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“Os pescadores sabem que o mar é perigoso e a tormenta, terrível. Mas este
conhecimento não os impede de fazer-se ao mar.”

Vincent Van Gogh



RESUMO

A pesca esportiva é uma modalidade de pesca amadora amplamente praticada no estuário

do Rio Potengi podendo ser feita embarcada ou desembarcada, apresentando uma grande riqueza de

espécies de interesse na pesca esportiva. No nosso trabalho debruçamo-nos sobre fatores como tipos

de isca e variáveis ambientais como amplitude de maré, que podem ter influência sobre a atividade.

A análise e tratamento de dados no software R, utilizando o modelo GAMLSS demonstrou que

fatores ambientais como amplitude da maré e estado da maré  estão diretamente relacionados a uma

maior  quantidade de ação e ação-captura dos peixes  que ocorrem no estuário.  Assim como os

fatores  profundidade,  amplitude  e  estado  da  maré  demonstraram  relação  estatisticamente

significativa com as variáveis ação, ação-captura e captura. Alguns grupos de peixes capturados

parecem estar relacionados somente a alguns pontos, enquanto outros são comuns aos três pontos

analisados no estuário.

Palavras-chave: Iscas naturais e artificiais; Modelos GAMLSS; Peixes estuarinos 



ABSTRACT

Sport fishing is an amateur fishing modality widely practiced in the Potengi River estuary

and can be done on or off the boat, presenting a great wealth of species of interest in sport fishing.

In our work, we focus on factors such as types of bait and environmental variables such as tidal

amplitude, which can influence the activity. The analysis and treatment of data in the R software,

using the GAMLSS model, showed that environmental factors such as tidal amplitude and tidal

state are directly related to a greater amount of action and action-capture of fish that occur in the

estuary. As well as the factors depth, amplitude and tidal state showed a statistically significant

relationship with the variables action, action-capture and capture. Some groups of fish captured

seem to be related only to a few points, while others are common to the three points analyzed in the

estuary.

Keywords: Natural and artificial baits; GAMLSS models; estuarine fish 
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1 INTRODUÇÃO
A pesca  esportiva  é  praticada  no  estuário  do  Rio  Potengi  com regularidade  e  possui

bastante adeptos. Em termos econômicos, no Estado do Rio Grande do Norte a atividade é pouco

explorada. Baseando-nos na experiência pessoal, conhecemos, apenas, um guia de pesca, ao longo

de  todo  o  estuário  do  Rio  Potengi  devidamente  regulamentado,  e  um  em  processo  de

regulamentação.

É sempre  importante  procurar  a  definição  do  que  seria  pesca  esportiva.  Nesse intuito,

tomamos como válida a definição ocidental de pesca esportiva como uma forma de pesca amadora,

no  qual,  o  principal  objetivo  é  encontrar  e  capturar  o  peixe,  sem muito  importar  a  relevância

econômica da espécie, com um caráter técnico mais complexo e voltado a competição (PAWSON,

2007),  enquanto  para  Abreu  et  al.(2015)  a  pesca  esportiva  é  uma  atividade  lúdica  voltada  a

recreação.

Segundo Loges (1993), o primeiro registro sobre a pesca esportiva se encontra no artigo

"Treatise on fishing with an Angle”,  impresso por Wynkyn de Worde, em 1946. Este artigo foi

publicado como parte da segunda edição do “Livro de Saint Albans”, que foi impresso, inicialmente,

dez anos antes (Loges, 1994). O autor descreveu o material como um manual de pesca. Apesar de

pouco  conhecido,  é  a  primeira  publicação  que  analisa  a  pesca  apenas  como  um  esporte

(descrevendo, por exemplo, quais iscas são melhores para certos tipos de peixes, como cuidar de

iscas vivas e quais padrões são úteis para fazer moscas de pesca artificiais). Para Policansky (2008),

a prática da pesca esportiva teve início em concomitância com o surgimento da pesca. Embora

práticas mais específicas da pesca esportiva, como o pesque e solte, tem  apenas registros mais

recentes,  precisamente,  no  final  da  primeira  metade  do  século  vinte  (BARNHART,  1989).  A

complexidade da pesca esportiva permite que diferentes abordagens e olhares sejam feitos, levando-

se em conta aspectos ecológicos, sociais e culturais. A legislação vigente determina que o pescador

esportivo  possua  licença  de  pesca  amadora.  A pesca  esportiva  é  regulamentada  pelo  Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Bens Naturais Renováveis (IBAMA) e desde 1997 fora incluída

no  Programa  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Pesca  Amadora,  tendo  por  objetivo  seu

desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Nosso trabalho tem por objetivo analisar fatores da pesca esportiva no estuário do Rio

Potengi, analisando tipos de iscas em diferentes pontos de pesca, coletando e analisando parâmetros

relacionados a atividade, como profundidade média dos pontos escolhidos, estado da maré durante a

realização da atividade, amplitude de maré durante os dias de coleta, visibilidade da água, além da

data e grupos de peixes que ocorrem com maior frequência.
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2  MATERIAIS   E MÉTODOS
Para  este  trabalho  procuramos  variáveis  que  possam  estar  diretamente  relacionadas  a

eficiência da pesca de forma direta, e para que se tenha um entendimento minimamente preditivo

das mesmas, foi  buscado pelo autor uma equidade no esforço, não só na seletividade de iscas,

quanto a buscar uma amostragem equitativa quanto as condições de maré, horários de realização da

atividade e demais variáveis que fossem passíveis de controle. 

Durantes as atividades, seja embarcado ou desembarcado, foram utilizadas duas varas de

pesca  igual  comprimento-  um  metro  e  noventa  centímetros-  munidas  de  linha  principal  com

resistência de trinta libras- treze quilos e meio, aproximadamente- do tipo multifilamento e atado a

linha  principal  uma  linha  de  flúor-carbono,  que  apresenta  maior  resistência  a  abrasão  quando

comparada a primeira; Atada a linha de flúor-carbono, em uma vara é adicionada uma isca artificial,

na outra um sistema com anzol do tipo wide gap- onde o camarão vivo é iscado e adicionamos uma

chumbada para assegurar que a isca margeie e/ou toque o fundo do local escolhido. Para retirada do

peixe  da  água  e  posterior  anotação  quanto  ao  grupo  que  pertence  fora  utilizada  petrecho

denominado puçá.

Buscou-se uma normalização nos esforços principalmente nos parâmetros de tipos de isca

e quantidade de amostragem em cada ponto, as demais variáveis como vento e visibilidade, por

exemplo, foram devidamente registradas mas estão fora do controle do experimentador nessa série

de amostragem, de Abril a Junho de 2022, por ser uma época já conhecida pelos nativos da região

por apresentar tempo instável resultando em ventos que oscilam bastante, somados a uma época de

bastante precipitação pluvial que acaba interferindo na visibilidade da água.

A aferição de  profundidade e localização dos  pontos  fora feita  com auxílio  de  sondas

recreativas(Garmin Strike 4Cv). A realização das atividades nos pontos farol verde e ponte nova foi

feita  com  caiaques  adaptados  a  pescaria,  na  modalidade  conhecida  como  “rodada”  onde  a

embarcação permanece à deriva, quando as condições de vento e ondulação permitiram, e ancorada

na região dos pontos escolhidos quando as condições de vento e ondulação estavam mais elevadas.

  2.1 ÁREA DE ESTUDO

O Potengi é um dos principais rios do Estado, tendo sua nascente no município de Cerro Corá e sua
Foz  no  município  de  Natal,  desembocando  no  Oceano  Atlântico.  Recebe  seu  nome  da  língua
indígena  –  dos  povos  que  aqui  viviam  –  significando  rio  dos  camarões  (TEIXEIRA,  2015).
Segundo o mesmo autor,  os  portugueses,  o  denominaram Rio Grande,  por  seu extenso  leito  e
extensão, que acabou emprestando o nome a então Capitania do Rio Grande. De acordo com o
IBGE (2021), o município de Natal, possui uma população estimada de quase 900.000 habitantes
(25% da população do estado). O estuário do rio Potengi, praticamente, corta a capital do estado do
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Rio Grande do Norte. Para este estudo foram escolhidos três pontos distintos,  onde em um, no
Ponto quebra mar a pesca é feita desembarcada e nos demais- ponto farol verde e ponte nova- é
realizada embarcada em caiaques adaptados a pesca

Quadro 1: coordenadas dos pontos escolhidos, colhidos com sonda

Pontos Coordenadas GPS obtidas da 
Sonda(Latitude,Longitude)

Quebra Mar -5.750258,-35.196922

Farol verde -5.751552,-35.195127

Ponte nova -5.757475,-35.200808

2.1.1  Quebra mar
Trata-se de um ponto adjacente à uma linha de arenito de praia, o pescador realiza sua

atividade sobre uma extensa linha de pedras artificiais que foram colocadas com a finalidade de

diminuir a força das ondas e correnteza do mar sobre o estuário, proporcionando uma entrada e

saída do mesmo de forma mais segura para as embarcações. Pra se ter acesso ao mesmo, foram

colocadas pedras e pavimentada uma pista que além de servir para praticantes de pesca, também é

utilizado para fins recreativos, por se tratar de uma região onde os navios, barcos e canoas podem

ser visualizados a uma pequena distância quando estão a entrar ou sair do estuário do Rio Potengi.

O Ponto apresenta batimetria que varia de três a doze metros, com batimetria média, nos pontos

onde o estudo foi realizado, de sete metros.

14
Figura 2: Quebra mar

Figura 1: Vista panorâmica dos pontos analisados. Google 
Earth Pro,2022



2.1.2  Farol Verde
Este ponto apresenta batimetrias que variam de seis à dezenove metros, tem ao seu lado

uma extensa linha de costão rochoso que se estende por parte do litoral, um pouco mais a frente

temos a foz do Rio Potengi, o fundo é em grande parte composto por pedras naturais,  algumas

recobertas por outros organismos, um pouco mais afastada da linha de pedras, temos presença de

areia.  O  acesso  a  este  ponto  se  faz  em  sua  maioria  com  uso  de  embarcações,  embora  seja

possível ,em determinadas marés, chegar ao local a pé embora consideremos arriscado e exija um

pouco de perícia para analisar se as condições de vento, maré e ondulação permitem um acesso

seguro. 

2.1.3 Ponte nova

Localizado  abaixo  da  ponte  Newton  Navarro  e  suas  adjacências,  apresenta  estruturas

metálicas e de alvenaria nos seus arredores, tem no fundo constituição predominante de areia e

apresenta algumas estruturas artificiais, oriundas da construção da ponte. Sua Batimetria varia de

dois a vinte metros. O estudo fora realizado numa região de batimetria média de oito metros.  Não é

possível acessar este ponto desembarcado.
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2.2 COLETA DE DADOS

 Para os fins desse estudo, definimos as marés quanto a amplitude- variação entre o ponto

mais alto  da maré cheia e maré seca- como alta,  para marés de sizígia,  e baixa para marés de

quadratura. e registramos o estado da maré- enchendo ou secando- durante a realização de cada

atividade

Registramos  a  profundidade  de  cada  ponto  escolhido  por  meio  de  sondas

recreativas(Garmin Striker  4  cv)  que  possuem sensores  batimétricos,  e  analisaremos como esta

variável influencia a atividade da pesca nos pontos escolhidos do estuário.

O vento seguindo previsões de sites e aplicativos destinados a pesca e surf.

A visibilidade  é  um parâmetro  diretamente  relacionado  a  turbidez  da  água,  e  embora

existam métodos relativamente simples de aferi-la, para este estudo caracterizamos a visibilidade

como a maior distância, a partir da superfície, que ainda se tinha visão da isca que estava a ser

utilizada.

Variados tipos de isca podem ser utilizados na pesca esportiva e recreativa, o critério mais

simples de diferenciação de iscas é quando a sua natureza, se é natural(camarão, lula, sardinha,

tainha, corrupto, etc) ou artificial( podendo ser de plástico, chumbo, cerdas brilhosas,) e em ambos

os casos associadas a um anzol ou garatéia (anzol com 3 elementos farpados). Utilizamos uma isca

natural, no nosso caso escolhemos o camarão vivo- Penaeus vannamei (Boone,1931)-  que foram

mantidos em um reservatório munido de um oxigenador , para isca artificial utilizamos uma isca de

chumbo, popularmente chamada de Jig, mantendo as mesmas cores- branco com rosa- variando os

pesos quando as condições da pescaria exigiam( maior profundidade e força da correnteza)

2.3 GRUPOS DE PEIXE CAPTURADOS

Dentre os grupos que foram capturados durante o período do estudo, todos estão de acordo

com o  que  fora  inventariado  para  este  local(GARCIA JÚNIOR,2006).  Pontuais  dúvidas  sobre

identificação foram dirimidas por meio de manuais de identificação(LESSA E NÓBREGA,2000). .

Foram capturados  e  devidamente  registrados  os  seguintes  peixes:  Megalops  atlanticus

(Valenciennes,1847) pertence  a  família  Megalopidae,  conhecido  localmente  como  pema  ou

camurupim(Nóbrega et. al.,2015)

Os peixes do gênero Caranx são comuns em ambientes costeiros e estuarinos(Nóbrega et

al., 2015), capturamos as seguintes espécies do gênero: Caranx hippos (Linnaeus,1776) e  Caranx

latus (Agassiz,1831).
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No gênero Centropomus, que contém um dos mais apreciados na pesca esportiva (Moro,

2008),  as  seguintes  espécies: Centropomus  parallelus  (Poey,1860) e  Centropomus  undecimalis

(Bloch,1792);  Para peixes do gênero  Selene capturamos as seguintes espécies:  Selene setapinnis

(Mitchill,1815) e Selene vomer (Linnaeus,1758). 

Os peixes que pertencem ao gênero Trachinotus capturados nesse estudo são Trachinotus

carolinus(Linnaeus,1766)  e  Trachinotus  falcatus  (Linnaeus,1758).  Para  o   gênero  Lutjanus,

localmente chamados de vermelhos,  ciobas,  dentão.  Foram capturados  Lutjanus jocu (Bloch &

Schneider,1801),  Lutjanus  alexandrei  (Moura  &  Linderman,2007)  e Lutjanus  cyanopterus

(Cuvier,1828).  Da família  Elopidae  temos  Elops Saurus (Linnaeus,1776).  Com exceção de  M.

atlanticus e E. saurus, os demais peixes foram agrupados quanto ao gênero que pertencem

2.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS

Nós  coletamos,  durante  o  período  de  estudo,  as  seguinte  variáveis  independentes:

(Qualitativas) – Local (farol, quebramar e ponte), Tipo de isca (natural e artificial), Amplitude da

maré (alta-enchendo, alta-secando, baixa-enchendo e baixa-secando) e Hora (manhã, tarde e noite);

(Quantitativas) - Vento, Visibilidade e Profundidade. Coletamos as seguintes variáveis dependentes:

Ação  -  quando  ocorria  a  fisgada,  sem finalização  da  captura;  Captura  –  quando  o  peixe  era

embarcado; Ação+captura – a soma dos dois anteriores.

Nos iniciamos o procedimento analítico-estatístico a partir do protocolo sugerido por Zuur

et al. (2010). Nós exploramos os dados e avaliamos outliers, multicolinearidade (com as variáveis

quantitativas  e  qualitativas  independentes),  linearidade  entre  as variáveis,  homoscedasticidade  e

normalidade.

Nós utilizamos, para estabelecer as relações entre as variáveis independentes com cada

variável  dependente,  o  modelo  GAMLSS  (Rigby  e  Stasinopoulos,  2005).  Nós  verificamos  a

distribuição  dos  resíduos  das  variáveis  dependentes,  a  partir  da  função  "fitdist",  do  pacote

"GAMLSS", pelo menor valor do critério de informação generalizado de Akaike (GAIC).

 O GAMLSS é denominado “Modelos Aditivos Generalizados para Localização, Escala e

Forma (Generalized Additive Models for Location, Scale, and Shape - GAMLSS). Stasinopoulos &

Rigby  (2007)  descreveram  o  GAMLSS  como  um  pacote  R  para  desenvolver  modelos

semiparamétricos, nos quais a distribuição da variável de dependente (contínua ou discreta) pode

apresentar  características  assimétricas  e  não-mesocurticas  (distribuições  distorcidas).  Segundo

Hastie  &  Tibshirani  (1987),  Modelos  aditivos  Generalizados  (GAM),  são  modelos  lineares

generalizados, no caso, a variável resposta linear depende (linearmente) de funções de suavizações

(smooths)  desconhecidas,  a  partir  de  algumas  variáveis  preditivas.  No  nosso  caso,  para

relacionarmos as variáveis independentes quantitativas com as variáveis dependentes, utilizamos
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argumentos de suavizações penalizadas de spline b (pb). Estas variáveis independentes quantitativas

também foram relacionadas de forma linear,  além das qualitativas.  Para selecionar  as variáveis

independentes mais explicativas e suas relações (lineares ou não) com as variáveis dependentes,

utilizamos o 'Stepgaicall.a'  (procedimento de Stepwise). O modelo com o GAIC mais baixo foi

selecionado. O efeito aleatório (Local) também foi incluído devido a medidas repetidas realizadas

na coleta de dados dos locais. Mas, em nenhum momento das análises, o efeito aleatório “local” foi

aceito  nos  modelos.  Todas  as  análises  foram  realizadas  usando  R  (R  Core  Team,  2020),

considerando α = 0,05.

Nós  utilizamos  o  Escalonamento  Não-métrico  Multidimensional  (NMDS),  baseado  na

distância de Bray-Curtis, para visualizar e avaliar as inter-relações quantitativas e qualitativas entre

as  variáveis  independentes  (Local,  Tipo  de  isca,  Amplitude  da  maré,  Vento,  Visibilidade  e

Profundidade)  e  matriz  de  abundância  dos  peixes  (variáveis  dependentes).  Nós,  previamente  a

análise  de NMDS, utilizamos a transformação de  Hellinger na matriz  de abundância  de peixes

(Legendre & Gallagher, 2001). O número de eixos no NMDS foi escolhido para manter o valor do

estresse abaixo de 0,15 e garantir que quaisquer padrões existentes nos dados sejam capturados pelo

espaço de ordenação multidimensional. Nós utilizamos a função “envfit” para obtermos valores de

significância (a partir do processo de permutação) das variáveis independentes. Todas as análises

foram realizadas  usando  o  RSTUDIO 2022.02.3  Build  492,  um ambiente  de  desenvolvimento

integrado para o programa R (R Core Team, 2019), usando os pacotes “Factoextra” (Kassambara &

Mundt,  2017),  "Factominer" (Husson  et  al.,  2008),  "Vegan" (Oksanen  et  al.,  2020),  "GGPlot2"

(Wickham, 2016), "Grid" (R Core Team, 2019) e "GGREPEL" (Slowikowski, 2019).
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3 RESULTADOS
Conforme figura 14 e quadro 2, observamos que o número de ações aumentou conforme o

aumento da profundidade. A maré de alta amplitude (marés de sizígia), quando encontra-se secando,

demonstraram ser as que mais tiveram eventos de ação. Este período foi, estatisticamente, diferente

dos  demais  (Figura  14  e  quadro2).  Foi  observado  que  o  número  de  ações  ocorreu  em maior

frequência no período da noite, comprado à tarde e manhã (Figura 14 e quadro2).

Os gráficos da figura 17 e os dados contidos nos quadros 4 e 5 do modelo GAMLSS

evidenciam que para ação-captura temos maior efetividade nas iscas artificiais, com uma discreta

vantagem  sobre  as  iscas  artificiais;  a  profundidade,  para  os  mesmos  parâmetros  apresenta

crescimento diretamente proporcional,  de forma que ao aumentar  a  profundidade, aumenta-se a

quantidade de ação-captura. A hora que se mostrou mais produtiva foi a noite, seguidas por manhã e

tarde, respectivamente. Quanto a amplitude de maré-maré temos que dentre as 4 possibilidades a

que se mostrou mais eficiente fora alta-secando, que corresponde a uma maré de sizígia quando

encontra-se a secar.  

Para a velocidade do vento, temos que diminui entre 8 e 9kts, aumenta entre 9 e 10kts, diminui

novamente entre 10 e 12kts, aumentando entre 12 e 13kts, diminuindo novamente entre 13 e 15kts e

aumentando novamente entre 15 e 16kts.

De acordo com os dados contidos no quadro 6 e a figura 18, capturas apresentaram relação

inversamente  proporcional  com o  vento,  caindo  conforme  o  vento  aumenta  sua  velocidade,  o

mesmo fora observado para visibilidade, de acordo com o quadro 6 e a figura 18. Para capturas

quanto a seletividade de isca, temos maior quantidade de capturas na isca artificial, conforme os

dados  do  quadro  7  e  figura  18.  Ao analisarmos  a  captura  quanto  a  amplitude  de  maré  e  seu

respectivo estado,  observamos a maior  quantidade  em marés  de alta  amplitude estando a secar

conforme figura 19.

O  gráfico  de  escalonamento  multidimensional  não  métrico,  exposto  acima,  conforme

figura 20 em razão do Stress obtido, deduz-se ter excelente representatividade e convergência da

análise. A proximidade das variáveis ambientais com os grupos de peixes de interesse e locais de

pesca indicam como a relação entre eles é estabelecida, conforme exposto na figura 20, onde os

grupos de peixes de interesse estão em laranja e as variáveis qualitativas destacam-se em cinza.
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Figura 7: Gráficos de Acão-captura quanto a profundidade, amplitudemare-mare e 
horário

Figura 5: Gráficos de Ação x profundidade; amplitudemarexmare;hora e 
visibilidade

Figura 6: Gráfico  de ação quanto ao local
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Figura 9: Gráficos de captura quanto a vento;isca;visibilidade e horário

Figura 10: Gráfico de captura quanto a profundidade e amplitudemare-mare

Figura 8: Gráficos  de açao-captura quanto a tipo de isca e vento



Mu coefficients Estimate std. error t value pr(>/t/)

profundidade 0.15749 0.03898 4.040 0.000123

marealta-enchendo -0.50079 0.14204 -3.526 0.000706

marebaixa-secando -0.44657 0.13029 -3.428 0.000970

marebaixa-
enchendo

-0.71410 0.13836 -5.161 0.00000179

horatarde -0.39965 0.11072 -3.610 0.000536

   Quadro 2: dados Mu de ação para modelo  Gamlss

Sigma Coefficients Estimate Std. error value Pr(>/t/)

quebramar -0.83278 0.41446 -2.009 0.0479

ponte 0.01833 0.39429 0.046 0.9630

    Quadro 3: dados Sigma de ação para modelo Gamlss
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Figura 11: Gráfico NMDS



Mu coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>/t/)

Profundidade 0.33612 0.02788 12.054 2e-16

marealta-
enchendo

-0.34394 0.08370 -4.109 9.85e-05

Marebaixa-
secando

-0.24169 0.09924 -2.435 0.017195

marebaixa-
enchendo

-0.77241 0.11043 -6.994 8.65e-10

Horatarde -0.36642 0.09012 -4.066 0.000115

Vento -0.58049 0.02338 -24.829 2e-16
     Quadro 4: dados Mu de modelo Gamlss para ação-captura

Sigma 
coefficients

Estimate Std. Error T value Pr(>/t/)

Iscanatural -0.8338 0.3226 -2.585 0.0115

Vento 3.3382 0.11130 29.553 2e-16
     Quadro 5: dados Sigma do modelo Gamlls para ação-captura

Mu coefficcients Estimate Std. Error T value Pr(>/t/)

Profundidade -0.25815 0.03121 8.272 3.04e-12

MareAlta-enchendo -0.22083 0.10516 -2.100 0.039

MareBaixa-secando -0.15937 0.0994 -1.595 0.115

MareBaixa-enchendo -0.64158 0.13682 -4.689 1.17e-05

HoraTarde -0.40192 0.09705 -4.142 8.876e-05

Horamanhã -0.47370 0.11538 -4.106 9.95e-05
      Quadro 6: Tabela Mu de captura para modelo Gamlls

Sigma coefficients Estimate Std. Error T value Pr(>/t/)

pb(vento) -0.20283 0.08162 -2.485 0.01512

Isca natural -0.68835 0.32386 -2.125 0.03676

Visibilidade -1.07506 0.38112 -2.821 0.00609

HoraTarde 0.09031 0.52949 0.171 0.86502

HoraManhã 0.95435 0.52277 1.826 0.07179
      Quadro 7: Tabela Sigma de captura para modelo Gamlls
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4 DISCUSSÃO
De acordo com os resultados, nós observamos que a prática da pesca esportiva, no estuário

do Rio Potengi, pode ser realizada com qualquer um dos tipos de isca utilizados no estudo. Mas, as

capturas ocorreram em maior frequência com o uso das iscas artificiais. Henriques et al. (2022) não

encontraram  diferença  estatística  quando  compararam  iscas  natural  e  artificial.  Mas,  é  valido

salientar que neste trabalho, os autores comparavam lambari vivo, e camarão como isca artificial.

Henriques  et  al. (2018) não encontraram diferenças  estatísticas quando compararam a pesca de

robalo com iscas naturais, lambari e camarão-branco. Existe uma variedade considerável de isca

artificiais no mercado. Mas, todas elas focam a estimulação visual (BJORDAL & LOKKEBORG,

1996). Apesar de que as iscas artificiais são capazes de simular o movimento de um camarão ou

peixe. Nosso trabalho mostrou a maior captura com iscas artificais. Talvez, pelo fato da expertise

dos pescadores no manejo das iscas artificiais. Weltersbach  et al. (2019) mostraram que a maior

preferência por iscas artificiais na pesca do bacalhau  pode ter sido influenciada pela técnica de

apresentação "ativa" (movendo a isca com haste e carretel) em comparação com a inclinação de isca

mais "passiva" com a linha apertada ou frouxa.

Os  melhores  resultados,  ao  nos  atermos  a  quantidade  de  ações,  e  ação-captura  são

encontradas ao estarmos em pontos com batimetrias mais elevadas. Em um estudo desenvolvido na

Austrália,  Jenkins  et al.  (2020),  mostraram relação positiva entre  a  batimetria  e  as  espécies de

Sillaginodes punctatus (Cuvier) e Chrysophrys auratus (Forster). Young et al. (2018), em um estudo

no estuário do delta de Sacramento-São Joaquin observaram que os peixes ocorreram em maior

frequência a grandes gradientes ambientais (salinidade, turbidez e elevação - batimetria).

As  melhores  condições  de  Amplitude  de  maré  e  de  maré,  quando  analisadas  em

concomitância,  é  a maré de alta  amplitude estando a  secar  (maré alta-secando).  O que está  de

acordo com o resultados de Bezerra (2005), ao afirmar que a maré é um dos fatores climáticos que

mais influenciam a pesca.

A influência do horário quanto a ação e ação-captura mostrou ser mais relevante durante a

noite.  Ao  lançar  um olhar  mais  aprofundado  sobre  este  fato  e  interpretar  melhor  o  resultado,

acreditamos que se deve ao fato de termos feito uma amostragem relativamente menor no horário

referido e ter coincidido com dias em que tivemos maior taxa de ação e ação-captura. Não temos

convicção se, de fato, o referido horário é o mais relevante e gerará maior rendimento na pesca.

O ponto de pesca ‘quebra mar” mostrou-se o de menor rendimento, durante a realização do

estudo. Acreditamos que isso se deve uma batimetria média um pouco inferior aos outros pontos e

ao fato de ter uma maior pressão de pesca, sendo realizada no mesmo várias modalidades de pesca

diariamente, além de ser um ponto de mais fácil acesso quando comparado aos outros

24



A alta representatividade de  Elops saurus  nas capturas pode ser explicada tanto por ser

comum em ambientes  estuarinos,  quanto por ser  um peixe,  comprovadamente,  que sofre  baixa

pressão de pesca (BAUTISTA-ORTEGA, 2021). Teoricamente, pode estar relacionado ao fato de

possuir muitas espinhas tornando-se pouco viável para consumo e/ou comercialização.

As capturas de Robalo (Centropomus undecimalis e Centropomus parallelus) tiveram boa

representatividade, destacando-se as que ocorreram sobre as condições de maré de alta amplitude

com a maré estando a secar. Foi onde obtivemos as maiores quantidade de captura por amostragem.

Além disso, demonstrou boa responsividade aos dois tipos de iscas utilizados mantendo-se, assim,

próximo do observado por Nunes (2021), com uma maior seletividade por isca natural.

O Camurupim (Megalops atlanticus) fora capturado em dois dos pontos analisados, Farol

verde e Quebra mar. Houve maior representatividade no horário noturno, e nas condições de maré

de alta amplitude. Os números de ocorrência podem ser um indicativo da pressão de pesca que

existe  sobre  a  espécie  (PASSOS,  2021).  No  momento  atual,  a  espécie  é  considerada  como

vulnerável quanto ao status de conservação.

Os  peixes  do  gênero  Trachinotus  spp  (pampos)  tiveram  menor  representação  na

amostragem e foram capturados em apenas dois dos pontos escolhidos (ponte nova e farol verde).

Iste  pode  ser  indicativo  de  sobrepesca,  pois,  são  peixes  muito  buscados  na  pesca  estuarina

(FREIRE,2011). Nesses pontos, suas capturas foram, frequentemente, feitas em regiões do ponto

que apresentam uma mudança de profundidade acentuada, os chamados “drops”.

Nós  sugerimos  que  novos  estudos  sobre  o  tema  seja  desenvolvido.  Existe  uma

carência muito grande de informações relacionados a pesca recreativa, tipos de iscas e relações

ambientais. Praticamente, somente Henriques et al. (2018 e 2022) desenvolveram estudos similares.

É  válido  salientar  que  os  autores  acima  não  focaram  em  estudos  com  efeito  das  variáveis

ambientais.  Além disso,  nenhum estudo foi  desenvolvido, até o presente momento, no nordeste

brasileiro.
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APÊNDICE A – MATERIAL SUPLEMENTAR
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Figura 21: Gráfico de Wormplot de ação

Figura 22: Gráfico de Wormplot de ação-captura



Figura 24: Rplot de ação-captura
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Figura 23: Gráfico de  Wormplot de captura



Figura 25: Rplot de captura
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