograma gerado a partir da similaridade dos itens alimentares ingeridos foi 

analisada a relação da morfohistologia do tubo digestório com o hábito 

alimentar para uma espécie de cada um dos quatro grupos formados.  

 

Análise Histológica 

 

Após as biometrias, os peixes foram eviscerados com um 

seccionamento na região abdominal, a partir do poro urogenital para a retirada 

do tubo digestório. Posteriormente, foram realizados cortes histológicos 

transversais de diferentes porções do tubo digestório, cujas amostras foram 

fixadas em formol a 10% para serem submetidas ao tratamento histológico 

pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, segundo Tolosa (2003), com o intuito 

de avaliar a histologia das diferentes porções do tubo digestório e relacioná-la 

com o hábito alimentar das espécies. 

 

 

 



63 
  

RESULTADOS 

Espectro alimentar e dieta 

Larimus breviceps 

Foram utilizados 67 exemplares de Larimus breviceps para análise do 

conteúdo estomacal. A dieta desta espécie, no ambiente estudado, apresentou-

se diversificada. Os valores mais significativos de frequência de ocorrência 

ocorreram para as categorias “Crustacea Dendrobranchiata” (77,6%), “Alevino” 

(28,3%) e “Resto de Teleostei” que esteve presente em 23,9% dos estômagos 

analisados. Os volumes que cada categoria alimentar representou do volume 

total de conteúdo estomacal analisado foram condizentes com os valores de 

frequência de ocorrência. A categoria alimentar “Resto de Teleostei” 

compreende os itens alimentares “Escamas de Teleostei”, “Espinhas de 

Teleostei” e “Resto de peixe Teleostei”, representando 12,02% do volume total 

de conteúdo estomacal analisado (FIG. 2 a).   

 

Menticirrhus littoralis 

Para Menticirrhus littoralis foram analisados 33 amostras de conteúdos 

estomacais. A dieta desta espécie apresentou-se variada, porém menos 

diversificada que a dieta de Larimus breviceps. Para esta espécie, mais 

categorias alimentares foram representativas, em termos de frequência de 

ocorrência e frequência volumétrica, na dieta. Os valores mais significativos de 

frequência de ocorrência incidiram sobre as categorias “Crustacea 

Dendrobranchiata” (57,6%), “Mollusca Bivalvia” (18,2%), ”Polichaeta” (18,2%), 

“Crustacea Brachyura” (12,1%) e “Material Animal” (30,3%) (FIG. 2 b).  

 

Conodon nobilis 

Foram analisados 51 amostras de conteúdos estomacais, sendo 

“Teleostei” a categoria alimentar de maior frequência volumétrica e de 

ocorrência, diferentemente das demais espécies aqui estudadas.  

Além da categoria “Teleostei”, os valores mais representativos de 

frequência de ocorrência ocorreram também para as categorias “Crustacea 

Dendrobranchiata” (19,6%) e “Material Animal” (11,8%) (FIG. 2 c).   
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Pomadasys corvinaeformis 

Cinquenta e duas amostras de conteúdos estomacais para esta espécie 

foram analisadas. A categoria alimentar de maior frequência volumétrica e de 

ocorrência foi “Crustacea Dendrobranchiata”, assim como para Larimus 

breviceps e Menticirrhus littoralis. Além da categoria “Crustacea 

Dendrobranchiata”, destacaram-se também as categorias “Resto de Teleostei” 

(32,7%), “Mollusca Bivalvia” (17,3%), “Sedimento” (15,4%) e “Material Animal” 

(15,4%). Dentre tais categorias, evidencia-se “Resto de Teleostei” pelo fato de 

ter apresentado alta frequência de ocorrência, porém baixa frequência 

volumétrica (FIG. 2 d).   

 

  

 

Figura 2. Composição da dieta para quatro espécies ocorrentes nos descartes da pesca de 
arrasto camaroeiro na Região da Costa Branca, RN. Larimus breviceps (A); Menticirrhus 
littoralis (B); Conodon nobilis (C); Pomadasys corvinaeformis (D).  

Em relação ao padrão sazonal dos espectros alimentares verificaram-se 

maiores porcentagens para a categoria “Crustacea Dendrobranchiata” no 

período de estiagem (Figura 4 a, b, d) quando comparado ao período chuvoso 

(FIG. 3 a, b, c, d). A categoria alimentar mais significativa para cada uma das 
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espécies estudadas permaneceu a mesma nas duas épocas do ano, exceto 

para P. corvinaeformis, a qual apresentou a categoria “Mollusca Bivalvia” como 

a mais significativa no período chuvoso, enquanto que na estiagem predominou 

“Crustacea Dendrobranchiata”.         

 

 

Figura 3. Composição da dieta para quatro espécies comuns nos descartes da pesca de 
arrasto camaroeiro no período chuvoso na Região da Costa Branca, RN. Larimus 
breviceps (A); Menticirrhus littoralis (B); Conodon nobilis (C); Pomadasys corvinaeformis 
(D). 

  



66 
  

 

Figura 4. Composição da dieta para quatro espécies comuns nos descartes da pesca 
de arrasto camaroeiro no período de estiagem na Região da Costa Branca, RN. 
Larimus breviceps (A); Menticirrhus littoralis (B); Conodon nobilis (C); Pomadasys 
corvinaeformis (D). 

O resultado referente à análise do Índice de Importância Alimentar (IAi) 

indica maior importância para categoria “Crustacea” em Larimus breviceps 

(0,73), Menticirrhus littoralis (0,88) e Pomadasys corvinaeformis (0,67) (FIG. 5 

a, b, d). O resultado diferiu para a espécie Conodon nobilis, para a qual 

“Teleostei” foi a categoria de maior importância, com 0,74 (FIG. 5 c). Apesar de 

estar em menor porcentagem, a categoria “Teleostei” também se destaca para 

Larimus breviceps (FIG. 5 a), “Polichaeta” para Menticirrhus littoralis (FIG. 5 b), 

“Crustacea” para Conodon nobilis (FIG. 5 c), “Mollusca” e “Teleostei” para 

Pomadasys corvinaeformis (FIG. 5 d). A partir desta análise, classificam-se as 

quatro espécies estudadas como carnívoras, sendo Larimus breviceps, 

Menticirrhus littoralis e Pomadasys corvinaeformis carnívoras com tendência a 

carcinofagia, enquanto que Conodon nobilis com tendência a piscivoria.  
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Figura 5. Índice de importância alimentar para quatro espécies comuns nos descartes de 
arrasto camaroeiro na Região da Costa Branco do RN. Larimus breviceps (A), 
Menticirrhus littoralis (B), Conodon nobilis (C) e Pomadasys corvinaeformis (D).  

  

Relação da atividade alimentar com a reprodutiva 

A análise do índice médio de repleção estomacal (IR) para Larimus 

breviceps, Menticirrhus littoralis, Conodon nobilis e Pomadasys corvinaeformis 

demonstrou, para o período estudado, diferenças significativas na alimentação 

de acordo com a época do ano, demonstrando maior atividade alimentar 

durante estiagem (FIG. 6).   

Em relação a análise do índice médio de repleção estomacal (IR) 

associada com a atividade reprodutiva, foi verificado que os peixes das 

espécies estudadas aumentam a atividade alimentar no período que antecede 

o possível início da atividade reprodutiva. Uma vez que foram observados 

maiores valores de IGS no período chuvoso (FIG. 6).    

 



68 
  

 

Figura 6. Distribuição temporal dos valores médios do Índice Gonadossomático 
(IGS) e do índice de Repleção Estomacal (IR), com seus respectivos desvios-
padrão, de quatro espécies comuns nos descartes de arrastos camaroeiros da 
Costa Branca do RN, entre janeiro a dezembro de 2012. (A) Larimus breviceps; (B) 
Menticirrhus littoralis; (C) Conodon nobilis e (D) Pomadasys corvinaeformis.   

Relação da morfohistologia do tubo digestório com o hábito Alimentar 

O dendograma de agrupamento com base na similaridade dos itens 

alimentares ingeridos por 16 das 49 espécies registradas demonstra a 

formação de quatro grupos (FIG. 7): o primeiro em ordem decrescente de 

afinidade, representado por Opisthonema oglinum e Lycengraulis grossidens. O 

segundo composto por Conodon nobilis, Bagre bagre, Bagre marinus e 

Gymnura micrura.  O terceiro, maior grupo, inclui as espécies Menticirrhus 

littoralis, Selene brownii, Dasyatis guttata, Pellona harroweri, Pomadasys 

corvinaeformis, Polydactylus virginicus, Larimus breviceps e Aspistor luniscutis. 

O quarto, com menor afinidade, formado por Sphoeroides testudineus e 

Lagocephalus laevigatus.  

Os itens alimentares com maior peso na formação do primeiro grupo são 

“molusco gastrópode” e “sedimento”. No segundo agrupamento o principal 

responsável é o item “peixe teleósteo”.  Para o terceiro grupo o item alimentar 

de maior importância é “crustáceo”, já para o quarto grupo os itens alimentares 

predominantes são “echinodermata” e “molusco bivalve”. A maior distância 
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entre as espécies deste quarto grupo se deve a ingestão importante de 

“molusco bivalve” e relativamente menos importante de “echinodermata” para  

Sphoeroides testudineus, enquanto para Lagocephalus laevigatusse o item 

“echinodermata” é mais importante que “molusco bivalve” na sua alimentação 

natural.   

 

 

Figura 7. Dendograma de agrupamento para 16 espécies, ocorrentes em descartes da pesca de 
arrasto camaroeiro na Costa Branca, RN, com base na similaridade dos itens alimentares 
ingeridos. (M. litt= Menticirrhus littoralis, S. brow= Selene brownii, D. gutt= Dasyatis guttata, P. 
harr= Pellona harroweri, P. corv= Pomadasys corvinaeformis, P. virg= Polydactylus virginicus, L. 
brev= Larimus breviceps, A. luni= Aspistor luniscutis, C. nobi= Conodon nobilis, B. bagr= Bagre 
bagre, B. mari= Bagre marinus, G. micr, Gymnura micrura, O. ogli= Opisthonema oglinum, L. gros= 
Lycengraulis grossidens, S. test= Sphoeroides testudineus, L. laev= Lagocephalus laevigatus).  

 Com o intuito de caracterizar grupos com dieta e morfologia do tubo 

digestório distintas, foi analisada a relação da morfohistologia do tubo 

digestório com o hábito alimentar para a espécie mais comum de cada um dos 

quatro grupos formados no dendograma.  

 Para o grupo I foi analisada a morfologia macro e microscópica do tubo 

digestório de O. oglinum. Macroscopicamente, para esta espécie o esôfago é 

um tubo curto, medindo aproximadamente 4 mm de comprimento, sendo o 

limite entre esôfago e estômago difícil de distinguir anatomicamente. O 



70 
  

estômago, por sua vez, apresenta forma de um V aberto, o diâmetro é uniforme 

em toda extensão, exceto na porção terminal, quando apresenta uma leve 

constricção seguida de uma dilatação provida de musculatura densa, que 

forma o piloro. O intestino apresenta as alças intestinais em disposição em 

forma de “S” e tem um diâmetro uniforme em toda extensão.  

Em relação a histologia, em seção transversal distinguem-se as quatro 

camadas usuais de revestimento do tubo digestório: mucosa, submucosa, 

muscular e serosa. Observa-se a transição entre o epitélio estratificado 

característico do esôfago (FIG. 8 a) para o epitélio cilíndrico simples 

característico do estômago.  

A mucosa do estômago apresenta invaginações do epitélio de 

revestimento para o interior da lâmina própria, constituindo as fossetas 

gástricas, além de conter glândulas gástricas tubulares, mais numerosas na 

região próxima ao piloro (FIG. 8 b). A camada muscular contêm duas camadas, 

uma longitudinal externa e outra circular interna (FIG. 8 c). Esta disposição 

idêntica à do esôfago, contrasta com um grande número de peixes, em que as 

fibras circulares do estômago são mais externas. O piloro possui paredes 

fortemente musculosas, com uma camada muscular ocupando quase a 

espessura total da parede (FIG. 8 b).  

A porção inicial do intestino é constituída pelos cecos pilóricos, os quais 

recobrem a ampola pilórica. Nesta desembocam os ductos dos cecos e o ducto 

biliar. As paredes do intestino são providas das camadas mucosa, muscular e 

serosa, não existindo submucosa (FIG. 8 d). A histologia é semelhante em toda 

extensão do intestino. O epitélio contém dois tipos principais de células, as 

cilíndricas, comuns nos epitélios de absorção, e as células mucosas, com 

forma de cálice. 
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Figura 8. Análise histológica do tubo disgestório de Opisthonema oglinum, A. 
Região esofágica a1) epitélio estratificado; a2) lâmina própria; B. Região pilórica do 
estômago b1) camada muscular; seta) glândulas gástricas tubulares; C. Região 
cárdica do estômago c1) lâmina própria; c2) camada muscular circular interna; c3) 
camada muscular longitudinal externa; c4) serosa; D. Região intestinal d1) 
vilosidades intestinais; d2) camada muscular; d3) serosa. H.E. Barra 100µm. 

Para o grupo II foi analisada a histologia do tubo digestório de C. nobilis. 

O esôfago apresentou epitélio estratificado (FIG. 9 a), enquanto as demais 

porções do tubo demonstrou epitélio cilíndrico simples. No esôfago observou-

se a presença de lâmina própria formada por tecido conjuntivo aglandular. A 

camada muscular do estômago contém fibras circulares internas e longitudinais 

externas, as quais são mais delgadas, o que contrasta com o esôfago (FIG. 9 

b). O intestino apresentou muitas vilosidades intestinais (FIG. 9 c), com uma 

musculatura circular interna mais espessa que a longitudinal externa, seguida 

da serosa, a qual é semelhante à das porções anteriores do tubo digestório 

(FIG. 9 d). 
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Figura 9. Análise histológica do tubo digestório de Conodon nobilis. A. Região 

esofágica a1) epitélio estratificado; a2) lâmina própria; B. Região cecal do 
estômago b1) pregas da mucosa; b2) camada muscular circular interna; b3) 
camada muscular longitudinal externa; C. Região intestinal c1) vilosidades 
intestinais; c2) camada muscular circular interna; c3) camada muscular longitudinal 
externa; c4) serosa; D. Região dos cecos pilóricos d1) camada muscular circular 
interna; d2) camada muscular longitudinal externa. H.E. Barra 100µm. 

Para o grupo III foi analisada a histologia do tubo digestório de L. 

breviceps, a qual se assemelhou com a de C. nobilis. O esôfago apresentou 

epitélio estratificado, enquanto as demais porções do tubo demonstrou epitélio 

cilíndrico simples. No epitélio esofágico foram observadas células basais 

basófilas e células secretoras de muco, as quais não se coram por HE (FIG. 10 

a). Na região de transição entre o esôfago e estômago verifica-se o aumento 

gradativo de células secretoras de muco. A região cecal do estômago foi 

intermediária com a porção cárdica e pilórica. Na região cárdica, primeira 

porção do estômago, observou-se paredes espessas e luz reduzida pela 

grande quantidade de dobras que apresenta (FIG. 10 b). Entretanto, a camada 

muscular da região pilórica possui diâmetro superior as demais camadas 

musculares estomacais.  

Em todas as porções do estômago, as fibras circulares da túnica 

muscular apresentam uma disposição mais interna e as longitudinais mais 

externa (FIG. 10 c). A mucosa da região cecal do estômago é provida de 

numerosas glândulas gástricas, originadas a partir de invaginações do epitélio 

cilíndrico simples (FIG. 10 d). Tais glândulas têm como função a secreção de 
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ácido clorídrico e pepsinogênio. O intestino, como para O. oglinum e C. nobilis, 

apresentou uma musculatura circular interna mais espessa que a longitudinal 

externa (FIG. 11 a). Os cecos pilóricos apresentaram histologia semelhante a 

do intestino, porém uma musculatura mais delgada (FIG. 11 b). 

 

Figura 10. Análise histológica do tubo digestório de Larimus breviceps. A. Região 
esofágica a1) epitélio cilíndrico estratificado; cabeça da seta) células basais do 
esôfago; seta) células mucosas; B. Região cádica do estômago b1) prega da 
mucosa; C. Túnica muscular c1) camada muscular circular interna; c2) camada 
muscular longitudinal externa; c3) serosa vascularizada; D. Mucosa da região 
cecal do estômago d1) epitélio cilíndrico simples; d2) glândulas gástricas. H.E. 
Barra 100µm. 

 

 

 

Figura 11. Análise histológica do intestino e cecos pilóricos de Larimus breviceps. A. 
Região intestinal a1) vilosidades intestinais; a2) camada muscular circular interna; a3) 
camada muscular longitudinal externa B. Cecos pilóricos b1) vilosidade intestinal; b2) 
camada muscular circular interna b3) camada muscular longitudinal externa. H.E. Barra 
100µm. 
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Para o quarto grupo se analisou a histologia do tubo digestório de S. 

testudineus. O estômago é uma dilatação do tubo digestório onde os alimentos 

são mantidos o tempo necessário para a realização da digestão ácida.  

No entanto, algumas espécies não possuem estômago, apresentando 

todo o tubo digestório com a aparência de intestino. Em alguns peixes sem 

estômago evidente pode ocorrer um pseudoestômago bulbo intestinal, o que foi 

verificado para a espécie em estudo. Através da análise macroscópica não foi 

possível distinguir as diferentes porções do tubo digestório (esôfago, estômago 

e intestino), já na análise histológica verificou-se um pseudoestômago 

caracterizado por um epitélio com menos vilosidades e uma musculatura mais 

espessa que todo o restante do tubo digestório, que se constitui como intestino 

(FIG. 12 a, b, c, d). Outra característica para S. testudineus distinta da maioria 

dos teleósteos é a ausência de cecos pilóricos. 

 

 

Figura 12. Análise histológica do tubo digestório de Sphoeroides testudineus. A. 
Pseudoestômago a1) vilosidade intestinal; a2) camada muscular da mucosa; 
cabeça da seta) camada muscular circular interna; seta) camada muscular 
longitudinal externa; a5) serosa; a6) vaso sanguíneo; B. Região intestinal b1) 
numerosas vilosidades intestinais; C. Região intestinal c1) epitélio cilíndrico 
simples; D. Região intestinal d1) submucosa; d2) camada muscular circular 
interna; d3) camada muscular circular externa; d4) serosa. H.E. Barra 100µm. 
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DISCUSSÃO 

 

Espectro alimentar e dieta 

 

Suda et. al (2002) ressaltam que as praias podem ter maior relevância 

como locais de alimentação de juvenis de médio e grande porte do que como 

um ambiente de proteção, uma vez que não apresentam a complexidade 

estrutural existente em outros ambientes costeiros, tais como raízes de 

mangue, banco de macrófitas ou corais, os quais formam microhabitats que 

são amplamente utilizados por juvenis (LAEGDSGAARD & JOHNSON, 2001). 

O conhecimento sobre os regimes alimentares das espécies de peixes é de 

extrema importância para o entendimento das interações ecológicas (BECK et 

al., 2003).  

Trabalhos de ecologia alimentar dos peixes da zona de surfe são 

escassos, sobretudo para a costa do Brasil (ZAHORCSAK et al., 2000). Apesar 

do pouco conhecimento acerca do ambiente de praias arenosas, este 

frequentemente é descrito como um sítio de alimentação para diversas 

espécies de peixes, principalmente juvenis. 

Diversos estudos indicam o estuário como áreas de berçários de 

camarões (LEE, 2004). Esses decápodas exibiram importância na alimentação 

da maioria dos peixes amostrados no presente estudo, principalmente na forma 

de pós-larvas de peneídeos.    

Poucas informações estão disponíveis sobre a alimentação das quatro 

espécies em estudo, L. breviceps, M. littoralis, C. nobilis e P. corvinaeformis, 

em águas brasileiras. Para L. breviceps, Moraes, Lopes e Oliveira-Silva (2004) 

identificaram 32 categorias alimentares em 366 conteúdos estomacais na praia 

de Ponta da Ilha (Bahia) e observaram predomínio de “Crustacea”.  

Lopes e Oliveira-Silva (1999) verificaram 15 categorias alimentares em 

185 tubos digestórios da mesma espécie, com predomínio de “Crustacea”, 

representados por grupos tanto associados com a coluna d’água como com o 

bentos, assim como também verificado para o presente estudo. Algumas 

semelhanças quanto a composição das categorias alimentares para L. 
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breviceps foram observadas entre os dados apresentados pelos dois trabalhos 

mencionados acima e os citados neste estudo. 

Como também observado por Moraes, Lopes e Oliveira-Silva (2004) e 

por Lopes e Oliveira-Silva (1999), a presença de sedimento é considerada 

como acidental, provavelmente ingeridos juntamente com presas do interesse 

de L. breviceps, confirmando que jovens desta espécie nas praias da Costa 

Branca do RN alimentam-se também de presas relacionadas com substrato. 

Neste estudo, não foi registrado “restos de algas” como item alimentar para L. 

breviceps. Moraes, Lopes e Oliveira-Silva (2004) registraram restos de algas 

em baixa frequência, o que parece indicar caráter acidental.  

Este estudo, abordando em sua maioria indivíduos juvenis, permite 

concluir que L. breviceps, nas praias da Costa Branca do RN, possui uma 

alimentação variada, caracterizando uma dieta generalista. De acordo com o 

índice de importância alimentar, L. breviceps apresenta hábito alimentar 

carnívoro com tendência à carcinofagia, assim como também evidenciado por 

Moraes, Lopes e Oliveira-Silva (2004).  

Indivíduos da espécie M. littoralis alimentaram-se de uma variedade de 

presas com baixa frequência média de ocorrência, assim como verificado para 

mesma espécie por Rodrigues e Vieira (2010).  Somado a este fato, o aumento 

na disponibilidade de invertebrados bentônicos durante a estiagem, em virtude, 

provavelmente, da época de defeso que proíbe a pesca de arrasto camaroeiro 

e da época reprodutiva dos camarões, promoveu o forrageamento de forma 

oportunista desta espécie por presas mais abundantes, neste caso “Crustacea 

Dendrobranchiata”.  

Portanto, é esperado que os peixes que apresentam graus de 

oportunismo aproveitem a abundância elevada momentânea de invertebrados 

bentônicos, embora eles possam ser classificados como especialistas devido à 

elevada quantidade de uma presa específica. No entanto, de acordo com 

Rodrigues e Vieira (2010), apenas uma comparação das dietas ao longo do 

tempo permite a caracterização de espécies como especialistas, as quais se 

alimentam exclusivamente de um grupo de presa a maior parte do tempo, ou 

como generalistas-oportunistas que se alimentam intensamente sobre a presa 
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mais abundante no ambiente apresentando mudanças nos conteúdos 

estomacais, como mudanças na assembleia de presas ao longo do tempo.  

Para o presente estudo foram identificados 13 itens alimentares na 

alimentação natural de C. nobilis, o mesmo foi observado por Lopes e Oliveira-

Silva (1998) estudando a alimentação de C. nobilis na praia de Jaguaribe, 

estado de Pernambuco.  Em relação a frequência de ocorrência e volumétrica, 

as principais categorias alimentares para C. nobilis foram “Teleostei” e 

“Crustacea Dendrobranchiata”, com maiores porcentagens para aquela. Já 

para Lopes e Oliveira-Silva (1998) foi verificada maior porcentagem para 

“Crustacea Decapoda” em detrimento de “Teleostei”. O item “Escama de 

Teleósteo” representou 19,6% e 56,9% do total da porcentagem volumétrica e 

de ocorrência para a categoria “Teleostei”, respectivamente.  

Portanto, para as praias da Costa Branca do Rio Grande do Norte, C. 

nobilis apresentou hábito alimentar carnívoro com tendência piscívora, 

enquanto que na praia de Jaguaribe em Pernambuco a mesma espécie foi 

classificada como carnívora com tendência a carcinofagia, de acordo com 

Lopes e Oliveira-Silva (1998). Apesar da presença de escamas de teleostei 

também ter sido observada por Lopes e Oliveira-Silva (1998), ainda não é 

possível afirmar que C. nobilis possui hábito lepidofágico, pois a presença de 

escamas nos conteúdos estomacais pode estar relacionada com sua presença 

no substrato e possível ingestão acidental, não caracterizando um hábito 

lepidofágico. Não existem registros de lepidofagia para esta espécie. 

A dieta de P. corvinaeformis inclui como itens alimentares crustáceos, 

peixes, bivalves, sedimento, nematódeos, poliquetas, equinodermatas 

gastrópodes, algas e restos de inseto. A ocorrência destes itens indica que a 

espécie apresenta um espectro alimentar variado, cujos itens alimentares 

encontram-se distribuídos em toda a coluna d’água.  Estes dados estão de 

acordo com Costa et. al (1995). Araújo et. al (2008) classificam esta espécie 

como onívora. Neste estudo foram registrados os itens alimentares “Material 

Vegetal” e “Algas” em baixa frequência para C. nobilis e P. corvinaeformis, 

respectivamente, o que parece indicar caráter acidental. Os resultados 

demonstram que juvenis de coró branco têm grande capacidade de digerir itens 

protéicos, sugerindo que este peixe é carnívoro com tendência à carcinofagia. 
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Nesse contexto, em relação ao hábito alimentar, detectou-se que os 

peixes de descarte dos arrastos camaroeiros alimentam-se principalmente de 

organismos bentônicos, demersais ou bentopelágicos. A preferência por esses 

recursos influencia diretamente a posição deles na coluna d’água (WOOTTON, 

1989) e, consequentemente, a suceptibilidade de captura pelos arrastos de 

fundo. Sendo assim, essas espécies são mais susceptíveis a captura acidental 

pelos arrastos camaroeiros que as espécies pelágicas. 

A análise por período chuvoso e de estiagem da dieta das quatro 

espécies estudadas evidenciou um caráter sazonal no hábito alimentar. 

Durante a estação chuvosa, houve maior frequência de ocorrência e 

volumétrica do item “Crustacea Dendrobranchiata” para L. breviceps e M. 

littoralis, “Molusco Bivalvia” para P. corvinaeformis e maior frequência de 

ocorrência de “Teleostei” para C. nobilis, enquanto que na estiagem o item de 

maior frequência de ocorrência e volumétrica para três das quatro espécies 

estudadas (L. breviceps, M. littoralis e P. corvinaeformis) foi “Crustacea 

Dendrobranchiata”.  

Já para C. nobilis o item preferencial permaneceu “Teleostei”, porém em 

maiores porcentagens de frequência de ocorrência e volume. O 

comportamento alimentar oportunístico, observado para muitos peixes em 

regiões estuarinas, é caracterizado pela utilização de um recurso abundante 

em um determinado tempo e um dado local, modificando o espectro “normal” 

de presas da dieta de uma espécie (ELLIOT et al., 2007).  

Tal oportunismo parece ser o caso de P. corvinaeformis, uma vez que na 

estação chuvosa alimenta-se principalmente de bivalves, enquanto que na 

estiagem de crustáceos. Além disso, as espécies L. breviceps e M. littoralis 

também aumentaram a ingestão do item “Crustacea Dendrobranchiata”, 

enquanto que C. nobilis aumentou a ingestão de “Teleostei”. Possivelmente 

devido a elevada abundância dos itens “Crustacea Dendrobranchiata” e 

“Teleostei” nesta dada unidade espaço-temporal.  

Apesar das variações temporais na dieta, observa-se que as presas 

dominantes permaneceram com elevada importância para ambas as estações, 

com exceção de P. corvinaeformis, ficando mais claro, portanto, o caráter 

oportunista para esta espécie. Isto pode ser reflexo da época de defeso da 
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pesca de arrasto camaroeiro da região, que possibilita a maior disponibilidade 

destes recursos alimentares durante o período de estiagem. Somando-se a 

isso, segundo Jimenez et. al (1999); Testa e Bosence (1999), o período de 

estiagem caracteriza-se pela presença de ventos mais fortes, o que contribui 

com uma menor parcela de pescadores que pescam nesta época do ano, uma 

vez que ventos mais brandos, como os que ocorrem durante o período 

chuvoso, são mais favoráveis para a pesca de arrasto de fundo.  

Devido a variação temporal nos tipos e na abundância de presas 

potenciais, as espécies de peixes presentes em um habitat particular, em um 

determinado tempo, devem ser capazes de se alimentar oportunisticamente 

daquelas presas que estão disponíveis no dado habitat e no dado tempo, 

segundo Schafer et. al (2002) e Bennemann et. al (2005). Sendo assim, as 

quatro espécies caracterizam-se, no presente estudo, como generalistas-

oportunistas. 

 

Relação da atividade alimentar com a reprodutiva 

 

O nosso estudo avaliou a atividade alimentar a partir de dados 

referentes ao índice de repleção estomacal, que segundo Strictar-Pereira et. al 

(2010), pode fornecer informações mais seguras quanto á época em que o 

peixe se apresenta em melhores condições alimentares, isto é, fornece 

informações quanto as variações espaciais e temporais na atividade alimentar 

do peixe.  

A análise dos resultados do Índice de repleção estomacal por época do 

ano demonstrou diferenças entre o período chuvoso e de estiagem, 

apresentando maior atividade alimentar durante estiagem. Zavala-Camin 

(1996) observou a variação sazonal na alimentação de peixes, sugerindo que 

isto pode mostrar o ciclo de vida da presa ou o resultado de competição pelo 

mesmo alimento.  

Nesse sentido, observou-se no conteúdo estomacal das quatro espécies 

em estudo uma maior incidência do item “Crustacea” durante a estiagem, 

quando provavelmente está ocorrendo o período principal de reprodução e 

desova do camarão sete barbas (BRANCO, 2005), o qual é capturado e 
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comercializado na região. Sendo assim, a presença nos conteúdos estomacais 

de formas juvenis de crustáceo dendrobranchiata (camarões) torna-se máxima 

nesse período e mínima durante o período chuvoso, devido a maior turbulência 

da água, que diminui a capturabilidade das espécies.  

Além disso, no principal pico de reprodução e desova do camarão sete 

barbas (entre setembro e dezembro) também ocorrem na região a época de 

defeso e a presença de ventos mais fortes, consequentemente, reduz-se a 

quantidade de arrastos camaroeiros realizados na costa e isso contribui para 

uma maior disponibilidade deste recurso alimentar para as espécies de peixes.   

Outros fatores também podem influenciar a atividade alimentar dos 

peixes, dentre eles, a época de reprodução, que no nordeste brasileiro 

geralmente ocorre no período chuvoso (BENNEMANN et al., 1996). Na 

estiagem, que antecede a esse período, a atividade alimentar se mostrou 

elevada para as quatro espécies analisadas, reduzindo no período chuvoso, 

momento em que observou-se maiores valores para o IGS. Essa elevação dos 

valores de IR na estiagem, provavelmente, ocorre como estratégia para 

armazenamento de energia a ser utilizada durante o possível início da atividade 

reprodutiva no período chuvoso, uma vez que a maioria dos indivíduos 

coletados encontravam-se imaturos, isto é, juvenis.  

A redução do IR na época chuvosa também pode ser explicada devido a 

necessidade de um maior espaço disponível na cavidade abdominal para 

acomodar o aumento do tamanho das gônadas (BENNEMANN et al., 1996). 

Segundo Costa et. al (2005), o aumento do tamanho das gônadas também 

pode exercer uma pressão mecânica sobre o trato gastrointestinal, reduzindo, 

portanto, a ingestão de alimentos.  

Adicionalmente, fatores tais como condições ambientais, metodologia de 

captura e estado fisiológico do indivíduo pode afetar a quantidade de alimento 

ingerido pelo peixe. 

 

Relação da morfohistologia do tubo digestório com o hábito alimentar 

 

Os peixes são adaptados a se alimentar de um determinado item ou 

conjunto de itens. A forma do tubo digestório pode refletir as tendências 
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alimentares da espécie, como também a plasticidade na dieta é regida pela 

morfologia do trato gastrointestinal (Winemiller, 1992). Esta proposição é 

confirmada no presente estudo, uma vez que a similaridade alimentar entre L. 

breviceps e C. nobilis reflete-se em semelhanças nas características 

morfohistológicas destas espécies, enquanto a separação de O. oglinum e S. 

testudineus em grupos distintos na análise de Cluster reflete-se nas diferentes 

particularidades nos aspectos morfohistológicos do tubo digestório das 

respectivas espécies.  

As características morfohistológicas do tubo digestório das quatro 

espécies estudadas sugerem que são especializadas na digestão mecânica, 

sendo C. nobilis, L. breviceps e S. testudineus consideradas como espécies 

carnívoras e O. oglinum como espécie planctófaga. C. nobilis e L. breviceps 

apresentam estruturas semelhantes a outras espécies carnívoras como, por 

exemplo, a presença de cecos pilóricos, intestino curto sem diferenciação e 

estômago musculoso.  

De acordo com Filho (2003), nos peixes sem estômago (ciclóstomos) o 

esôfago está diretamente relacionado com o intestino, sendo ao nível deste 

que ocorrem os processos bioquímicos essenciais da digestão. 

Os indivíduos de S. testudineus alimentam-se predominantemente de 

echinodermatas e moluscos bivalves, alimentos com altos teores de 

substâncias alcalinas difíceis de serem transportadas através de um estômago, 

além de inviabilizarem a digestão ácida, o que pode estar diretamente 

relacionado com a morfohistologia do seu tubo digestório.    

Apesar da espécie S. testudineus não possuir um estômago 

propriamente dito, apresenta um pseudoestômago com camadas musculares 

mais espessas, que provavelmente estão envolvidas na digestão mecânica, 

uma vez que se alimentam de animais (bolachas da praia e bivalves) que 

possuem carapaça e concha carbonatada. Em relação a atividade proteolítica, 

segundo Filho (2003) as proteases podem ser divididas em dois grandes 

grupos: uma protease que atua no meio ácido e outra que atua em meio 

básico. As proteases ácidas e básicas estão, geralmente, presentes em peixes 

que apresentam estômago bem delimitado e funcional como, por exemplo, para 

O. oglinum, C. nobilis e L. breviceps, enquanto espécies agástricas, geralmente 
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possui apenas a básica, sendo produzida principalmente pelo pâncreas ou 

parede da mucosa intestinal, como é o caso de S. testudineus.  

Para Stroband e Van Der Veen (1981), as principais funções do 

estômago são o armazenamento de alimentos e a defesa contra 

microorganismos pela produção de ácido clorídrico, a digestão protéica em 

ambiente de baixo pH seria de importância secundária. A ausência desta 

função digestória foi associada aos teleósteos sem estômago, que absorvem 

por pinocitose e digerem intracelularmente proteínas no intestino, em um 

processo similar ao descrito em mamíferos recém-nascidos.  

A maioria das espécies de peixes da ordem Clupeiformes se alimenta de 

organismos planctônicos. Estes comedores de plâncton têm longos e 

numerosos rastros branquiais e uma boca pequena com dentes minúsculos 

(WHITEHEAD et al., 1988; NELSON, 2006). O. oglinum foi classificada como 

sendo planctófaga devido ingestão, em ordem decrescente de importância, de 

crustáceos, sedimento, moluscos, resto de teleósteo e resto de material 

vegetal, além de apresentar rastros longos e fendas branquiais largas, 

deixando passar grande quantidade de água, o que é característico de 

espécies planctófagas. Dentre os alimentos mencionados acima, merecem 

destaque os seguintes: crustáceos – copépodas e decápodas (principalmente 

Lucifer e Tanaidacea) e moluscos – larvas de bivalves e gastrópodes. Segundo 

Alves e Sawaya (1974), estes peixes não escolhem seus alimentos, mas filtram 

a água, incorporando tudo o que ela contém. Ainda de acordo com Alves e 

Sawaya (1974), existe certa coincidência entre a composição do conteúdo 

estomacal destes peixes com o plâncton da região considerada, indicando que 

os mesmos são planctófagos. Embora O. oglinum seja essencialmente 

planctófaga, pode-se encontrar alimentos de hábitos bentônico e/ou nectônico 

na dieta dos indivíduos maiores.    

Na sardinha bandeira (Opisthonema oglinum) o estômago apresenta um 

diâmetro uniforme em toda sua extensão, exceto nas proximidades da porção 

terminal, quando apresenta uma dilatação provida de musculatura bastante 

densa, que forma o piloro, segundo Alves e Sawaya (1974). No presente 

estudo também foi confirmada a existência de uma túnica muscular bastante 

desenvolvida na região pilórica, formando o piloro. Embora o bulbo pilórico não 
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constitua uma verdadeira moela, possui paredes suficientemente musculosas 

para funcionar como um órgão triturador. A presença deste sistema de 

trituração é justificável tendo em vista o caráter alimentar da espécie.  

Para as demais espécies analisadas, embora de forma menos 

acentuada, também se observou uma camada muscular mais espessa na 

região pilórica, o que favorece o esvaziamento gástrico e a expulsão do 

alimento para o intestino anterior.  

Como podem ocorrer variações na morfologia do tubo digestório entre as 

formas iniciais de vida e os adultos de uma mesma espécie (ZAVALA-CAMIN, 

1996), torna-se necessário a análise de mais indivíduos adultos de O. oglinum, 

C. nobilis, L. breviceps e S. testudineus para uma completa caracterização à 

nível morfológico do tubo digestório, pois a maioria dos exemplares aqui 

estudados são juvenis.   

 

CONCLUSÕES 

 

Os itens alimentares “Crustacea” e “Teleostei” foram os mais utilizados 

na dieta das espécies analisadas, indicando assim uma grande abundância 

destes itens na zona costeira do litoral setentrional do Rio Grande do Norte. Em 

relação ao hábito alimentar, as espécies L. breviceps, M. littoralis e P. 

corvinaeformis caracterizaram-se como carnívoras com tendência a 

carcinofagia. Enquanto C. nobilis caracterizou-se como carnívora com 

tendência a piscivoria. As características anatômicas e histológicas do tubo 

digestório foram consistentes com os hábitos alimentares das espécies 

analisadas.  

No que diz respeito a atividade alimentar, os maiores índices  ocorreram 

durante a estiagem, isto é, no período de baixa precipitação pluviométrica, fato 

este que pode ser explicado pela maior disponibilidade dos principais recursos 

alimentares (camarão e peixes) das espécies em estudo neste período e pela 

época reprodutiva.  

Sendo assim, a zona costeira da região da Costa Branca do Rio Grande 

do Norte pode ser considerada um sítio de alimentação e recrutamento para 
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peixes juvenis e adultos de pequeno e médio porte, os quais se utilizam 

oportunisticamente de recursos associados com o fundo.  
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5. DISCUSSÃO GERAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

4.  

Peixes constituem mais da metade da biodiversidade de vertebrados, 

com aproximadamente 28.000 espécies e estimativas que apontam para mais 

de 32.000 (NELSON, 2006). O conhecimento da estrutura da comunidade e a 

compreensão dos padrões de distribuição das espécies de peixes têm sido 

considerados úteis na avaliação da integridade dos ecossistemas aquáticos 

(KARR, 1981). Além disto, compreender como as comunidades biológicas se 

distribuem viabiliza ações de gestão e manejo que visem a diminuição da 

degradação desses ecossistemas (SCHLOSSER, 1990).  

Nesse contexto, as Unidades de Conservação desempenham papel 

importante nas estratégias de preservação. Assim, trabalhos sobre a biologia, 

composição e a distribuição de peixes são informações de base que podem ser 

utilizadas para modelos que possibilitem prognósticos sobre alterações 

ambientais provindas do impacto antrópico (GUIMARÃES et al., 2010). 

Normalmente a pesca comercial de arrasto é realizada em áreas 

profundas e mais distante da costa. Entretanto, nas praias da Costa Branca do 

RN o arrasto é realizado em águas rasas e muito próximo a costa. A captura 

acidental de espécies não alvo tem ocorrido de forma não sustentável, uma vez 

que muitos organismos são capturados antes de alcançar o tamanho de 

primeira maturação. No presente trabalho, observou-se que o arrasto 

camaroeiro incidiu predominantemente sobre peixes imaturos em todo o 

período de estudo, além de incidir sobre uma parcela menor de peixes em 

atividade reprodutiva, principalmente no verão.  

Futuramente, as realizações de estudos sobre parâmetros como 

fecundidade e mudanças compensatórias poderão ajudar a indicar a 

capacidade da população de sustentabilidade (ou não) à pesca. Questões 

como tamanho de primeira maturação, redução da idade de maturação e 

aumento na fecundidade correlacionado com aumento no tamanho de 

maturação podem ser considerados como mudanças compensatórias, de 

acordo com Stokes e Law (2000). 
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Os atributos que levam uma espécie a ser explotada relacionam-se 

diretamente a sua abundância e capturabilidade, mas outra variável diz 

respeito ao seu ciclo de vida. Estudos que analisem em conjunto a atividade 

alimentar e a atividade reprodutiva dos animais são cruciais para 

compreendermos a dinâmica existente em seus ciclos de vida.  

O conhecimento sobre os regimes alimentares das espécies de peixes é 

de extrema importância para o entendimento das interações ecológicas (BECK 

et al., 2003). Trabalhos de ecologia alimentar dos peixes da zona de surfe são 

escassos, sobretudo para a costa do Brasil (ZAHORCSAK et al., 2000). Apesar 

do pouco conhecimento acerca do ambiente de praias arenosas, este 

frequentemente é descrito como um sítio de alimentação para diversas 

espécies de peixes, principalmente juvenis.  

Diversos estudos indicam o estuário como áreas de berçários de 

camarões (LEE, 2004). Esses decápodas exibiram importância na alimentação 

da grande maioria dos peixes amostrados no presente estudo, principalmente 

na forma de pós-larvas de peneídeos. Em relação ao hábito alimentar, 

detectou-se que os peixes de descarte dos arrastos camaroeiros alimentam-se 

principalmente de organismos bentônicos, demersais ou bentopelágicos. A 

preferência por esses recursos influencia diretamente a posição deles na 

coluna d’água (WOOTTON, 1989) e, consequentemente, a suceptibilidade de 

captura pelos arrastos de fundo. Sendo assim, essas espécies são mais 

susceptíveis a captura acidental pelos arrastos camaroeiros que as espécies 

pelágicas. 

O nosso estudo avaliou a atividade alimentar a partir de dados 

referentes ao índice de repleção estomacal, que segundo Strictar-Pereira et. al 

(2010) pode fornecer informações mais seguras quanto á época em que o 

peixe se apresenta em melhores condições alimentares, isto é, fornece 

informações quanto as variações espaciais e temporais na atividade alimentar 

do peixe.  

A análise dos resultados do Índice de repleção estomacal por época do 

ano demonstrou diferenças entre o período chuvoso e de estiagem, 

apresentando maior atividade alimentar durante estiagem. Zavala-Camin 
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(1996) observou a variação sazonal na alimentação de peixes, sugerindo que 

isto pode mostrar o ciclo de vida da presa ou o resultado de competição pelo 

mesmo alimento. Nesse sentido, observou-se no conteúdo estomacal das 

espécies em estudo uma maior incidência do item “Crustacea” durante a 

estiagem, quando provavelmente está ocorrendo o período principal de 

reprodução e desova do camarão sete barbas (BRANCO, 2005), o qual é 

capturado e comercializado na região. Além disso, no principal pico de 

reprodução e desova do camarão sete barbas (entre setembro e dezembro) 

também ocorre a época de defeso, consequentemente, reduz-se a quantidade 

de arrastos camaroeiros realizados na costa e isso contribui para uma maior 

disponibilidade deste recurso alimentar para as espécies de peixes.  

Outros fatores também podem influenciar a atividade alimentar dos 

peixes, dentre eles, a época de reprodução, que no nordeste brasileiro 

geralmente ocorre no período chuvoso (BENNEMANN et al., 1996). Na 

estiagem, que antecede a esse período, a atividade alimentar se mostrou 

elevada para as espécies analisadas, reduzindo na época chuvosa, momento 

em que se observaram maiores valores para o IGS. Essa elevação dos valores 

de IR na estiagem, provavelmente, ocorre como estratégia para 

armazenamento de energia a ser utilizada durante o possível início da atividade 

reprodutiva no período chuvoso, uma vez que a maioria dos indivíduos 

coletados durante a estiagem encontravam-se imaturos.  

Devido a variação temporal nos tipos e na abundância de presas 

potenciais, as espécies de peixes presentes em um habitat particular, em um 

determinado tempo, devem ser capazes de se alimentar oportunisticamente 

daquelas presas que estão disponíveis no dado habitat e no dado tempo, 

segundo Schafer et. al (2002) e Bennemann et. al (2005). Sendo assim, 

Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis, Conodon nobilis e Pomadasys 

corvinaeformis caracterizaram-se, no presente estudo, como generalistas-

oportunistas. 

Segundo Agostinho, Gomes e Pelicice (2007), os peixes são adaptados 

a se alimentar de um determinado item ou conjunto de itens. A forma do tubo 

digestório pode refletir as tendências alimentares da espécie, como também a 
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plasticidade na dieta é regida pela morfologia do trato gastrointestinal. Nesse 

contexto, as características morfohistológicas do tubo digestório das espécies 

estudadas sugerem que são especializadas na digestão mecânica, sendo C. 

nobilis, L. breviceps e S. testudineus consideradas como carnívoras e O. 

oglinum como planctófaga, corroborando, assim, a hipótese  da morfohistologia 

do tubo digestório apresentar estreita relação com a natureza do alimento e o 

modo como ele é ingerido. 

Como podem ocorrer variações na morfologia do tubo digestório e na 

dieta entre as formas iniciais de vida e os adultos de uma mesma espécie 

(ZAVALA-CAMIN, 1996), torna-se necessário a análise de mais indivíduos 

adultos para uma completa caracterização da dieta e morfologia do tubo 

digestório, pois a maioria dos exemplares aqui estudados foi juvenil.   
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6. CONCLUSÕES  

 

Ao longo do período de estudo foi registrado um total de 49 espécies 

presentes nos descartes da pesca de arrasto camaroeiro realizada na Costa 

Branca do RN. A maior riqueza específica ocorreu para as famílias Carangidae 

e Scianidae, denotando a influência estuarina sobre a ictiofauna integrante da 

pesca camaroeira. Sazonalmente, o período chuvoso apresentou maior 

ocorrência de espécies.  

As assembleias de peixes diferiram entre os trechos de monitoramento, 

com maior valor de abundância, biomassa e dos índices de riqueza e 

diversidade nos trechos B, D e C. Já o trecho A, apresentou maiores valores 

para dominância e equitabilidade. Através da análise de Cluster com base na 

similaridade faunística, formou-se três grupos: o grupo I formado pelos trechos 

B e D, o grupo II composto pelo trecho C e o grupo III formado pelo trecho A. 

Portanto, a composição ictiofaunística e sua abundância entre os trechos de 

monitoramento variaram de acordo com a disponibilidade de alimento 

(camarões), o que foi refletido pelos atributos da comunidade e pelo panorama 

pesqueiro da região. 

As assembleias de peixes compostas principalmente por juvenis 

corroboram a hipótese da forte incidência do arrasto camaroeiro sobre 

indivíduos imaturos. A captura acidental de espécies não alvo tem ocorrido de 

forma não sustentável, uma vez que muitos organismos são capturados antes 

de alcançar o tamanho de primeira maturação. Assim, conclui-se que esta 

pesca é claramente antropogênica e que a explotação de um recurso alvo – 

camarões – está trazendo ao litoral noroeste do Rio Grande do Norte impactos 

ambientais e econômicos. 

As espécies Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis, Conodon nobilis e 

Pomadasys corvinaeformis apresentaram maior atividade alimentar durante os 

meses de menor precipitação pluviométrica. 

A dieta foi composta de itens de origem animal, sendo “crustáceo” o item de 

maior importância alimentar para Larimus breviceps, Menticirrhus littoralis e 

Pomadasys corvinaeformis, enquanto que para Conodon nobilis o item principal 
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foi “peixe teleósteo”. Dessa forma, todas as espécies estudadas demonstraram 

ser carnívoras com tendência a carcinofagia, exceto Conodon nobilis que 

apresentou tendência a piscivoria. As características anatômicas e histológicas 

do tubo digestório foram consistentes com os hábitos alimentares das espécies 

analisadas.   
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8. ANEXOS 

 

Tabela 1. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Pellona harroweri, durante todo 

o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

    

Frequência de                   
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

  

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria 
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai% 

Inseto Resto de Inseto 8 17,021 1,361 15,251 259,592 0,1243618 
Material 
Animal Material Animal 5 10,638 0,491 5,502 58,5321 0,0280408 

Material 
Vegetal Material Vegetal 2 4,2553 0,3 3,3617 14,3052 0,0068531 

Crustacea Crustáceo Cladócera 2 4,2553 0,603 6,7571 28,7534 0,0137748 

Crustacea Resto de Crustáceo Decapoda 1 2,1277 0,1 1,1206 2,3842 0,0011422 

Crustacea Resto de Crustáceo 2 4,2553 0,28 3,1376 13,3515 0,0063963 

Crustacea Crustáceo Decápoda Dendrobranchiata  18 38,298 2,992 33,528 1284,03 0,6151386 

Sedimento Sedimento 7 14,894 0,887 9,9395 148,035 0,0709187 

Teleostei Resto de Teleostei 8 17,021 0,828 9,2784 157,929 0,0756588 

Mollusca Molusco Bivalve 1 2,1277 0,006 0,0672 0,14305 6,853E-05 

Crustacea Crustáceo Decápoda Brachyura  1 2,1277 0,165 1,8489 3,93393 0,0018846 

Crustacea Larva Zoea de Crustáceo  2 4,2553 0,018 0,2017 0,85831 0,0004112 

Mollusca Molusco Gastrópode  7 14,894 0,031 0,3474 5,17371 0,0024786 

Crustacea Larva de Crustáceo Megalopa 7 14,894 0,201 2,2524 33,5457 0,0160706 

Crustacea Crustáceo Tanaidacea  2 4,2553 0,021 0,2353 1,00136 0,0004797 

Cnidaria Coral 1 2,1277 0,003 0,0336 0,07153 3,427E-05 

Inseto Dermaptera 1 2,1277 0,1 1,1206 2,3842 0,0011422 

Crustacea Cirripedia 1 2,1277 0,001 0,0112 0,02384 1,142E-05 

Nematoda Nematódeo 1 2,1277 0,006 0,0672 0,14305 6,853E-05 

Crustacea Crustáceo copépoda 7 14,894 0,37 4,1461 61,7508 0,0295828 

Crustacea Crustáceo amphipoda 3 6,383 0,16 1,7929 11,4442 0,0054825 

           Total Total     8,924 100 2087,39 1 

 

Tabela 2. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Larimus breviceps, durante todo 

o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria            
Alimentar Item Alimentar N % Ml % Fi.Vi Iai% 

Crustacea Crustacea Dendrobranchiata 52 77,6119403 22,768 53,75389555 4171,944 0,827718896 

Teleostei Alevino 19 28,35820896 7,31 17,25847578 489,4195 0,097101429 

Teleostei Resto de Teleostei 16 23,88059701 5,087 12,02427047 287,1468 0,056970273 

Mollusca Forma juvenil de lula 4 5,970149254 3,08 7,271697044 43,41312 0,008613216 
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Crustacea Crustacea Brachyura  4 5,970149254 1,895 4,473982435 26,71034 0,005299365 

Crustacea Resto de Crustacea 4 5,970149254 0,692 1,633770894 9,753856 0,001935177 

Sedimento Sedimento 3 4,47761194 0,33 0,979110398 3,488554 0,000692133 

Crustacea Curstacea Decapoda Tanaidacea 2 2,985074627 0,325 0,867305695 2,290465 0,000454431 

Crustacea Larva de Lagosta-Puerulus 1 1,492537313 0,24 0,666625744 0,84571 0,00016779 

Crustacea Crustacea Decapoda Lucifer  4 5,970149254 0,2 0,44218812 2,819034 0,0005593 

Crustacea Crustacea Amphipoda  3 4,47761194 0,182 0,429691189 1,92399 0,000381722 

Crustacea Larva Zoea de Crustacea  2 2,985074627 0,061 0,144017377 0,429903 8,52932E-05 

Mollusca Mollusca Bivalvia 1 1,492537313 0,03 0,070828218 0,105714 2,09737E-05 

Crustacea Crustacea Copepoda 2 2,985074627 0,01 0,023053168 0,098666 1,95755E-05 

      Total                       Total 
  

42,21 100 5040,291 1 

 

Tabela 3. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Menticirrhus littoralis, durante 

todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria            
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai% 

Crustacea Crustacea Dendrobranchiata  19 57,575 3,85 37,76509804 2173,203 0,6571146 

Polichaeta  Polichaeta  6 18,181 2,19 21,47058824 390,3743 0,1180381 

Material animal Material Animal 10 30,303 0,92 16,01960784 485,4427 0,146784 

Crustacea Crustaceo Brachyura  4 12,121 1,1 10,78431373 130,719 0,0395257 

Mollusca Mollusca Bivalvia 6 18,181 0,595 5,933333333 106,0606 0,0320697 

Teleostei Resto de Teleostei  1 3,030 0,5 4,901960784 14,85443 0,0044916 

Teleostei Alevino 1 3,030 0,16 1,568627451 4,753417 0,0014373 

Cnidário Cnidário 1 3,030 0,06 0,588235294 1,782531 0,000539 

Crustacea Crustacea Isopoda 2 6,060 0,054 0,529411765 3,208556 0,0009702 

Crustacea Larva de Crustacea Megalopa 1 3,030 0,045 0,441176471 1,336898 0,0004042 

Total Total 
  

9,474 100 3307,19 1 

 

Tabela 4. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Selene brownii, durante todo o 

período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência 
de                           

Ocorrência 
(Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria            
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai% 

Inseto Resto de inseto  1 4 0,05 0,628931 2,51572327 0,00035765 
Teleostei Alevino 3 12 0,75 9,433962 113,2075472 0,01609442 
Crustacea Crustáceo Dendrobranchiata 22 88 6,15 77,35849 6807,54717 0,96781116 

Material Animal Material animal  1 4 0,1 1,257862 5,031446541 0,00071531 
Crustacea Crustacea decapoda Lucifer  3 12 0,6 7,54717 90,56603774 0,01287554 
Teleostei Resto de Teleósteo 1 4 0,3 3,773585 15,09433962 0,00214592 

Total Total 
  

7,95 100 7033,962264 1 
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Tabela 5. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Sphoeroides testudineus, durante 

todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência 
de                             

Ocorrência 
(Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                  
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai% 

Echinodermata Echinodermata-Clypeasteroida 10 50 29,035 28,54965585 1427,482793 0,20431917 
Mollusca Molusco Bivalve 20 100 55,234 54,3107178 5431,07178 0,77736283 

Material Vegetal Material Vegetal 1 5 0,2 0,196656834 0,983284169 0,00014074 
Teleostei Restos de Peixe Teleósteo 4 20 2,1 2,064896755 41,2979351 0,00591108 
Mollusca Molusco Gastrópode 5 25 0,575 0,565388397 14,13470993 0,00202314 

Material não identificado Material não identificado 1 5 0,6 0,589970501 2,949852507 0,00042222 
Sedimento Sedimento 1 5 13,86 13,62831858 68,14159292 0,00975328 
Crustacea Resto de Crustáceo 1 5 0,096 0,09439528 0,471976401 6,7555E-05 

Total Total 
  

101,7 100 6986,533923 1 

 

Tabela 6. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Aspistor luniscutis, durante todo o 

período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

     Volume(V) 

  

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                  
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea Larva Zoea 2 8,333333333 0,3406 5,858273 48,81894 0,033338227 
Crustacea Brachyura 4 16,66666667 1,39 23,90781 398,4635 0,272108844 
Crustacea Dendrobranchiata 6 25 1,462 25,1462 628,655 0,429305535 
Sedimento Sedimento 3 12,5 0,226 3,887169 48,58961 0,033181618 
Mollusca Bivalve 4 16,66666667 0,118 2,029584 33,8264 0,023099887 
Crustacea Isópoda 2 8,333333333 0,052 0,894393 7,453274 0,005089806 
Crustacea Tanaidacea 2 8,333333333 0,0174 0,299278 2,49398 0,001703127 
Teleostei Ovos de Peixe 1 4,166666667 0,178 3,061576 12,75656 0,008711398 

Nematoda Nematódeos 1 4,166666667 0,6 10,31992 42,99966 0,029364264 
Não identificado Não identificado 1 4,166666667 0,35 6,019952 25,08313 0,017129154 

Teleostei Teleósteo 3 12,5 0,989 17,01066 212,6333 0,145206284 
Material vegetal Material vegetal 1 4,166666667 0,018 0,309598 1,28999 0,000880928 

Semente Semente 2 8,333333333 0,073 1,25559 1,28999 0,000880928 
Total Total 

  
5,814 100 1464,353 1 

 

Tabela 7. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Conodon nobilis, durante todo o 

período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                              
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Teleostei Teleósteo 39 76,47058824 18,906 56,51173218 4321,485402 0,87636387 
Crustacea  Dendrobranchiata 10 19,60784314 7,38 22,05948289 432,5388801 0,08771554 
Crustacea  Brachyura 4 7,843137255 4,65 13,89926767 109,0138641 0,02210717 
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Material animal Material animal 6 11,76470588 1,528 4,567329248 53,73328527 0,0108967 
Crustacea Resto de Crustacea 4 7,843137255 0,309 0,923628755 7,244147098 0,00146906 
Teleostei Cavalo Marinho 2 3,921568627 0,24 0,717381557 2,813261009 0,00057051 
Teleostei Alevino 1 1,960784314 0,165 0,493199821 0,967058472 0,00019611 
Crustacea  Amphipoda 3 5,882352941 0,135 0,403527126 2,373688976 0,00048137 

Material vegetal Material vegetal 1 1,960784314 0,085 0,254072635 0,498181637 0,00010103 
Crustacea Copepoda 1 1,960784314 0,03 0,089672695 0,175828813 3,5657E-05 
Mollusca Bivalve 2 3,921568627 0,026 0,077716335 0,304769943 6,1805E-05 
Crustacea Cirripedia 1 1,960784314 0,001 0,00298909 0,00586096 1,1886E-06 

Total Total 
  

33,455 100 4931,154228 1 

 

Tabela 8. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Opisthonema oglinum, durante 

todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                              
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Sedimento Sedimento 17 20 2,58 23,06661 461,3321 0,252846396 
Crustacea Larva Megalopa 5 5,882353 0,211 1,886455 11,09679 0,006081919 

Inseto Restos de Inseto 1 1,176471 0,3 2,682164 3,155487 0,001729456 
Crustacea Cirripedia 17 20 0,384 3,433169 68,66339 0,037632952 

Material Vegetal Material Vegetal 2 2,352941 0,114 1,019222 2,39817 0,001314386 
Mollusca Gastrópode 34 40 0,958 8,565042 342,6017 0,18777275 
Crustacea Amphipoda 1 1,176471 0,015 0,134108 0,157774 8,64728E-05 
Crustacea Resto de Crustacea 4 4,705882 0,13 1,162271 5,46951 0,002997723 
Crustacea Copépoda 9 10,58824 0,766 6,848458 72,51308 0,039742888 
Mollusca Bivalve 7 8,235294 0,328 2,932499 24,14999 0,0132361 

Material animal Material animal 9 10,58824 0,494 4,416629 46,76431 0,025630531 
Teleostei Otólito 1 1,176471 0,001 0,008941 0,010518 5,76485E-06 
Crustacea Lucifer 7 8,235294 0,326 2,914618 24,00273 0,013155392 
Nematoda Nematódeo 2 2,352941 0,006 0,053643 0,126219 6,91782E-05 
Crustacea Tanaidacea 1 1,176471 0,03 0,268216 0,315549 0,000172946 
Plástico Plástico Duro 1 1,176471 0,005 0,044703 0,052591 2,88243E-05 
Plástico Plástico Mole 1 1,176471 0,06 0,536433 0,631097 0,000345891 

Crustacea Decapoda 7 8,235294 1,02 9,119356 75,10058 0,041161041 
Crustacea Dendrobranchiata 22 25,88235 2,907 25,99017 672,6866 0,368685326 
Teleostei Resto de Teleósteo 2 2,352941 0,012 0,107287 0,252439 0,000138356 
Teleostei Alevino 4 4,705882 0,235 2,101028 9,887191 0,005418961 
Cnidário Cnidário-Anthozoa 1 1,176471 0,3 2,682164 3,155487 0,001729456 

Pedra Pedra 1 1,176471 0,003 0,026822 0,031555 1,72946E-05 
Total Total 

  
11,185 100 1824,555 1 
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 Tabela 9. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Pomadasys corvinaeformis, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                  
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea Dendrobranchiata 19 36,53846154 2,886 27,280461 996,786086 0,46775115 
Mollusca Bivalve 9 17,30769231 1,997 18,877021 326,717663 0,15331531 
Teleostei Resto de Teleostei 17 32,69230769 1,182 11,173079 365,273728 0,1714081 

Material animal Material animal 8 15,38461538 1,019 9,6322904 148,189083 0,06953911 
Polichaeta Polichaeta 3 5,769230769 0,99 9,3581624 53,9893984 0,02533503 
Crustacea Brachyura 5 9,615384615 0,98 9,2636355 89,0734183 0,04179853 
Sedimento Sedimento 8 15,38461538 0,938 8,8666226 136,409578 0,06401146 

Algas Algas 1 1,923076923 0,17 1,6069572 3,09030227 0,00145015 
Inseto Resto de Inseto 1 1,923076923 0,2 1,8905379 3,63564973 0,00170606 

Crustacea Resto de Crustacea 2 3,846153846 0,15 1,4179034 5,45347459 0,00255909 
Echinodermata Echinodermata-Clypeasteroida 2 3,846153846 0,065 0,6144248 2,36317232 0,00110894 

Mollusca Gastrópode 1 1,923076923 0,002 0,0189054 0,0363565 1,7061E-05 
Total Total 

  
10,579 100 2131,01791 1 

 

Tabela 10. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Bagre bagre, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                             
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                             
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea dendrobranchiata 4 20 0,63 26,695 533,9 0,157697121 
Teleostei Resto de peixe 8 40 1,635 69,28 2771,2 0,818523154 

Inseto Resto de inseto 4 20 0,035 1,4831 29,661 0,008760951 
Sedimento Sedimento 4 20 0,06 2,5424 50,847 0,015018773 

Total Total 
  

2,36 100 3385,6 1 

 

Tabela 11. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Bagre marinus, durante todo o 

período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                             
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea Brachyura 4 16,6666667 2,639 11,40154 190,0256344 0,04719094 
Matéria animal Material animal 4 16,6666667 0,975 4,212391 70,20651516 0,01743508 

Sedimento Sedimento 1 4,16666667 0,015 0,064806 0,270025058 6,7058E-05 
Polichaeta Polichaeta 9 37,5 5,121 22,12477 829,6789942 0,20604237 
Crustacea Dendrobranchiata 3 12,5 0,805 3,477923 43,47403439 0,01079634 
Teleostei Resto de Teleósteo 16 66,6666667 9,715 41,9727 2798,179671 0,69489957 
Semente Semente 2 8,33333333 0,061 0,263544 2,196203808 0,0005454 

Material Vegetal Material Vegetal 3 12,5 0,465 2,008986 25,11233042 0,00623639 
Teleostei Ovos de peixes 2 8,33333333 0,405 1,749762 14,58135315 0,00362113 
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Cnidário Cnidário-Anthozoa 1 4,16666667 2,16 9,332066 38,8836084 0,00965635 
Inseto Resto de Inseto 1 4,16666667 0,38 1,641752 6,840634811 0,0016988 

Mollusca Ventosa de polvo 1 4,16666667 0,28 1,209712 5,040467755 0,00125175 
Plástico Plástico mole 1 4,16666667 0,125 0,54005 2,250208819 0,00055882 

Total Total 
  

23,146 100 4026,739681 1 

 

Tabela 12. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Lagocephalus laevigatus, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                             
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Echinodermata Equinodermata- Clypeasteroide 10 50 0,15 60 3000 0,7317073 
Mollusca Mollusca bivalve 5 25 0,05 20 500 0,1219512 
Teleostei Resto de peixe teleósteo 6 30 0,05 20 600 0,1463415 

Total Total 
  

0,25 100 4100 1 

 

Tabela 13. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Gymnura micrura, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                             
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Material animal   Material animal   3 15 2 28,57143 428,5714 0,0659341 
Teleostei  Teleósteo  17 85 5 71,42857 6071,429 0,9340659 

Total Total 
  

7 100 6500 1 

 

Tabela14. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Dasyatis guttata, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume 
(V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                                            
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea Dendobranchiata 18 100 1,35 90 9000 0,9 
Crustacea Ísopoda 18 100 0,09 6 600 0,06 
Mollusca Gastrópode 18 100 0,06 4 400 0,04 

Total Total 
  

1,5 100 10000 1 

 

Tabela15. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Lycengraulis grossidens, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                                            
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Material animal Material animal 2 11,1111111 0,346 6,189624 68,77360366 0,0310637 
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Polichaeta Polichaeta 1 5,55555556 0,12 2,146691 11,92605844 0,0053868 
Teleostei Alevino 2 11,1111111 0,7 12,52236 139,1373484 0,0628457 
Teleostei Resto de peixe teleósteo 4 22,2222222 0,924 16,52952 367,3225999 0,1659125 
Crustacea Dendobranchiata 1 5,55555556 0,3 5,366726 29,81514609 0,0134669 
Sedimento Sedimento 5 27,7777778 0,8989 16,0805 446,6805804 0,201757 
Crustacea Cirripédia 3 16,6666667 0,0041 0,073345 1,22242099 0,0005521 
Crustacea Copépoda 4 22,2222222 1,11 19,85689 441,2641622 0,1993105 
Mollusca Gastrópode 6 33,3333333 1,187 21,23435 707,8115683 0,3197048 

Total Total 
  

5,59 100 2213,953488 1 

 

Tabela16. Frequências absoluta e percentual, Volumes e Iai dos itens alimentares, de Polydactylus virginicus, 

durante todo o período estudado na Costa Branca do RN, Brasil. 

  

Frequência de                                                              
Ocorrência (Fi) 

Volume (V) 

 

Índice                                                   
Alimentar 

Categoria                                                                                                            
Alimentar Item Alimentar N % ml % Fi.Vi Iai 

Crustacea Dendrobranchiata 7 63,6363636 3,62 64,6429 4113,64 0,845794393 
Teleostei Resto de peixe teleósteo 4 36,3636364 0,88 15,7143 571,429 0,117489987 

Material animal Material animal 1 9,09090909 0,38 6,78571 61,6883 0,012683578 
Crustacea Amphipoda 1 9,09090909 0,3 5,35714 48,7013 0,010013351 
Teleostei Alevino 1 9,09090909 0,25 4,46429 40,5844 0,008344459 
Crustacea Copépoda 1 9,09090909 0,07 1,25 11,3636 0,002336449 
Crustacea Resto de Crustáceo 1 9,09090909 0,1 1,78571 16,2338 0,003337784 

Total Total 
  

5,6 100 4863,64 1 

 


