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RESUMO 

 

A socioeconomia dos municípios costeiros do Semiárido Potiguar foi avaliada perpassando pelos 

atores, implicações antrópicas, ambiente de pesca e composição de sua ictiofauna, bem como a 

tendência da produção desembarcada pela frota artesanal com o objetivo de identificar a 

sustentabilidade e a gestão. No desenvolvimento deste estudo foram utilizadas metodologias 

participativas, dados mensais de pluviometria entre setembro de 2001 e dezembro de 2010; de 

desembarques da frota artesanal durante janeiro de 2001 a dezembro de 2010; e socioeconômicos 

(IBGE, 2002/2010), (IDEMA, 2011/2012), (MPA, 2010; 2012), PNUD e MS (2013). A partir 

destes dados, foi realizada uma análise de variância utilizando o Método de Processo Analítico 

Hierárquico (PAH) e modelos estatísticos de regressão múltipla e de séries temporais. A análise 

dos dados obtidos demonstrou que a ocupação da zona costeira e marinha pela indústria salineira, 

do turismo, da carcinicultura, do petróleo e gás e da energia eólica reconfigurou o ambiente e 

atraiu novos atores. A pluviometria influenciou nas capturas, das quais 35% ocorrem no período 

chuvoso, 40% na estação seca e 25% independem. A produção cresceu 55%, no período 

analisado, tendo sido desembarcadas em 31 portos distribuídos por 11 municípios, capturadas nos 

ambientes manguezal/estuarino (23%), costeiro (46%) e oceânico (31%). Apesar de 41 espécies 

serem comercializadas na região a produção concentrou-se em oito, desembarcadas 

principalmente em Macau e Caiçara do Norte, por embarcações de pequeno e médio porte 

(motorizadas e veleiras). Destacaram-se três espécies (Hirundichthys affins, Opisthonema 

oglinum e Coryphaena hippurus), que juntas representaram 63,3% de todo volume. Verificou-se 

que as embarcações motorizadas triplicaram em número enquanto as veleiras reduziram à metade. 

Os desembarques pelos diversos tipos de embarcações tendem a aumentar ao longo do tempo, 

enquanto, pelas pequenas embarcações veleiras, decrescem. A introdução de novas embarcações 

motorizadas e veleiras, também tende a aumentar a produção. O estudo concluiu que o PIB e o 

IDH dos municípios costeiros aumentaram, porém a desigualdade persistiu. A potencialidade da 

pesca artesanal encontra-se no estágio de desenvolvimento “pouco favorável” e a tendência da 

produção pesqueira é a de crescer ao longo do tempo e com a entrada a mais de embarcações. 

Entretanto, urge que o Estado aprimore ações de fomento e ordenamento para reestabelecer os 

recursos pesqueiros em padrões sustentáveis e pescarias rentáveis. Portanto, recomenda-se o uso 

estratégico dos recursos naturais na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Pesca Artesanal. Tendência. Desenvolvimento Sustentável. 



ABSTRACT 

 

 

The socio-economy of the coastal municipalities of Rio Grande do Norte semiarid coast was 

analyzed through by the actors, anthropogenic implications, fishing environment and 

composition of its fish fauna, as well as the trend of production landed by the artisanal fleet 

with the aim of identifying the sustainability and management. In this study, were used 

participatory methodologies, monthly data of rainfall between September 2001 and December 

2010; landings of the artisanal fleet during January 2001 to December 2010; and 

socioeconomic (IBGE, 2002/2010), (IDEMA, 2011/2012), (MPA, 2010; 2012), UNDP and 

MS (2013). Based on these data, we performed analysis of variance were performed using the 

method of Analytic Hierarchy Process (HAP) and statistical models of multiple regression 

and time series. It was identified that the occupation of the coastal and marine zone through 

salt industry, tourism, shrimp farming, oil and gas and wind energy reconfigured the 

environment and attracted new actors. Rainfall influenced the catches, of which 35% occur in 

the rainy season, 40% in the dry season and 25% independent. Production increased 55%, in 

the period analyzed, being landed in 31 ports spread over 11 municipalities, captured in 

environments mangrove/estuarine (23%), coastal (46%) and oceanic (31%). Despite market 

up 41 species, were commercialized in the region production concentrated in eight, mainly 

landed in Macau and Caiçara North, by vessels of small and medium-sized (motorized and 

sailboats). Highlights included three species (Hirundichthys affins, Coryphaena hippurus and 

Opisthonema oglinum), which together accounted for 63.3% of the whole volume. It was 

found that the motorized vessels tripled in number while sailboats reduced by half. Landings 

by different types of vessels tend to increase over time, while the small sailboats vessels, 

decrease. The introduction of more new motorized vessels and sailboats also tend to increase 

production. The study concluded that GDP and HDI of coastal counties increased however 

inequality persisted. The potential of artisanal fishing is in the stage “unfavorable” of 

development and the trend in fish production is to grow over time and with the entry of more 

vessels. However, it is urgent that the state actions to promote and enhance planning to restore 

fish stocks in a sustainable and profitable fisheries standards. Therefore, it is recommend the 

strategic use of natural resources in a sustainable development perspective. 

 

Keywords: Artisanal Fishing. Trend. Sustainable Development. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pesca é uma das práticas mais antigas do homem e representa uma forma de intensa 

interação com a natureza (SILVA, 2010). O caráter de livre acesso, integrador e de provedor 

para a segurança alimentar convergiram como elemento central para que as comunidades do 

entorno dos ambientes aquático exercessem a atividade e a disseminassem em todo o mundo 

(MALDONADO, 1986). 

Até os dias atuais, encontram-se comunidades pesqueiras que se desenvolvem com 

pouco ou nenhum recurso tecnológico, comparada aos seus primórdios. Nos casos em que 

ocorreram avanços tecnológicos, se deram a partir do surgimento de novos instrumentos 

artesanais, confeccionados pelos próprios pescadores (KANT de LIMA, 1997), enquanto, em 

outras comunidades, a atividade acompanhou o desenvolvimento tecnológico, vivenciado em 

cada período histórico, e o empregou em seu dia-dia (SILVA, 2008). Mas ocorre no mesmo 

território usos diferenciados dessa tecnologia, o que caracteriza a pesca em artesanal, semi-

industrial e industrial. 

É evidente que o avanço da tecnologia não ocorreu por si só, sem outros componentes 

da sociedade moderna, mas para atender a demanda por mais alimentos (FAO, 2010) – 

elemento propício ao surgimento do mercado, do mercantilismo na pesca e da monetarização 

do pescado – que os recursos pesqueiros passaram de recurso natural a ativo econômico, 

porém em bancos naturais. 

Contrariamente aos traços culturais arraigados nas comunidades pesqueiras, bem como 

nas diferenças entre os pescadores – construídas pelo respeito à bravura no enfrentamento ao 

mar – as aparições modernas produziram estratos sociais (PRADO, 2002; SILVA, 2008). 

Transformaram essas comunidades em primeira, segunda, terceira categoria, haja vista as 

denominações de pesca de pequena, média e grande escala (FAO, 2010). Esse fato reflete as 

posses, a influência sobre a comunidade, na pesca e no regime de trabalho – assalariado, 

respeito às regras entre o capital e o trabalho; acesso livre - respeito às leis da natureza 

(MALDONADO, 1986; PRADO, 2002). 

A pesca é uma das principais atividades econômicas desenvolvida ao longo da Costa 

do Brasil, com predominância da pesca artesanal, entretanto, com produções distintas. Nas 

extremidades do Brasil a produção é maior, haja vista as contribuições das grandes bacias 

hidrográficas e as áreas de ressurgência nas regiões sudeste e sul. Na costa do Semiárido 

nordestino a produção é baixa, visto que o volume de água que chega aos estuários é 

reduzido, pelo caráter intermitente e barramentos dos rios, aridez dominante na região e 

insuficiência dos pontos de ressurgências (MUEHE; GARCEZ, 2005).  
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O ambiente marinho e costeiro brasileiro apresentam elevada diversidade de espécies, 

capturadas pela articulação de uma série de artes de pesca com diversos tipos de embarcações, 

desembarcadas em uma rede de portos pulverizada (PREVIERO et al., 2013). A arte de 

pescar segue uma variação de táticas e estratégias, as quais são facilmente adaptadas para a 

captura de espécies diversas em diferentes contextos, o que ajuda a compreender o sistema de 

pesca de uma forma holística (SALAS; GAERTNER, 2004). São nos ambientes aquático que 

o pescador estabelece regras de convivência com a natureza no tempo e no espaço. Sobre os 

quais incidem uma série de relações complexas que promovem alterações em seu meio e 

implicações aos que vivem de sua exploração, por conta de ações dos ventos, correntes, força 

da lua, temperatura e ciclo hidrológico no espaço continental e marinho (SOUZA MAIA et 

al., 2012). Paralelamente ao saber relacionado à pesca, os pescadores desenvolveram técnicas 

e conhecimentos relativos aos regimes de ventos, ao clima e às correntes marítimas, 

necessários à navegação (DIEGUES, 2003). 

O acesso de pessoas com propósitos mercantilistas a esses espaços ampliou 

significativamente o seu grau de complexidade, uma vez que a sua ação é eminentemente 

exploratória, de alteração do ambiente e de redução do estoque pesqueiro (SOUZA MAIA et 

al., 2011). Não obstante, esses processos envolvem a produção biológica natural dos 

ecossistemas aquáticos, as relações entre as espécies de interesse comercial e as demais que 

integram as comunidades biológicas e, ainda, as relações sociais e econômicas das sociedades 

que exploram (CASTELO, 2004). Neste contexto, a captura e a intervenção sobre o ambiente 

e suas relações entre si aumentam consideravelmente quando se agrega o capital à ação do 

homem na pesca, aos interesses comerciais e à extração profissional. Dessa forma, ocorre a 

monetarização do pescado, ou seja, a dinâmica do capital leva não somente à exploração dos 

trabalhadores do mar, mas também ao desrespeito das leis que regulam o metabolismo da 

natureza (DIEGUES, 1983). Desse modo, ao explorarem os oceanos e mares e os recursos 

destes, os homens elaboram diversos modos de apropriação social, econômica e cultural, 

ligados ao ambiente marinho (SILVA, 2010). Segundo MARX (1980), ao contrário destes, o 

trabalho desenvolvido pelos pescadores artesanais é concebido e pensado e é esse trabalho o 

mediador entre o homem e a natureza. 

Além das relações complexas da atividade pesqueira nas zonas costeiras e marinhas, 

convergem também para esse espaço os principais vetores de pressão (NICOLODI; 

ZAMBONI, 2009), os quais disputam e conflitam com os pescadores artesanais pelo mesmo 

espaço, como a urbanização das grandes cidades e as atividades: petrolífera, portuária, 

agricultura e agroindústria, aquicultura, carcinicultura, extração mineral, extração vegetal, 

extrativismo, pecuária, reflorestamento, salinas, turística, imobiliária, parques eólicos e 
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unidades de conservação. Isoladamente ou em conjunto, essas atividades reconfiguram a zona 

costeira e marinha, sobrepondo comunidades tradicionais, como a dos pescadores artesanais, 

incorporando recursos naturais e serviços ambientais destes e alterando a paisagem. Apesar 

dos transtornos, formas predatórias de exploração dos recursos existentes acabam se tornando 

regra geral (DIEGUES, 1987). 

A ocupação e o uso desses ambientes por atividades econômicas de perfis impactantes 

desequilibram os recursos naturais, transforma-os em mercadoria e influencia a cultura local. 

Além de criar áreas de tensão e conflitos pela apropriação. Estes conflitos têm efeitos sobre o 

modo como se organizam as relações espaciais e sobre as formas de apropriação do território 

e de seus recursos (ACSERALD, 2004). Dessa maneira, promove a desterritorialização: ao 

inverso da territorialização, sua origem está assentada no processo de desapropriação do 

espaço social por outro grupo (HAESBAERT, 2007).  

Durante o processo de trabalho os pescadores artesanais estabelecem uma relação com 

os elementos naturais. Constroem a territorialidade marítima ao estabelecer territórios 

marítimos e códigos, os quais viabilizam e ordenam a apropriação da natureza 

(MALDONADO, 1986). Isso faz parte da construção do seu conhecimento, pois quanto maior 

a interação, também maior a possibilidade de sucesso na pescaria. Essa relação produz um 

sentimento de pertencimento que caracteriza a identidade socioterritorial (HAESBAERT, 

2007). Dessa forma, a pesca artesanal está associada a territórios costeiros específicos sob 

uma ampla gama de arranjos de posse (CORDELL, 2007). 

É importante destacar que em várias regiões do Brasil, principalmente nas regiões 

litorâneas, a cultura pesqueira vem conseguindo manter-se, apesar da urbanização e do 

crescimento das demais atividades econômicas. Entretanto, nas localidades em que se instalam 

grandes empreendimentos industriais, a pesca artesanal sobrevive com muita dificuldade. O setor 

pesqueiro parece exprimir, deste ponto de vista, a dinâmica contraditória do modelo brasileiro de 

desenvolvimento nas últimas décadas (VIEIRA,1995), pois sofrem intensamente os impactos das 

ocupações urbano-industriais e da transferência de tecnologias pouco adaptadas às características 

socioambientais das comunidades neles inseridas (DIEGUES, 1987).  

A sustentabilidade da atividade pesqueira é um desafio atual, haja vista ainda ser 

exercida com o uso de práticas predatórias e sofrer pressões de outras atividades econômicas, 

em ambiente marinho e continental, antes de ser, propriamente, uma forma sustentável de se 

garantir grandes fluxos de alimentos e de divisas (FAO, 2010). O manejo pesqueiro não tem 

sido capaz de sustentar a produtividade e de resolver conflitos entre conservação e 

desenvolvimento (CASTELO, 2004), por isso não devemos perder de vista a busca pela 

sustentabilidade. Leff (2006) nos lembra dessa certeza quando constrói um discurso de que há 
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necessidade de se trazer para o centro das relações econômico-ambientais o termo 

sustentabilidade como uma expressão lei-limite da natureza diante da autonomização da lei 

estrutural do valor. Na pesca, isso significa explotar os recursos pesqueiros para prover suas 

necessidades presentes sem comprometer as possibilidades de gerações futuras atenderem às 

suas próprias (CMMAD, 1991). 

A preocupação com a conservação dos recursos aquáticos tem crescido acentuadamente 

na sociedade em função da intensa degradação ambiental, da contínua fragmentação de habitat e 

da poluição da água e dos solos (LOPERA-BARRETO, 2007), ao mesmo tempo em que se 

vislumbra criar mecanismos de junção entre o bem-estar dos ecossistemas e os humanos 

(GELCICHA et al.,2010). Não é possível enfrentarem-se os desafios da sustentabilidade 

desvinculados da socioecologia e da construção do ordenamento democrático (STROH, 1995). 

Com efeito, observa-se preocupantes declínios nos níveis de produtividade na pesca. 

Segundo Holling (2001), esse fato ocorre pela ineficácia dos modelos de gestão que não 

conciliam os interesses de conservação, desenvolvimento econômico e social com a 

sustentabilidade. Os governos efetivaram políticas de ordem econômica, físicas e biológicas 

ou conjugadas, com o objetivo de reduzir os impactos negativos à atividade pesqueira. Porém, 

o quadro de dificuldades dos recursos pesqueiros e dos pescadores se agravou, a ponto de 

diminuir a disponibilidade e a quantidade de pescado, aprofundando o estado da arte da pesca 

artesanal e afetando a segurança alimentar. Essa crise se reflete através do estado de colapso 

dos recursos e da situação de empobrecimento e marginalização das comunidades pesqueiras 

(KALIKOSKI et al, 2007). 

Esse cenário tem gerado muitos conflitos, incertezas e desorganização no setor, nos 

remetendo as seguintes hipóteses: i) o cenário desenhado acima é insustentável. ii) a resistência 

dos pescadores artesanais, a resiliência dos ambientes pesqueiros e o apoio governamental (apesar 

de precário) possibilitou a pesca artesanal se manter em padrões sustentáveis.  

Esta pesquisa teve como objetivo apresentar o cenário das zonas costeira e marinha, 

situando os atores envolvidos, os ambientes ocupados e as implicações antrópicas sobre as 

comunidades pesqueiras na Costa do Semiárido Potiguar, bem como a potencialidade e a 

tendência da pesca artesanal. Esses elementos permitem avaliar a sustentabilidade da pesca 

artesanal, ao mesmo tempo em que exprimem arranjos para elaborar modelo de gestão. 

Por isso, a pesquisa foi dividida em três capítulos, os quais estabelecem ordem e 

sincronismo entre os temas a serem tratados. O capítulo I tem como título 

“SOCIOECONOMIA DOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

(RN): ATORES, AMBIENTES E IMPLICAÇÕES ANTRÓPICAS”.  
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Esse capítulo discute a relação Sociedade – Natureza conduzida por novos atores sociais e 

econômicos, em detrimento das populações tradicionais – os pescadores artesanais. Mostra a 

ocupação e o uso dos ambientes da Costa do Semiárido Potiguar pela indústria salineira, 

carcinícola, turismo de veraneio e de energia, representado pela exploração do petróleo e gás 

natural, além do setor eólico. Ressalta-se a instalação dessas atividades econômicas nesse espaço 

pelas condições edafoclimáticas e fitogeográficas que elas oportunizam, bem como pelos ganhos 

socioeconômicos que a região obteve com os novos atores econômicos, mensurados pelo PIB 

municipal, PIB per Capita, Índice de Gini, % de vulneráveis a pobreza e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Observou-se que essas atividades industriais 

apropriaram-se dos recursos naturais para produzir mercadorias e lançar seus efluentes. 

Consequentemente, produziram conflitos com os pescadores artesanais pelo cerceamento das 

áreas de pesca, mortandade de peixes e crustáceos e desmatamento de mangues. Em detrimento 

das adversidades, analisou-se a importância da pesca artesanal para a economia e a construção 

social dos municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar. 

A partir dos capítulos II e III analisa-se a sustentabilidade da pesca artesanal na Costa 

do Semiárido Potiguar. O capítulo II apresenta o título: “POTENCIALIDADE DA PESCA 

ARTESANAL NA COSTA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR (RN), BRASIL”. Analisou-se o 

ambiente de pesca e a composição de sua ictiofauna, bem como os critérios de importância 

econômica, social e ambiental para identificar a potencialidade da pesca artesanal. Portanto, 

conjugaram-se dados de infraestrutura pesqueira na Costa do Semiárido Potiguar com as 

informações da produção de pescado por estação climática, dos ambientes de pesca, da 

diversidade das espécies, das modalidades de artes de captura e dos diversos tipos de 

embarcações, além dos saberes dos pescadores artesanais.  

Por fim, o capítulo III que aporta com o título: “TENDÊNCIAS E DINÂMICAS DA 

PESCA ARTESANAL NA COSTA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR (RN), BRASIL”. 

Inicialmente, verificou-se o estado da arte das embarcações. Em seguida, identificaram-se as 

espécies que apresentaram as maiores produções, em quais municípios e em que tipos de 

embarcação se concentraram os desembarques. Evidentemente que, a tendência de produção 

dessas espécies e dos tipos de embarcações foi analisada ao longo do tempo, considerando, 

ainda, o impacto na produção resultante da entrada a mais de uma unidade de embarcação. 

Com as questões dos capítulos II e III atendidas, é possível recomendar políticas de 

fomento e de ordenamento para restabelecer os recursos pesqueiros em padrões sustentáveis e 

pescarias rentáveis. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

 

Delimitação da área do estudo 

 

A área em estudo foi a porção Norte do Estado do Rio Grande do Norte. Denominou-

se como Costa do Semiárido Potiguar pelo fato das características do Semiárido Potiguar se 

estenderem até o litoral. Segundo Duque (1953), essa região possui característica ímpar: 

abraça o mar. Além de estar inserida na área classificada por Muehe (1996) como Costa do 

Semiárido Sul, no Nordeste do Brasil, entre as unidades geomorfológicas da Plataforma 

Continental Brasileira. 

 

Figura 1: Estado do Rio Grande do Norte, com destaque para os municípios que compõem a Costa do Semiárido 
Potiguar (RN), Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 

Caracterização Geral 

 

Unidades de Conservação 

A Costa do Semiárido Potiguar sobrepõe a Bacia Sedimentar Potiguar tanto na Zona 

Costeira como no Ambiente Marinho. Possui duas unidades de conservação, a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão - RDSPT, que cobre os distritos de Barreiras 

e Diogo Lopes, em Macau, e Sertãozinho, em Guamaré, perfazendo uma área de 12.960 ha. 

Adentrando, apenas, uma milha no mar (IDEMA, 2008).  
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Figura 2: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão – RDSPT, em Macau e Guamaré (RN). 

 
Fonte: IDEMA (2008). 
 

Também se destaca a Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado, cobrindo três 

comunidades, Rosado e Pedra Grande, em Porto do Mangue, e Ponta do Mel, em Areia 

Branca, perfazendo uma área de 16.593,76 ha. As duas áreas juntas significam 12,4% de todas 

as unidades de conservação do Rio Grande do Norte. Essa unidade não adentra o mar.  

 

Figura 3: Vista área da Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado, com destaque para vila de pescadores e 
os ranchos de pesca, em Porto do Mangue (RN). 

 
Fonte: Google Earth (2011).  
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Clima 

 

A região alvo da pesquisa apresenta um clima semiárido quente (Figura 4). Köppen 

(1948) classificou essa área como clima tropical equatorial, do tipo Bsw’h, com temperatura 

média acima de 26ºC. Bioclima tropical quente de seca acentuada, que, segundo Nimer 

(1972), dura cerca de 7 a 8 meses (Junho a Janeiro). A evapotranspiração é superior aos 

índices pluviométricos e os índices xenotérmicos se enquadram entre 150 a 200. Conforme a 

classificação de Graussen (1955) o clima é do tipo 4Th.  

 

Figura 4: Clima do Estado do Rio Grande do Norte, com destaque para a Costa do Semiárido Potiguar (RN), Brasil.  

 
Fonte: IDEMA (2008). 

 

Vegetação 

 

Os ecossistemas terrestres são classificados como ambientes de caatinga, campo de 

dunas e campo salino (ECOPLAM, 1997). A caatinga é caracterizada pela ocorrência do 

estrato arbóreo e de arbustos pouco desenvolvidos, espinhentos e retorcidos, com distribuição 

irregular (DUQUE, 1953). Já o campo de dunas engloba a vegetação litorânea das praias, das 

dunas e das restingas (IDEMA, 2008). Os manguezais são encontrados nos trechos do litoral 

em áreas protegidas, estando ligadas indiretamente pelo mar, como também no interior de 

lagunas e nos baixos cursos dos rios (LACERDA et al., 2006). O campo salino localiza-se no 
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interior das salinas ou em áreas consideradas acima do campo inundado, apresentando uma 

diversidade de espécies vegetais com portes variados (SANTOS, 2003). 

 

Figura 5: Distribuição de áreas de manguezais pelo Nordeste, destacando esse ambiente pela Costa do Semiárido 
Potiguar (RN), Brasil. 

 
Fonte: Lacerda et al. (2006). 

 

Temperatura do Ar 

 

De acordo com os dados históricos do INMET (2000) a temperatura dessa região 

mostra-se elevada ao longo de praticamente todo o ano. A temperatura média anual é de 

26,8ºC, com uma amplitude das médias mensais de 3,6ºC, sendo a menor observada no mês 

de Julho, com temperatura de 23,0ºC, e a maior no mês de Fevereiro, com 31,0ºC. A Umidade 

Relativa do Ar gira em torno de 70% (IDEMA, 2002).  
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Insolação 

 

Segundo Azevedo et al. (1987), a insolação na Costa do Semiárido Potiguar se 

constitui em uma das mais elevadas do Brasil, tendo em média, 2.600 horas/ano, o 

equivalente a 7,1 horas diárias de incidência da luz solar sobre o solo, podendo chegar a 11,9 

horas/dia no mês de novembro. Já nos meses de maiores precipitações pluviométricas, reduz 

para 6,5 horas/dia e radiação solar média de 7,85 horas/dia (INMET, 2000), o que 

potencializa o uso constante de energia solar. 

 

Precipitação pluviométrica 

 

Os meses de maior precipitação vão de fevereiro a maio, enquanto os de menor 

precipitação na área estão entre os meses de agosto a dezembro. O ano que apresenta 

pluviometria normal atinge 526 mm (IDEMA, 2008). 

Segundo a Divisão de Hidrografia e Navegação da Marinha (1999) e o INMET (2000), 

a pouca presença de chuvas e do tempo estável, na região, deve-se à imposição do Anticiclone 

Sul. Centro de alta pressão localizado no centro do Oceano Atlântico, o Anticiclone Sul 

diminui no Norte e Nordeste do Brasil no final do verão e no outono, passando a atuar os 

ventos alísios do hemisfério Norte da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, além da sua 

proximidade da linha do Equador. 

 

Figura 6: Distribuição temporal da média (mensal) e do erro padrão da pluviometria na Costa do Semiárido 
Potiguar (RN), entre 2001 e 2010, destacando as estações climáticas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do INMET (2010). 
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Hidrografia 

 

Desembocam no litoral duas bacias hidrográficas de longo curso: Apodi-Mossoró 

(14.276,0 km2) e Piranhas-Açu (17.498,5 km2), que juntas cobrem cerca de 80,0% da área 

estadual (CUNHA, 2004; IDEMA, 2002), e o Sistema Guamaré/Galinhos. Os rios não 

contribuem significativamente com o aporte de sedimentos, haja vista a quantidade de 

barramentos que ocorrem em todas as bacias hidrográficas. Nas bacias hidrográficas do 

Piranhas/Açu e do Apodi/Mossoró existem 1.730 açudes, de pequeno e médio porte 

(NASCIMENTO, 2009). Segundo Miranda (1983), a sua contribuição provém do continente 

nos períodos de chuva. Na estação seca as vazões são reduzidas, estando basicamente sujeitos 

a ação das marés, onde sua variação máxima entre a preamar e a baixa mar pode ser de 3,3 m 

e a mínima, de 0,9 m. 

 

Relevo 

 

Lima (1993) relatou que a região é compreendida por planície costeira e superfícies 

aplainadas, sendo constituída por campos de dunas sobrepostas aos tabuleiros costeiros, por 

planícies marinhas e fluviomarinhas quaternárias. Esta zona costeira possui um modelamento 

geomorfológico que é resultado dos processos geológicos, tais como transgressão e regressão 

marinha e também interação das variáveis dinâmicas da natureza (ventos, marés, ondas e 

correntes marinhas), bem como da ação antrópica (FARIAS, 1997). 

 

Ventos 

 

No litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, os ventos sopram de ENE, o 

que fica claramente evidenciado pela disposição das dunas costeiras (ALVES et. al., 2003). 

Os ventos são os principais responsáveis pela dinâmica costeira, na qual seu papel não está 

apenas restrito à geração das ondas e, consequentemente, das correntes litorâneas. Na 

aproximação com a região costeira, as ondas tendem a orientar-se de acordo com a direção 

dos ventos dominantes ENE, podendo variar em sua altura de 0,3 a 0,5m (SANTOS, 2003). 

 

Características oceanográficas 

 

A circulação oceânica dessa região é influenciada pela ramificação da Corrente Sul-

Equatorial que se desloca da costa africana, paralelamente ao equador geográfico, para a costa 
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brasileira e se bifurca na altura do Cabo Calcanhar/RN, originando um ramo em direção oeste, 

que forma a Corrente Norte do Brasil, e um ramo em direção sul, formando a Corrente do 

Brasil (PETERSON e STRAMMA, 1991). 

 

Figura 7: Representação simplificada da circulação oceânica e direção 
do vento na plataforma continental brasileira. 

 
Fonte: Peterson & Stramma (1991) e Castro & Belmiro (1966). 

 

Correntes marinhas 

 

Ocorre pela combinação dos efeitos da orientação preferencial dos ventos de direção 

aproximada E-W e do fluxo de ondas provenientes de ENE, conduzindo a uma importante 

corrente de deriva litorânea (longshore drift) que migra para WNW com velocidades que 

atingem 20 a 80 cm/s (TABOSA; VITAL, 2001), como indica a migração de pontais arenosos 

(spits) e canais de maré (inlets) presentes ao longo de todo trecho do litoral setentrional do 

RN (VITAL et. al., 2005). 

A atual morfologia da região permite o ingresso da maré nos rios e canais, exibindo 

por vezes, na fase equinocial, barras arenosas, terraços fluviomarinhos e terraços estuarinos 
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em algumas áreas (SILVEIRA, 2002). O regime é de mesomaré, sendo caracterizado pelas 

marés do tipo semidiurnas e apresentando desigualdade diária, com altura máxima das marés 

entre 3,3 m e 2,5 m, durante marés de sizígia e quadratura (VITAL et al., 2008). 

 

Plataforma continental 

 

A maior largura da plataforma continental brasileira ocorre em seus extremos, 

principalmente no Norte, diminuindo acentuadamente a partir do golfão Maranhense, quando 

passa a predominar o clima semiárido (MUEHE; GARCEZ, 2005). 

A plataforma presenta largura média de 30 a 40 km, definindo sua quebra em 80 m de 

profundidade (TABOSA; VITAL, 2002), onde a circulação é controlada por três fluxos regionais 

principais: (a) corrente Norte do Brasil, que flui paralela à quebra da plataforma, com velocidades 

da ordem de 30 a 40 cm/s, forçada pelos ventos alísios de leste e sudeste e sobreposta por 

componentes de ondas e marés; (b) corrente de deriva litorânea, que se desloca no sentido Leste-

Oeste paralela à linha de praia e conduzida pela incidência das ondas vindas de nordeste e leste 

que alcançam a costa; e (c) correntes de maré, perpendiculares à linha de costa, influenciando a 

dinâmica litorânea até a isóbata de 10 m (KNOPPERS; EKAU; FIGUEIREDO, 1999). 

 

Figura 8: Macro e meso compartimentos do litoral e plataforma continental. 

 
Fonte: Muehe; Garcez (2005). 
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Aspectos socioeconômicos 

 

Em 2010, a Costa do Semiárido Potiguar possuía densidade populacional em torno de 

32,5 hab.km2, considerada baixa. Somente os municípios de Grossos (74,28 hab. Km2) e 

Areia Branca (70,79 hab.km2) indicavam densidade média. Os municípios mais populosos são 

Macau, com 28.952 habitantes, e Areia Branca, com 25.316 (IBGE, 2010), que equivalem 

juntos a 50% da população dessa área. Portanto, a pressão urbana sobre os ambientes naturais 

dessa região é insignificante se comparada às agressões provocadas pelas atividades 

econômicas desenvolvidas, como salineira, carcinicultura, petrolífera, eólica e turismo. A 

pesca é considerada de pequena escala, pois sua dinâmica ocorre pela articulação de artes e 

tipos de embarcações artesanais, bem como a forma econômica de exploração. A produção de 

pescado na Costa do Semiárido Potiguar cresceu 55% entre 2001 e 2010 (SOUZA MAIA et 

al., 2014, no prelo). 

O Produto Interno Bruto – PIB do Estado do Rio Grande do Norte, em 2009, cresceu 

106,5% quando comparado ao de 2003. Os setores da economia que mais contribuíram para 

esse aumento foram o do comércio e serviços de manutenção e reparo (66,22%) e da 

administração, saúde e educação públicas (7,4%). Houve redução na participação do 

segmento indústria extrativa (-45,8%) e pecuária e pesca (-2,21%) (IBGE, 2010).  

A média do PIB municipal, de 2003 a 2009, entre os municípios que compõem a Costa 

do Semiárido Potiguar, cresceu 123%, com variância de 25,3%, em Porto do Mangue, a 

612%, em Guamaré. Com a exceção de Guamaré, os seis municípios que obtiveram maior 

crescimento no PIB municipal foram os que não possuem investimentos industriais (São 

Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Caiçara do Norte, Tibau e Pedra Grande). Observa-

se que o crescimento mais lento do PIB nos municípios de Porto do Mangue, Areia Branca, 

Grossos, Macau e Galinhos decorre da redução nos investimentos nas atividades mineradoras. 

Mas, todos obtiveram crescimento no PIB (IBGE, 2010). 

A produção de petróleo e gás no RN, entre 2000 e 2010, decresceu respectivamente 

em 34,56% e 45,5%. No entanto, o repasse dos royalties cresceu 121,2%, de 2002 a 2010, 

entre os municípios do RN, pelo aumento no valor do barril de petróleo no mercado 

internacional. Na Costa do Semiárido Potiguar o crescimento foi de 58,44% (ANP, 2009). O 

repasse dos royalties de petróleo significam 18,7% de toda arrecadação tributária na Costa do 

Semiárido Potiguar, 78,7% das transferências da União para o Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM e 75,6% do arrecadado com Imposto sobre circulação de mercadores e 

serviços – ICMS (TCE, 2010; ANP, 2009). 
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Nessa mesma região, a indústria salineira, entre 2007 e 2010, cresceu 4,5%, pela 

entrada em funcionamento de novas áreas nos municípios de Guamaré e Galinhos, que juntas 

representaram 7,38% de toda produção em 2010 (IDEMA, 2012). Importante ressaltar que 

essas novas áreas são remanescentes da carcinicultura. Em 2010, o RN já havia reduzido a 

área de produção, haja vista o enfrentamento da atividade carcinícola nas últimas três grandes 

enchentes nos anos de 2004, 2008 e 2009 (ABCC, 2011), principalmente em áreas estuarinas 

dos rios Piranhas/Açú e Apodi/Mossoró. 

Apesar da importância econômica das atividades industriais para o desenvolvimento 

da Costa do Semiárido Potiguar, os municípios em que estão inseridas apresentam percentual 

de vulneráveis à pobreza equivalente aos demais que têm a atividade agropecuária, pesca e 

serviços públicos como impulsionadores da economia. Entretanto, os municípios que detêm a 

atividade industrial são os que apresentam as menores taxas de analfabetismo e as maiores de 

pessoal ocupado. Neste contexto, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

dos municípios da Costa do Semiárido Potiguar é considerado como médio, variando de 

0,555, em São Bento do Norte, a 0,682, em Areia Branca (PNUD, 2013). 
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METODOLOGIA GERAL  

 

Área do estudo 

 

A Costa do Semiárido Potiguar (RN) está situada na Costa do Semiárido do Nordeste do 

Brasil, entre a Ponta de Itapagé/CE (400 W) e o Cabo Calcanhar/RN (350 27’ W) (MUEHE; 

GARCEZ, 2005). Possui 3.398 km2 de área e 205 km de linha de costa, se estendendo de Tibau 

(limita-se ao Oeste com o estado do Ceará) até o município de São Miguel do Gostoso. Nessa 

área estão assentados 108.313 habitantes (IBGE, 2010), distribuídos em 11 municípios (Tibau, 

Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São 

Bento do Norte, Pedra Grande e São Miguel do Gostoso), os quais possuem 31 comunidades 

pesqueiras. Na mesma área registram-se três complexos manguezais/estuarinos que, juntos, 

equivalem a 59,2 km2 e representam 45,64% da área desse ecossistema do RN e 19,32% de 

todo do Semiárido nordestino. Segundo LACERDA et al. (2006), em 2002, o complexo 

manguezal/estuarino do Rio Piranhas/Açu possuía 34,49 km2, o do Rio Apodi/Mossoró, 1,31 

km2 e o do sistema Guamaré/ Galinhos, 23,4 km2, os quais são rasos, hipersalinos e bem 

misturados. O complexo também apresenta campos salinos cobertos por diversas espécies 

vegetais de portes variados (SILVA et al., 2010) nos municípios de Grossos, Areia Branca, 

Porto do Mangue, Macau, Guamaré e Galinhos.  

Os fatores climáticos associados aos geomorfológicos, fitogeográficos e tectônicos 

caracterizam essa área, principalmente, pela pluviométrica (em torno de 600 mm/ano) inferior 

à evapotranspiração. O clima dessa região é classificado por Köppen (1948) como Semiárido 

do tipo BShs’w’ – bioclima tropical quente de seca acentuada. A estação chuvosa ocorre entre 

janeiro e junho, que concentra as maiores precipitações pluviométricas nos meses de março e 

abril (SOUZA MAIA et al., 2014, no prelo; SILVA et al., 2011) e está associada à Zona de 

Convergência Intertropical - ZCIT (JIMENEZ et al., 1999; TESTA e BOSENCE, 1999). A 

temperatura média de 280 C e a dinâmica das massas de ar influenciam no surgimento e 

regime de direção dos ventos (estação chuvosa, vento brando, em média 6,2 m/s, e estação 

seca, vento forte, em média 9,0 m/s) e no padrão de circulação oceânica que, juntas, modelam 

o litoral (VITAL, 2006). Conforme dados do INMET (2000), os ventos são fortes e constantes 

ao longo do ano, com velocidade média de 5,7 m/s (20,5 Km/h). Essa região sofre influência 

de fenômenos naturais, em escala global, como o El Niño – que reduz em até 80% a 

precipitação pluviométrica no período chuvoso – e La Niña – que promove precipitações 

pluviométricas próximas ao dobro da média (NASCIMENTO, 2009). Entre 2001 e 2010, 
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ocorreram sete eventos com característica de El Niño (2002-2006 e 2009-2010) e três 

correspondentes a La Niña, em 2001, 2007 e 2008 (COUTINHO et al., 2010). 

 

Materiais e métodos 

 

A exploração dos recursos naturais requer um sistema gerencial abrangente, que inclua 

aspectos do conhecimento biológico, econômico, social e cultural (DEGNBOL et al., 2006) 

para que propicie respostas à sua gestão. Portanto, precisam ser administrados em uma escala 

que envolva conhecimentos das diversas áreas, haja vista que os desafios e sua resolutividade 

não serão atendidos a partir do conhecimento único de engenharia de pesca, biologia marinha, 

oceanografia, geologia marinha, ciências sociais, economia, ecologia ou de outra área 

científica, mas da integração destes entre si e do conhecimento empírico dos pescadores que 

se transformará em saber.  

Para Fazenda (2008), somente o uso de metodologias integradas por uma visão 

interdisciplinar terá condições de atender às demandas sociais vivenciadas pelo mundo, haja 

vista o nível de complexidade das relações construídas pela sociedade contemporânea, sendo, 

portanto, impossível ao berço do conhecimento disciplinar. A ciência da pesca há muito 

reconheceu a importância da interdisciplinaridade, particularmente em assuntos como 

recrutamento de estoques, flutuações de abundância e relações tróficas (CASTELO, 2004). 

Entretanto, ainda não é uma prática do cotidiano. A interdisciplinaridade no campo ambiental 

envolve as questões que se situam na interface dos sistemas sociais e dos sistemas naturais. 

A pesca de artes artesanais, por si só, é uma atividade que ocorre com o uso de vários 

conhecimentos praticados pelos pescadores em diversas áreas para enfrentar a natureza dos 

mares, rios e lagos, os quais são transmitidos por gerações, apesar de cada especialidade 

profissional detê-los de forma fragmentada.  

Mas como enfatizar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente de 

modo a favorecer a participação dos cidadãos na tomada de decisões? Como vislumbrar uma 

nova relação homem–natureza? Como conciliar exploração dos recursos naturais, reprodução 

social e preservação? Como podemos criar metodologias que efetivamente assegurem a 

contínua reconstrução da pesca artesanal, do meio ambiente, da realidade social da pesca e do 

próprio conhecimento sobre esta?  

Freire (1983) nos faz reconhecer que o conhecimento se inicia a partir de 

metodologias em que sujeitos partilhem suas experiências, perguntas, saberes e 

conhecimentos, tratados no espaço do entre si, quando algo do que surge perturba a ponto de 
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provocar mudanças cognitivas, afetivas, éticas e estéticas. O conhecer é um processo, opera 

no diálogo, na conversa. 

Seguindo esse raciocínio, utilizou-se de metodologias participativas que, segundo 

RUAS et al. (2006), envolvem todo o grupo no debate e estimulam a manifestação de 

opiniões e o confronto de ideias. Dentre os tipos de metodologias participativas recorreu-se à 

realização de oficinas com atores envolvidos na atividade pesqueira ou cujas atividades 

profissionais culminem no apoio à pesca.  

Evidentemente que, essas informações foram confrontadas pela revisão bibliográfica, 

a partir de teorizações contidas em capítulos de livros, artigos científicos, publicações em 

revista, jornais e na web. Quanto à composição de sua ictiofauna, foi considerado o 

levantamento ictiofaunístico marinho do Estado do Rio Grande do Norte, bem como a 

definição empregada, tanto em relação ao ecossistema recifal quanto ao oceânico e estuarino, 

publicado por GARCIA-Jr (2006) e GARCIA-Jr et al. (2010). 

Para a identificação da potencialidade da pesca artesanal na Costa do Semiárido 

Potiguar, utilizou-se o Método de Processo Analítico Hierárquico - PAH (SAATY, 2008), que 

atribui pesos e indicam quantas vezes mais importante ou predominante é um elemento sobre 

outro. Esse método agrega ao ambiente de pesca critérios de importância econômica, social e 

ambiental, ao mesmo tempo em que possibilita definir o problema, hierarquizar decisões, 

construir matrizes e sintetizar os dados, apontando as fragilidades e potencialidades de um 

município ou região.  

Também foram utilizados dados históricos de pluviometria na área do estudo entre 

setembro/2001 e dezembro/2010 (INMET, 2010) e da produção pesqueira artesanal mensal, 

compreendida durante o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2010, coletados nos 11 

municípios costeiros para avaliar a influência da pluviometria sobre a produção pesqueira, 

considerando os ambientes de capturas: estuarino, costeiro e oceânico.  

Por fim, para convalidar esses resultados, realizou-se análise de variância não 

paramétrica de Kruskal-Wallis para identificar diferenças estatísticas entre as produções por 

município e dentre as espécies; testes de comparação de Mann-Whitney entre a produtividade 

da frota, conforme a propulsão; e de correlação de Spearman entre os critérios (infraestrutura, 

social, econômico e ambiental) e de Pearson, usando os dados de pluviometria e produção 

pesqueira por ambiente (estuarino, costeiro e oceânico), além de modelos estatísticos de 

regressão múltipla para identificar o quanto aumenta a produção a partir da precipitação 

pluviométrica; comportamento da produção diante a entrada de novas embarcações e a 

tendência dos desembarques por espécies e por tipo de embarcação ao longo do tempo.  
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SOCIOECONOMIA DOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DO SEMIÁRIDO 

POTIGUAR (RN): ATORES, AMBIENTES E INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS. 

 
Resumo: A exploração das zonas costeiras no Brasil vem alterando o ambiente 

natural e “desterritorializando” as populações tradicionais. Nesse sentido, avaliou-se 

a socioeconomia da Costa do Semiárido Potiguar, perpassando atores, ambientes e 

intervenções antrópicas. Dados socioeconômicos do estado do Rio Grande do Norte 

de 2002 a 2010, foram analisados utilizando testes não paramétricos e o modelo de 

regressão linear. A semiaridez possibilitou desenvolver a pesca artesanal, a indústria 

salineira, do turismo, da carcinicultura, do petróleo e das eólicas. A ocupação dessa 

zona costeira reconfigurou o ambiente, atraiu novos atores, aumentou o PIB 

municipal e o IDH, porém a desigualdade persistiu. Embora não haja correlação 

entre o faturamento da pesca e o PIB municipal, não há diferença significativa entre 

os rendimentos dos pescadores e dos demais trabalhadores. Este estudo também 

demonstrou a força econômica da pesca artesanal, mesmo sem contar com apoio 

institucional. Recomenda-se ao Estado realizar um planejamento estratégico para 

uso dos recursos naturais. 

 
Palavras-chave: Pesca Artesanal. Zona Costeira e Marinha. Desenvolvimento. 

 
SOCIOECONOMICS COASTAL MUNICIPALITIES OF THE SEMI-ARID POTIGUAR 

(RN): ACTORS, ENVIRONMENTS AND INTERVENTION ANTHROPIC. 

 

Abstract: Exploration of coastal areas in Brazil is changing the natural 

environment and moving traditional populations of their original locations. In this 

study the socioeconomy of the Potiguar Semiarid Coast, was analyzed 

environments and human interventions. Socioeconomic data of the Rio Grande do 

Norte from 2002 to 2010, were analyzed by non-parametric tests and linear 

regression model. The semiaridness allowed develop artisanal fisheries, the salt 

industry, tourism, shrimp farming, oil and wind. Occupation of this coastal zone 

have changed this environment, attracted new actors, increased the municipal 

GDP and HDI, but inequality persisted. Although there is no correlation between 

the fishing commerce and municipal GDP, there is no significant difference 
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between the income of fishermen and other workers employed. This study also 

showed that the economics of artisanal fishing is strong, even without institutional 

support. It is recommend to the State to perform a strategic planning for the use of 

natural resources. 

 

Keywords: Artisanal Fishing. Coastal and Marine Zone. Development. 

 

SOCIOECONOMÍA COSTERAS MUNICIPIOS DE LA POTIGUAR SEMIÁRIDAS 

(RN): ACTORES, ENTORNOS Y ANTROPICO INTERVENCIÓN. 

 

Resumen: La utilización de las zonas costeras en Brasil está alterando el entorno 

natural y desterritorialización poblaciones tradicionales. Evaluaron los aspectos 

socioeconómicos de la Zona Semiárida de Costa Potiguar, pasando los actores, 

entornos y las intervenciones humanas. Se utilizaron datos socioeconómicos RN 

(2002-2010), se analizan mediante pruebas no paramétricas y regresión lineal. El 

semiaridez permitió desarrollar la pesca artesanal, la industria de la sal, el 

turismo, la camaronera, petróleo y eólica. La ocupación de la zonas costeras 

reconfigurado el entorno, atrajo nuevos actores, aumentó el PIB municipal y el 

IDH, pero la desigualdad persiste. Aunque no existe correlación entre las ventas 

de la pesca y el PIB municipal, no hay ninguna diferencia significativa entre los 

ingresos de los pescadores y demasiado ocupado. Tenga en cuenta la capacidad 

económica de la pesca artesanal, incluso sin apoyo institucional. Se recomienda a 

la planificación estratégica del Estado en el uso de los recursos naturales. 

 

Palabras clave: Pesca Artesanal. Zona Costera y Marina. Desarrollo. 

 

Introdução 

 

Uma grande fração da população mundial, cerca de 40%, vive em uma faixa 

de 100 quilômetros adjacente aos oceanos, o que representa mais habitantes que 

aqueles que viviam em todo o Mundo em 1950 (VIEIRA, 2007). No Brasil o mesmo 

padrão pode ser observado, com 1/4 da população residindo na zona costeira, sendo 
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que a Costa do Estado do Rio Grande do Norte (RN) é ocupada por 50% da 

população (IBGE, 2010). Razões históricas e econômicas explicam a concentração 

da população nesta área. 

O potencial dos ambientes costeiros sempre despertou no homem o 

interesse no uso e ocupação das terras adjacentes ao mar. Strohaecker (2008) 

cita que “no princípio para fins de sobrevivência e sustento das comunidades 

tribais. Com o passar do tempo, para a conquista de novos territórios visando à 

riqueza e ao poder” (p. 59). Historicamente, a ocupação do território brasileiro tem 

ocorrido no sentido dos núcleos costeiros para o interior. No Estado do Rio 

Grande do Norte a ocupação do interior deu-se de forma lenta. Quando iniciou-se, 

partiu do litoral pelas margens dos Rios Apodi/Mossoró e Piranhas/Açu (SANTOS, 

2010). Segundo Santos (2010), os índios Tabajaras ocuparam a Costa Norte do 

RN, principalmente no Município pesqueiro de Caiçara do Norte, fugindo da aridez 

do interior. Enquanto no litoral Sul, os franceses exploravam o pau-brasil 

(Caesalpinia echinata) e o búzio (Cypreia moneta), bens de elevado valor no 

comércio da época, até o esgotamento dessas espécies. 

Os ambientes marinhos e costeiros do Brasil promovem oportunidades 

para atividades econômicas e sociais, em função de suas características e 

atributos. Esses ambientes são utilizados principalmente para as seguintes 

atividades: urbanização, atividade petrolífera, portuária, agropecuária e 

agroindústria, extrativismo, pesca e aquicultura (VASCONCELOS et al., 2007; 

ANELLO, 2009; VASCONCELOS, 2012). As atividades econômicas 

desenvolvidas na costa brasileira são responsáveis por cerca de 70% do PIB 

nacional (SERAFIM e HAZIN, 2005). Esse potencial tem transformado a zona 

costeira de nosso país em palco das mais diversas formas de ocupação e uso, 

conflitos e desenvolvimento, configurando novos territórios, construindo 

territorialidades e desterritorializando pessoas e atividades econômicas. A 

atividade pesqueira, uma das mais importantes fontes de renda das populações 

costeiras, como já citado por Diegues (1995), tem resistido às desorganizações 

causadas pela dinâmica das atividades capitalista, diante do estado de 

exploração dos recursos naturais.  
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Neste contexto, com o objetivo de identificar os atores, os ambientes e as 

implicações das atividades econômicas sobre as comunidades pesqueiras, os 

aspectos relacionados à socioeconomia dos municípios Costeiros do Semiárido 

Potiguar (RN) foi analisada a partir de indicadores sociais e econômicos. 

 

Metodologia 

 

Área do estudo 

 

A Costa do Semiárido Potiguar (RN) está situada na Costa Nordeste do Brasil, 

entre a Ponta de Itapagé/CE (40000’ W) e o Cabo Calcanhar/RN (350 27’ W) 

(MUEHE e GARCEZ, 2005). Essa área representa 37,3% da Costa do Semiárido 

nordestino e quase 52% da Costa do RN, englobando 11 municípios. Na mesma 

área são encontrados três complexos manguezais/ estuarinos que, juntos, equivalem 

a 59,2 km2, que se caracterizam por serem rasos, hipersalinos e bem misturados 

(SOUZA MAIA et al., 2014, no prelo). Também nesta área está localizado um campo 

salino que apresenta uma diversidade de espécies vegetais com portes variados 

(SILVA et al., 2010). 

Os fatores climáticos associados aos geomorfológicos e fitogeográficos 

caracterizam essa área, principalmente, pela pluviometria (em torno de 600 

mm/ano) inferior a evapotranspiração. O clima dessa região é classificado por 

Köppen (1948) como Semiárido do tipo BShs’w’ – bioclima tropical quente de 

seca acentuada. A estação chuvosa ocorre entre janeiro e julho, e concentra as 

maiores precipitações pluviométricas nos meses de março e abril (SOUZA MAIA 

et al., 2014, no prelo; SILVA et al., 2011), estando associada à Zona de 

Convergência Intertropical - ZCIT (JIMENEZ et al., 1999; TESTA e BOSENCE, 

1999). A temperatura média de 280 C e a dinâmica das massas de ar influencia 

no surgimento e regime de direção dos ventos e no padrão de circulação 

oceânica que, juntas, modelam o litoral (VITAL, 2006). Conforme dados do INMET 

(2000), os ventos são fortes e constantes ao longo do ano, com velocidade média 

de 5,7 m/s (20,5 Km/h). 
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Materiais e métodos 

 

Dados socioeconômicos das bases de informações do IBGE (2010), 

IDEMA (2010;2012), MPA (2010;2012), MS (2013) e PNUD (2013), em escala 

municipal, foram utilizados para constituir um banco de dados referente as 

dimensões social e econômica dos municípios que compõem a Costa do 

Semiárido Potiguar (Tabela 1). Em cada dimensão, formularam-se os 

processos metodológicos para definição dos critérios.  

 
Tabela 1: Processos metodológicos que diagnosticaram a socioeconomia da Costa do Semiárido 
Potiguar, destacando as dimensões social e econômica. 

 CÓDIGO INDICADOR ÍNDICE 

E 
C 
O 
N 
Ô 
M 
I 
C 
O 

DENS_POP Densidade populacional. Divide-se o número de habitantes pela 
área do município (hab.km2). 

PIB_MUNIC  PIB municipal. Soma dos valores de toda cadeia da 
agropecuária, indústria e serviços. 

PIB_PER_CAP PIB per Capita. Divide-se o PIB municipal pelo total de 
habitantes. 

R_PES/PESCAD 
(a) 

Rendimento financeiro da 
pesca/pescador (R$). 

Divide-se o rendimento financeiro da pesca 
pelo número de pescadores. 

RENOCUP (b) 
Rendimento médio dos 
ocupados – 18 anos ou 
mais de idade. 

Média dos rendimentos de todos os 
trabalhos das pessoas ocupadas de 18 
anos ou mais de idade. 

T_ATIV18M (c) Taxa de atividade – 18 ou 
mais de idade. 

Razão entre as pessoas de 18 anos ou 
mais ocupadas e o total de pessoas nesta 
faixa etária multiplicado por 100. 

R_PESC/T_ATIV18
M (a)/(c)=(d) 

Inscritos no RGP/Taxa de 
atividade 18 ou + idade. 

Razão entre inscritos no RGP e a taxa de 
atividade - 18 ou mais de idade. 

N_AGRO (e) 
Número dos ocupados no 
setor agropecuário – 18 
anos ou mais de idade. 

% ocupados no setor agropecuário * o 
número de pessoas de 18 anos ou mais de 
idade ocupadas nessa faixa. 

R_NPESC/N_AGR
O (f)/(e)= (g) 

Número de pescadores no 
setor agropecuário. 

Razão entre o número de pescadores e 
número de pessoas ocupadas no setor 
agropecuário. 

 R_ (a)/(b)*100 

Razão entre o rendimento 
mensal da pesca/pescador 
pelo rendimento médio dos 
ocupados. 

Divide-se o rendimento da pesca por 
pescador pelo rendimento médio dos 
ocupados de 18 anos ou mais de idade. 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

N_PESC (f) Pescadores inscritos no 
RGP. 

Pescadores inscritos no Registro Geral da 
Pesca por município. 

IDSUS Índice de Desenvolvimento 
do SUS. 

Média geométrica dos índices da atenção 
básica, ambulatorial, ambulatorial e 
hospitalar de alta complexidade, e média e 
alta complexidade, urgência e emergência. 

PESOM25M Mulheres de 25 anos ou 
mais de idade. 

População residente nessa faixa etária e 
do sexo feminino. 

T_ANALF18M Taxa de analfabetismo de 
18 anos ou mais de idade. 

Razão entre a população de 18 anos ou 
mais de idade que não sabe ler nem 
escrever e o total de pessoas nesta faixa 
etária multiplicado por 100. 
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PPOB % vulneráveis a pobreza. 
Proporção dos indivíduos com renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a 1/2 
salário mínimo. 

GINI Índice de Gini. 
Mede o grau de desigualdade. Varia de 0 
(não há desigualdade) a 1 (quando a 
desigualdade é máxima). 

IDHM Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal. 

Média geométrica dos índices das dimensões 
Renda, Educação e Longevidade. 

Fonte: Elaborada a partir de conceitos sobre índice socioeconômicos da base de dados do IBGE 
(2010), IDEMA (2012), PNUD (2013) e MS (2013). 
 

As informações inter-relacionadas mostraram a inserção dos pescadores 

artesanais na economia dos municípios, considerando: a) razão entre estes, com o 

número da população na mesma faixa etária; b) o percentual de pescadores, com o 

número de ocupados que contribuem para o agregado do PIB agropecuário; c) o 

rendimento médio da pesca entre os pescadores, com o rendimento médio dos 

ocupados. Em relação aos critérios sociais, qualificou-se questões quanto: ao 

gênero, nível de escolaridade dos pescadores, ao acesso aos serviços de saúde, a 

probabilidade da vulnerabilidade à pobreza aos demais ocupados, a desigualdade 

social (Índice de Gini) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

A partir destes dados, foram realizados: a) o teste de Mann-Whitney entre 

os rendimentos da pesca e das outras ocupações que compõem o PIB 

agropecuário; b) uma análise da correlação entre o faturamento da pesca e os 

PIB municipais; c) a aplicação do teste de significância entre proporção de 

pescadores e o total de ocupados no PIB agropecuário; d) um ajuste do modelo 

estatístico de regressão linear simples:  

Yt=² 0+ ² 1t + µt  (1) 
 

Sendo: Yt= PIB municipal no ano t; 

     ’ 0 e ² 1= parâmetros desconhecidos; 

     t= tempo (ano); 

     µt= erro aleatório, com média zero e variância constante. 
 

Para todas as análises foram considerados como significativos os testes 

cujos p-valores <0,05, utilizando-se os softwares Excel e Statistica 7.0. 

Por fim, foram analisadas as intervenções antrópicas pelas principais 

atividades econômicas presente na região, identificando as contribuições positivas 

e negativas as comunidades pesqueiras. 
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Resultados e Discussão 

 

A Costa do Estado do Rio Grande do Norte é uma das mais adensadas da 

Federação, superando em um terço a densidade populacional da região Nordeste 

(36%) e duas vezes mais que a do Brasil (24%). Os municípios que compõem a 

Costa do Semiárido Potiguar, juntos, tinham em 2010, um total de 108.313 

habitantes, o que significa 8% da população estabelecida no litoral do RN, 

assentados em 3.398 km2, proporcionando uma densidade de 32,49 hab./km2, 

considerada baixa pelo IBGE (2010). Entre os municípios situados na Costa do 

Semiárido Potiguar, Grossos (74,28 hab.km2) e Areia Branca (70,79 hab.km2) se 

enquadra como de densidade média. Os demais foram classificados como 

densidade baixa (Tabela 2). 

Em 2010, haviam inscritos no Registro Geral da Pesca (RGP) 4.150 

pescadores artesanais residentes nos 11 municípios que compõem a Costa do 

Semiárido Potiguar, representando 33% de todos os pescadores inscritos no RN 

(MPA, 2012). A força de trabalho na pesca, quando comparado com o número de 

pessoas em atividade, de 18 anos ou mais de idade (PNUD, 2013), é mais 

expressiva nos municípios de Pedra Grande (32,66%), Galinhos (32,08%) e 

Caiçara do Norte (31,8%). Ao passo que em Guamaré (2,95%), São Bento do 

Norte (2,62%) e São Miguel do Gostoso (2,13%) são as de menor expressão. Em 

média, a força de trabalho dos pescadores representava 14,75% de todas as 

pessoas em atividade de 18 anos ou mais de idade (Tabela 2). 

Os dados obtidos mostraram que, do total de pescadores nessa região, 

35% são mulheres. Percentual inferior ao encontrado para o Brasil, para o 

Nordeste e para o RN, que oscila entre 40 a 47% (MPA, 2012). Porém, significou 

três vezes a mais do que identificado por Vasconcelos et al. (2003), para o RN. 

Apesar da participação das mulheres em diferentes atividades da cadeia 

produtiva da pesca, o mundo da pesca ainda é considerado um universo 

masculino (LEITÃO, 2009), obscurecendo outras dimensões da divisão social do 

trabalho, em particular, as conexões que se estabelecem entre a casa e o mundo 

do trabalho (MANESCHY, 2000). A contribuição das pescadoras para a produção 
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pesqueira, na Costa do Semiárido Potiguar, advém, principalmente, da 

mariscagem (SOUZA MAIA et al, 2012). 

Os pescadores, dessa região, capturaram, em 2010, 5.860 t de pescado, 

perfazendo o montante financeiro de aproximadamente 23,7 milhões de reais, o 

equivalente a 29,3%, em peso, e 21,34%, em receita, do que foi produzido no RN, 

articulado por 22 modelos de artes de pesca e 1.680 embarcações (IBGE, 2010; 

SOUZA MAIA et al, 2014, no prelo). Os municípios que mais contribuíram para 

esse montante, em peso e em receita, respectivamente, foram Macau (52,5% e 

122%), Guamaré (25,3% e 75%) e Caiçara do Norte (21,4% e 36,4%). O 

crescimento do faturamento nesses municípios decorreu do aumento nos 

preços/kg, entre 2002 e 2010, das espécies mais comercializadas: Camarão 

(Peneaus sp. – aumento de 83%), Serra (Scomberomones brasiliensis - 72,3%), 

Dourado (Coryphaena hippurus -75,7%), Peixe-voador (Hirundichthys affins - 

64,6%), Sardinha-laje (Opisthonema oglinum - 38,2%) e Tainha (Mugil curema - 

18,6%) (IBGE, 2010). Quando a produção dessa área é comparada a do ano de 

2002, foi observado que houve acréscimo de 15,74%, em peso, e de 10,14%, em 

receita. Mas, descontada a inflação de 44% no período (IBGE, 2011), houve 

decréscimo de 33,85% no ganho decorrente da pesca. 

As flutuações nas produções pesqueiras são comuns. Porém, são mais 

acentuadas quando sofre influência do clima. Silva e Fonteles-Filho (2009); 

Souza Maia et al. (2014, no prelo), observaram que, na Costa do Semiárido 

Potiguar, o rendimento das pescarias é influenciado pelo clima. Ao mesmo 

tempo SOUZA MAIA et al. (2011), identificou que as condições climáticas 

proporcionam ao setor produtivo oportunidades de negócios, que se 

configuram no Produto Interno Bruto (PIB). 
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Tabela 2: Indicadores econômicos e sociais dos municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar (RN), Brasil. 

Indicadores 

Municípios 

Areia 
Branca 

Caiçara 
do Norte Galinhos Grossos Guamaré Macau Pedra 

Grande 
Porto do 
Mangue 

São 
Bento 

do 
Norte 

São Miguel 
do 

Gostoso 
Tibau 

Densidade 

Pop. (hab.Km2)1 70,79 31,74 6,31 74,28 47,90 36,74 15,90 16,36 10,30 25,35 21,79 

PIB municipal 
(R$ 1.000,0)1 A 455.959 36.182 47.063 108.011 1.197.835 454.248 14.420 141.723 18.405 48.384 32.907 

PIB per Capta 
(R$ 1,00)1 

13.871 4.757 18.379 9.308 90.233 12.467 5.236 19.175 5.480 5.197 7.836 

N. pescadores2 B 455 656 273 439 144 1.176 360 229 24 69 325 
Faturamento da 

pesca (R$ 
1.000,00)3 C 

4.206 5.864 881 601 1.443 4.754 1.434 2.773 32 1.420 296 

Razão C/A (%) 0,92 16,20 1,87 0,55 0,12 1,04 9,94 1,95 0,17 2,93 0,89 
Rendimento da 
pesca/pescador 
(R$ 1,00) C/B=D 

770 745 269 114 835 337 332 1.009 114 1.715 76 

Rendimento4 E 
ocupado R$1,00 919 514 745 761 902 917 532 540 566 548 702 

Razão D/E (%) 83 145 36 15 92 36 62 186 20 312 11 
N. Ocupados PIB 
agropecuário4 F 835 900 260 430 407 1.249 571 794 436 1.381 631 

Razão B/F (%) 54 73 105 102 35 94 63 28 5 5 51 
Pessoas em 

atividade (18M) G 10.559 2.063 851 3.809 4.877 11.931 1.102 2.070 916 3.231 1.523 

Razão B/G (%) 4,31 31,8 32,08 11,52 2,95 9,85 32,66 11,06 2,62 2,13 21,34 
(%) ocupado4 56,35 30,32 34,92 46,60 50,55 54,25 28,12 35,00 26,17 24,25 37,07 

(%) Vulneráveis a 
pobreza4 42,96 66,03 68,94 48,46 51,64 42,91 71,67 70,99 75,78 67,38 55,13 

(%) de pobreza1 60 70 57 62 47 60 63 62 61 60 60 
Índice de Gini4 0,48 0,53 0,57 0,49 0,51 0,50 0,48 0,55 0,54 0,51 0,55 
(%) Taxa de 

analfabetismo4 13,9 26,7 27,2 22,6 24,1 19,4 24,9 28,6 33,5 26,2 22,1 

IDSUS6 5,45 6,45 5,45 5,45 6,45 5,45 6,45 5,45 5,45 6,45 5,45 
IDHM4 0,682 0,574 0,564 0,664 0,626 0,665 0,559 0,590 0,555 0,591 0,635 

Fonte: 1 – IBGE (2010); 2 – MPA (2010); 3 - IBAMA (2010); 4 – PNUD (2013); 5 – IDEMA (2010); 6 - MS (2013). 
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O faturamento médio da pesca, em 2010, representou menos de 3,5% da 

média do PIB municipal dos municípios que compõem a Costa do Semiárido 

Potiguar. A correlação de Spearman entre o faturamento da pesca e os PIB 

municipais obtida foi de 0,1569 (p=0,645), demonstrando que não há correlação 

significativa entre estas variáveis. Os municípios que apresentaram melhor relação 

faturamento da pesca por PIB municipal também mostraram maiores índices de 

incidência de pobreza, como Caiçara do Norte (70%) e Pedra Grande (63%). Porém, 

aqueles que apresentaram baixa relação entre estas variáveis, também, mostraram 

elevados índices de incidência de pobreza. Mas, apresentaram as menores taxas de 

analfabetismo (Tabela 2). Entre os pescadores a taxa de analfabetos atingiu 6% 

(MPA, 2012). A metade do identificado por Vasconcelos et al. (2003) para o RN. 

Em relação à composição do PIB agropecuário, o faturamento da pesca em 

Caiçara do Norte contribuiu com 84,4% do total, enquanto em Pedra Grande com 

59%. O município de Macau que desenvolve atividades industriais e de serviços, 

também apresentou destaque pela contribuição do faturamento da pesca (96,2%) na 

composição do PIB Agropecuário. Dentre os trabalhadores que compuseram o PIB 

agropecuário, os pescadores artesanais corresponderam a 56% de todo contingente 

em 2010. Realizando o teste de significância da proporção de pescadores no total 

de ocupados, tendo sido obtido p=0,0000. Portanto, conclui-se que essa proporção é 

estatisticamente significativa. 

Entretanto, foram identificados municípios que apresentaram número de 

pescadores acima do total dos que compõem o PIB agropecuário municipal, como 

em Galinhos (105%) e Grossos (102%). Evidentemente estes são casos flagrantes 

de falsos pescadores, visto que nas áreas rurais desses municípios também há 

produção oriunda da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais. Macau que é 

considerado um município pesqueiro apresentou cobertura em torno de 94% (Tabela 

2). Ou seja, também há produtores rurais. 

Em 2010, o setor agropecuário e pesca compuseram em 4,2% o PIB do RN, 

seguido pela indústria (21,4%) e pela área de serviços e comércio (74,4%). Os 

setores juntos proporcionaram negócios de aproximadamente R$ 32 milhões, o que 

significa menos de 1% do PIB do Brasil e 6,3% do PIB do Nordeste (IDEMA, 2010). 

Nestes três segmentos, apenas, o de serviços apresentou crescimento (9,3%) 
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quando comparado com 2002. A pecuária e a pesca mantiveram-se em 3,17%, em 

2009 (IBGE, 2010). 

O rendimento médio da pesca por pescador, em 2010, na Costa do Semiárido 

Potiguar foi de aproximadamente 7 mil reais, significando 40% da média do PIB per 

Capita, 92% dos rendimentos das demais pessoas ocupadas e 90% do valor do 

salário mínimo em 2010. Vasconcelos et al. (2003) identificaram que 61% dos 

pescadores do RN recebiam até 1 salário mínimo. Considerando o aumento de 52% 

no salário mínimo, entre 2003 a 2010, conclui-se que houve um crescimento no 

rendimento médio de 36,6%. 

O PIB é composto pela soma de todos os bens e serviços produzidos por 

todos entes, públicos e privados, contabilizando desde despesas públicas, 

investimentos privados a custos com o combate à poluição. Dowbor (2009, p. 3), 

compreende o PIB como “escala que mede o fluxo de uso de meios produtivos. 

Porém, limitado, por não responder aos problemas essenciais”. Na perspectiva de 

valorar o bem-estar na Costa do Semiárido Potiguar foram utilizados o índice de Gini 

e o índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, os quais incluem a 

renda, desigualdade, educação e longevidade para qualificar o desenvolvimento, 

tendo como ano-base 2010. 

Em 2010, apenas 38,5% da população economicamente ativa da Costa do 

Semiárido Potiguar encontrava-se empregado. Significando duas vezes mais que a do 

RN (19%). Fato que contribuiu para manter o índice de Gini (0,55) em posição 

mediana. O mesmo índice para o RN (0,63) encontrava-se 15% acima. Ou seja, a 

desigualdade é maior no RN do que na Costa do Semiárido Potiguar. 

Para o agregado Educação do IDHM, identificou-se que na Costa do 

Semiárido Potiguar, em média, 24,5% dos pescadores são analfabetos. Em 2010, na 

Costa do Semiárido Potiguar, em média, 73,8% dos pescadores artesanais não 

haviam completado o ensino fundamental (MPA, 2012). Vasconcelos et al. (2003) 

identificaram que 54% dos pescadores do RN não haviam completado o ensino 

fundamental. 

Analisando itens que compõem o IDH Longevidade, foi verificado que a 

expectativa de vida na Costa do Semiárido Potiguar é maior no município de Areia 

Branca (72 anos). Neste contexto, observou-se que, de 1991 a 2010, o IDH da 
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Costa do Semiárido Potiguar passou de muito baixo para médio, com um 

crescimento de 92%. 

De 1991 a 2010, o agregado para a composição do IDHM que mais cresceu 

na Costa do Semiárido Potiguar foi o IDHM – Educação, em média, 270%. Todos os 

municípios neste item obtiveram bom desempenho. A melhora na educação, de 

2000 para 2010, foi o diferencial para retirar mais de 70% municípios dessa região 

da posição muito baixa (Tabela 2). 

Apesar deste contexto, o PIB não deve ser abandonado. Pois, ele indica a 

taxa de crescimento da economia. O PIB municipal do RN cresceu 165%, entre 2002 

e 2010 (IBGE, 2010). Analisando a tendência do PIB municipal da Costa do 

Semiárido Potiguar, através da análise de regressão, cuja variável explicativa é o 

tempo (em anos), obteve-se como resultado do teste p=0,000 e, conforme a 

equação de regressão encontrada, foi estimado que, a cada ano a mais, o PIB 

municipal aumentou em média 21 milhões de reais. 

O sal é tradicionalmente explorado nessa região, em face de sua abundância 

natural, desde o Século XVI (SANTOS, 2010). No final da década de 1960 iniciou-se 

o processo produtivo industrial. Em 2010, A indústria salineira na Costa do 

Semiárido Potiguar respondeu por 67% de toda a produção de sal marinho do RN, 

principalmente pela produção de 714.700 t. em Areia Branca, 422.959 t. em 

Galinhos, 348.000 t. em Grossos, 50.000 t. em Guamaré, 1.679.000 t. em Macau e 

190.500 t. em Porto do Mangue (IDEMA, 2012), exposto na Figura 1. A indústria 

salineira se desenvolve em áreas de mangues, apicuns e salgados e usa os 

estuários para lançar seus efluentes. Segundo Albuquerque (2009), as salinas de 

Macau e de Porto do Mangue liberam diariamente 5.000.000 m3 de águas mães no 

estuário do Rio Piranhas/Açu. A ocupação das áreas pelas salinas reduziu, em 25 

anos, 0,32 km2 de mangue no estuário do Rio Apodi/Mossoró (LACERDA et al., 

2006). Bezerra e Brito (2001), identificaram 70 impactos significativos produzidos por 

esse setor industrial, sendo 59 negativos, 8 positivos e 3 indefinidos. Fato que 

evidencia prejuízo a biomassa e aos pescadores artesanais. A atividade salineira, 

secularmente, disputa espaço e conflita com a pesca artesanal. 

Também nessa região, a indústria da energia tem proporcionado grandes 

oportunidades. Principalmente a do petróleo e gás, situada na Bacia Sedimentar 
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Potiguar, e, mais recentemente, a de energia eólica. Em 2012, o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA já 

havia emitido licença para o funcionamento de 21 parques eólicos na Costa do 

Semiárido Potiguar, apresentado na Figura 1. Apesar de gerar energia limpa, os 

parques eólicos têm enfrentado resistência nas comunidades locais, principalmente 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão e em Galinhos. 

Improta (2008) observou que não há integração entre a vida dos pescadores e o 

parque eólico. Os pescadores artesanais o definem como sendo uma natureza ‘meio 

morta’. Segundo Meirelles (2011), os parques eólicos produzem impactos 

ambientais e sociais relacionados ao cerceamento das comunidades pesqueiras as 

áreas de pesca e aos sistemas ambientais de usufruto ancestral. 

Figura 1: Estado do Rio Grande do Norte, destacando as principais atividades econômicas por 
município na Costa do Semiárido Potiguar (RN). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Em 2012, as reservas de petróleo do RN significavam 20,3% do total do 

Brasil, em terra, e 0,69%, no mar, e 1,92% do total das reservas brasileiras de gás 

natural, em terra, e 1,52%, no mar. A produção do RN representou 2,5% da 

produção nacional, pela produção de 18.595 mil barris de petróleo em terra e 2.808 

mil barris no mar e por 272,1 milhões de m3 de gás natural em terra e 362,4 milhões 
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de m3 no mar, em 89 poços no mar e 3.864 em terra. Os municípios que mais 

colaboraram para essa produção foram Macau (14,18%), Areia Branca (11,75%) e 

Porto do Mangue (7,74%), vide Figura 1. A Costa do Semiárido Potiguar também 

possui a Refinaria Clara Camarão, situada em Guamaré, que tem a capacidade de 

processar 5.600 m3/dia (ANP, 2012). 

A produção de petróleo e gás natural, entre 2002 e 2010, no RN, foi reduzida, 

respectivamente em 28% e 49,3%. Entretanto, houve crescimento na transferência 

de royalties em 121%, haja vista que o valor do barril de petróleo aumentou 428,3%. 

De 2002 a 2011 houve crescimento destas transferências em 99% para o estado do 

RN e de 176% para os municípios. No RN, 1.098 proprietários de terra têm direito a 

participação sobre a produção de petróleo e gás, que proporcionou arrecadar R$ 

33.907.018 em 2010 (ANP, 2012), significando 43% a mais do que foi faturado pela 

pesca na Costa do Semiárido Potiguar, em 2010, e quase seis vezes a renda per 

capita dos pescadores oriunda da pesca.  

Apesar da riqueza da atividade petrolífera e do volume de recursos que os 

municípios recebem provenientes de sua cadeia, percebe-se que não houve 

contribuição para melhorar a vida da população local (CASTRO et al., 2009). Para 

Anello (2009), os atores sociais mais impactados pela indústria do petróleo são 

aqueles cuja principal atividade econômica é a pesca artesanal. Principalmente pela 

restrição de acesso ao espaço marinho, poluição por derramamento de óleo, 

modificações econômicas e redução de captura (VASCONCELOS, 2012).  

Além desses vetores de pressão, a região propicia a implantação de projetos 

turístico e de carcinicultura. Seis municípios da Costa do Semiárido Potiguar 

cultivam camarões marinho (L. vannamei), utilizando-se dos estuários Piranhas/Açu, 

Galinhos/Guamaré e do Oceano como fonte de abastecimento e para descarga de 

efluentes. Em 2011, foram produzido 4.042 ton. de camarão em 1.338 hectares, 

correspondendo a 23% do total do RN e a 20% da área utilizada em todo estado 

(ABCC, 2013) (Figura 1). A carcinicultura que possibilitou a entrada de tecnologias e 

a ocupação de mão de obra local, cerceia o acesso dos pescadores artesanais aos 

ambientes de pesca, invade ou destrói áreas de mangues para sua ocupação e 

despeja seus efluentes nos estuários, que por vezes, ocasiona mortandade de 

peixes (SEAP, 2005).    
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De acordo com Duque (1953), o Semiárido Potiguar possui uma característica 

que o distingue dos demais: abraça o mar. É uma região entrecortada por praias de 

areias branca, águas quentes, tranquilas e oferecem condições a prática do kitesurf. 

Possui dunas fixa e móveis, falésias e rios, com domínio da caatinga, presença de 

mangues, apicuns e áreas de salgados. Apresenta gastronomia diversificada e rico 

artesanato de areia colorida, búzios e palhas de coqueiro. Evidentemente que, as 

pirâmides de sal, o porto ilha, o passeio de balsa e as unidades de conservação 

figuram como atração turística. O IDEMA (2012) classificou os municípios dessa 

região com grande potencial para o turismo local, regional e internacional. Em vista 

dessa potencialidade, a construção de casas de veraneio passou a ocupar toda 

frente da faixa de linha de praia, desterritorializando os pescadores da beira mar 

para os ‘morros’ (dunas) e o ‘mato’ (caatinga). Por outro lado, segundo o IBGE 

(2010), o avanço imobiliário proporcionou emprego na construção civil (10%) e na 

área de serviços (50%).  

Todas estas atividades conflitam com a pesca artesanal, diretamente ou 

indiretamente. Principalmente, quando atrai os pescadores para a lógica industrial, 

divergente ao respeito às leis da natureza na consecução da pesca. Salles (2011) 

destaca que:  

 

“O uso da mão de obra do pescador em outras atividades profissionais vem se tornando cada vez mais 
comum, principalmente pelos pescadores de ‘ir-e-vir’. Pois, mantém contato com a vida cotidiana em terra, 
possibilitando agendar serviços quando não vão ao mar (Salles, 2011, p. 56).” 
 

 
Conclusões 
 

A ocupação da zona costeira e marinha da Costa do Semiárido Potiguar pela 

indústria salineira, turismo, carcinicultura, petróleo e gás e da energia eólica 

reconfigurou o ambiente, causando suprimento vegetal, compactação de dunas, 

cerceamento às áreas de pesca, edificações de casas de alto padrão, presença de 

dutos e plataformas de petróleo e gás e de aerogeradores. São novos atores sociais 

e econômicos com influência na política local, pela capacidade de gerar emprego e 

renda, de investir em equipamentos que também permita acesso ao público e de 

aumentar a arrecadação de impostos. Entretanto, esta ocupação impactou 
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negativamente a vida dos pescadores artesanais, ao desterritorializá-los dos 

espaços tanto em terra como no mar. 

Embora o PIB dos municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar 

tenha a tendência de crescer com o tempo, não foi influente a ponto de reduzir 

significativamente a desigualdade na região. Porém, o Índice de Desenvolvimento 

Humano migrou de muito baixo para médio. Haja vista que, os agregados sobre 

educação cresceram substancialmente e os de longevidade continuaram crescente. 

Por outro lado, apesar de não haver correlação significativa entre o faturamento 

da pesca e o PIB municipal, não há diferença significativa entre os rendimentos da 

pesca e dos demais ocupados que compõem o PIB agropecuário. O que demonstra a 

força econômica da pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar, decorrente da 

resiliência e resistência dos pescadores artesanais, apesar das pressões antrópicas e 

da falta de apoio institucional. 

Enquanto as políticas públicas de educação, na última década, contribuíram 

significativamente para o crescimento do IDH, as atividades econômicas de caráter 

industrial proporcionaram rendimento financeiro per capita semelhante aos da pesca 

artesanal. Mesmo que o PIB municipal tenha crescido acentuadamente. Por isso, 

recomenda-se ao Estado que planeje estrategicamente o uso dos recursos naturais, 

na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 
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TENDÊNCIAS E DINÂMICAS DA PESCA ARTESANAL NA COSTA DO 1 

SEMIÁRIDO POTIGUAR (RN), BRASIL 2 

 3 

RESUMO 4 

 5 

Analisou-se a tendência da produção pesqueira desembarcada pela frota artesanal na 6 

Costa do Semiárido Potiguar. Os dados amostrais ocorreram entre janeiro de 2001 e 7 

dezembro de 2010. Para análise foram consideradas as espécies que atingiram 8 

percentual de captura acima de um dígito, observado o elevado volume de 9 

produção, a concentração de espécie desembarcada por município e o tipo de 10 

embarcação. Realizou-se análise de variância não paramétrica e modelos estatísticos 11 

de regressão linear simples. Identificou-se que a produção concentrava-se em oito 12 

espécies, desembarcadas, principalmente, em Macau (37,8%) e Caiçara do Norte 13 

(22,3%), por embarcações de pequeno e médio porte (motorizadas e veleiras). 14 

Destacaram-se 3 espécies (Hirundichthys affins, Opisthonema oglinum e Coryphaena 15 

hippurus), representando, juntas, 63,3% de todo volume. A pesquisa mostrou que a 16 

produção cresceu 55%; as embarcações motorizadas triplicaram em número 17 

enquanto as veleiras reduziram à metade; as capturas totais tendem a crescer com o 18 

tempo; os desembarques pelos diversos tipos de embarcações tendem a aumentar ao 19 

longo do tempo, enquanto, pelas pequenas embarcações veleiras, decrescem. A 20 

entrada de novas embarcações motorizadas e veleiras, também tende a aumentar a 21 

produção. Conclui-se que a produção pesqueira na Costa do Semiárido Potiguar 22 

tende a crescer ao longo do tempo e com a entrada a mais de embarcações. 23 

Entretanto, necessita-se de medidas de regulamentação que controle o efetivo da 24 

frota e a exploração pesqueira em bases sustentáveis. 25 

 26 

Palavras-chave: Comunidades Pesqueiras. Embarcações Artesanais. Produção.  27 

 28 

 29 
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TRENDS AND DYNAMICS OF THE ARTISANAL FISHING COAST SEMIARID 30 

POTIGUAR (RN), BRAZIL. 31 

 32 

ABSTRACT 33 

 34 

We analyzed the trend in fish production landed by the artisanal fleet in the semiarid 35 

Potiguar Coast. The sample data occurred between January 2001 and December 2010. 36 

Analysis for species that hit percentage above capture a digit, the observed high 37 

production volume, the concentration of species landed by municipality and type of 38 

vessel. An analysis of variance and non-parametric statistical models of linear 39 

regression. It was found that the production was concentrated on eight species 40 

landed mainly in Macau (37.8%) and Caiçara North (22.3%), by vessels of small and 41 

medium-sized (motorized and veleiras). Highlights included 3 species (Hirundichthys 42 

affins, Coryphaena hippurus and Opisthonema oglinum), representing together 63.3% of 43 

the whole volume. Research has shown that the production grew 55%; motorized 44 

vessels tripled in number while sailboats reduced by half; total catches tend to grow 45 

over time; landings by various types of vessels tend to increase over time, while the 46 

small sailboats vessels, decrease. The entry of new motorized vessels and sailboats 47 

also tends to increase production. We conclude that fish production in the semiarid 48 

Potiguar Coast tends to grow over time and with the entry of more vessels. However, 49 

if will need regulatory measures that effectively control the fleet and fisheries 50 

exploitation on a sustainable basis. 51 

 52 

Keywords: Fishing Communities. Artisanal Vessels. Production. 53 

 54 

INTRODUÇÃO 55 

 56 

Um dos grandes desafios que o mundo enfrenta atualmente é chegar a um 57 

consenso sobre o crescimento econômico, a preservação ambiental e a melhoria das 58 

condições de vida da população (LIRA e CÂNDIDO, 2008). Quando se referem à pesca 59 
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marinha, uma vez que a sua ação é eminentemente exploratória, de alteração do 60 

ambiente e redução de estoque pesqueiro (SOUZA MAIA et al., 2011), há a necessidade 61 

de se trazer para o centro das relações econômico-ambientais a questão da 62 

sustentabilidade, como uma expressão lei-limite da natureza (LEFF, 2006). Caso 63 

contrário, prevalece a sobrepesca com efeitos nocivos sobre as comunidades pesqueiras. 64 

Muitos fatores contribuem para a insustentabilidade da atividade pesqueira, 65 

especialmente a exploração acima de sua capacidade de suporte (GRÉBOVAL, 2007). 66 

Entre os fatores, incluem-se: i) a falta de estruturas sólidas de governança; ii) 67 

pescarias complexas; iii) flutuações nos estoques; iv) crescimento da demanda; v) 68 

incentivos e subsídios inadequados; vi) uso e ocupação de áreas costeiras e marinhas 69 

pelas cidades e atividades econômicas; vii) influências climáticas, oceanográficas e 70 

fitogeográficas (FAO, 2011; MUEHE e GARCEZ, 2005; SANTOS e CÂMARA, 2002). 71 

A participação popular na gestão desses recursos pode alterar esse cenário. 72 

No Brasil, historicamente, a gestão e o ordenamento estão centrados na União. 73 

Entretanto, experiências de transferência de direitos de propriedade e gestão 74 

comunal – como cessão de áreas para a aquicultura, reservas extrativistas marinhas e 75 

acordos de pesca – têm ocorrido em diversas regiões e de diferentes formas 76 

(PEDROSA, 2012; SEIXAS e KALIKOSKI, 2009). Desde a criação da Superintendência 77 

do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), em 1962, até aos dias atuais, o setor 78 

pesqueiro foi administrado institucionalmente por cinco entidades federais que se 79 

responsabilizavam, ao mesmo tempo, pelo ordenamento, fiscalização e fomento, 80 

compartilhando ou sobrepondo ações. Somente a partir de 2003, com a criação da 81 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR, a 82 

política de desenvolvimento da pesca institucionalizou-se nas três esferas de poder. 83 

Os estados e municípios criaram secretarias, subsecretarias, gerências ou 84 

coordenações de pesca, no intuito de acessar a política nacional. Medidas 85 

institucionais que retiraram a atividade da invisibilidade e empoderaram os 86 

pescadores enquanto atores na elaboração das políticas públicas, por meio das 87 

conferências municipais, estaduais e nacionais. No entanto, o quadro da pesca não 88 

obteve mudanças significativas por não haver integração entre as três esferas de 89 
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poder (SOUZA MAIA et al., 2014, no prelo). Visto que, o poder local replicou os 90 

mesmos equívocos praticados na esfera federal, como: infraestrutura governamental 91 

frágil, pessoal despreparado, ausência de ficalização e de estatística pesqueira. Além 92 

disso, o analfabetismo entre os pescadores permanece elevado, suas organizações 93 

não atendem às demandas, o pescado apresenta baixa qualidade e há desorganização 94 

da cadeia produtiva (VASCONCELOS et al., 2007). 95 

A cadeia produtiva pesqueira na Zona Econômica Exclusiva – ZEE/Nordeste 96 

apresenta predominância da pesca artesanal sobre a industrial (LESSA, 2006). Possui, 97 

ainda, baixa densidade de espécies de alto valor comercial, embarques 98 

descentralizados, emprego de tecnologias de pesca pouco desenvolvidas e falta de 99 

assistência técnica e de infraestrutura em todos os setores da cadeia produtiva 100 

(LESSA, 2009). Como a pesca artesanal é complexa, sua avaliação e gestão são de 101 

difícil execução (MAHON et al., 2008; 2009), principalmente quando o 102 

monitoramento e o manejo estão centralizados em uma única esfera de poder, além 103 

de que há a necessidade de maximizar o uso de diversas fontes de informação, como 104 

quantitativo, qualitativo e o conhecimento tradicional dos pescadores 105 

(VASCONCELOS et al., 2007). Outro fator inter-relacionado à complexidade da pesca 106 

artesanal são as flutuações em seus estoques, que, segundo a Food Agriculture 107 

Organization - FAO (2011), ocorrem independentemente da atividade pesqueira, 108 

devido a: causas naturais, diversas situações de capturas entre os países, área de 109 

pesca e espécie. 110 

Nesse contexto, objetivou-se analisar a tendência e a dinâmica da pesca 111 

artesanal na Costa do Semiárido Potiguar, para colaborar com o planejamento, a 112 

tomada de decisões e a implementação do ordenamento pesqueiro, de modo que 113 

assegure a sustentabilidade no uso dos recursos e a eficiência econômica das 114 

pescarias. 115 

116 
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METODOLOGIA 117 

 118 

Área do estudo 119 

 120 

A Costa do Semiárido Potiguar possui 205 km de extensão e 3.398 km2 de área, 121 

representando 37,3% da Costa do Semiárido nordestino (400 00’ W a 350 27’ W, entre a 122 

Ponta de Itapagé/CE e o Cabo Calcanhar/RN) e quase 52% da Costa do RN, em 11 123 

municípios (Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau, Guamaré, 124 

Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande e São Miguel do 125 

Gostoso), os quais possuem 31 comunidades pesqueiras (Figura 1). 126 

 127 

 128 
Figura 1. Estado do Rio Grande do Norte (RN) com destaque para os municípios alvo da pesquisa na 129 
Costa do Semiárido Potiguar. 130 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 131 
 132 

Os fatores climáticos associados aos fatores geomorfológicos, fitogeográficos e 133 

tectônicos caracterizam essa área, principalmente, pela baixa precipitação pluviométrica 134 

(em torno de 600 mm/ano). A estação chuvosa ocorre entre janeiro e julho, concentra as 135 

maiores precipitações pluviométricas nos meses de março e abril (SOUZA MAIA et al., 136 
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2014, no prelo; SILVA et al., 2011) e está associada à Zona de Convergência Intertropical - 137 

ZCIT (JIMENEZ, et al., 1999; TESTA e BOSENCE, 1999). A temperatura média de 280 C e 138 

a dinâmica das massas de ar influenciam no surgimento e regime de direção dos ventos 139 

e no padrão de circulação oceânica que, juntos, modelam o litoral (VITAL, 2006). 140 

Segundo ANDRADE-LIMA (1981), o clima dessa região é Semiárido do tipo BShs’w’. 141 

Essa área sofre influência de fenômenos naturais, em escala global, durante o fenômeno 142 

do El Niño e La Niña, que ocorreram, respectivamente, sete vezes entre os anos de 2002-143 

2006 e 2009-2010, e três nos anos de 2001, 2007 e 2008 (COUTINHO et al., 2010). 144 

 145 

MATERIAL E MÉTODOS 146 
 147 

Os dados mensais da produção pesqueira artesanal, de janeiro de 2001 a 148 

dezembro de 2010, em 28 pontos de desembarques, foram utilizados neste estudo a 149 

amostra dos portos pesqueiros apresentou uma representatividade de 90%, enquanto o 150 

volume de produção desembarcado atingiu 61% do total, por meio da identificação e 151 

quantificação dos tipos de embarcações e produções das principais espécies. Dos 28 152 

pontos de desembarques, 72% tiveram a forma amostral censitária, 18% corresponderam 153 

à amostragem aleatória da frota e 10% extrapolaram os dados controlados. A coleta dos 154 

dados para a amostra censitária foi feita pelo acompanhamento de desembarques em 155 

379 embarcações, enquanto para a amostragem aleatória, foram coletadas informações 156 

de 440 embarcações, considerando até 50 unidades/porto e um mínimo de 3 por estrato 157 

(tipos de embarcações e artes de pesca). Durante a execução da ESTATPESCA a partir 158 

dos dados amostrais controlados, extrapolou-se para 203 embarcações, observados os 159 

estratos. Considerou-se a estratificação espacial e temporal das pescarias, a semelhança 160 

na operação e o tamanho da frota (ARAGÃO e SILVA, 2006). As produções foram 161 

anotadas em formulário apropriado, usando nomes comuns e científicos das espécies, 162 

conforme MENEZES et al. (2003). Todas as espécies capturadas que não constavam no 163 

formulário de controle de desembarque foram incluídas em ‘caíco’ e ‘outros’. O primeiro 164 

agrupamento refere-se às espécies de peixes de pequeno tamanho e o segundo, às várias 165 

espécies de peixe com pequena participação nos desembarques. 166 
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Para a análise da produção, utilizou-se a totalização dos dados de 167 

desembarques em 330 planilhas eletrônicas, contendo as capturas por tipos de 168 

embarcações nos municípios, mês e ano. Entretanto, consideraram-se somente as 169 

espécies que atingiram percentual de captura acima de um dígito, observados os 170 

seguintes aspectos: elevado volume de produção; relação interespecífica 171 

presa/predador; maior concentração pela relação espécie/desembarque; licença de 172 

pesca controlada para captura de lagostas; ausência de seguro-defeso aos que 173 

capturaram camarão; relação entre espécies desembarcadas pelo grupo canoa; 174 

grupos de espécies capturadas de importância local; e perspectiva futura das 175 

capturas de albacora-laje para a Costa do Semiárido Potiguar. 176 

Realizou-se análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis para 177 

identificar diferenças estatísticas entre as produções por município e dentre as 178 

espécies capturadas; testes de comparação de Mann-Whitney entre a produtividade 179 

das frotas, conforme a propulsão (motorizadas e veleiras); e modelos estatísticos de 180 

regressão linear simples para: 181 

a) Observar o comportamento da produção diante da entrada de novas 182 

embarcações, ou seja: 183 

Y=β0 + β1(número de barcos) + ε   (1) 184 

Sendo: Y= a produção da frota; 185 

 β0 e β= parâmetros; 186 

 ε= erro aleatório, com média zero e variância constante.  187 

 b) Observar a tendência dos desembarques por espécies e por tipo de 188 

embarcações ao longo do tempo (ano), ou seja: 189 

Yt=β0+ β1t + ε     (2) 190 

           Sendo: Yt= produção no ano t; 191 

 Β0 e β1= parâmetros desconhecidos; 192 

 t= tempo (ano); 193 

 ε= erro aleatório, com média zero e variância constante. 194 

Para todas as análises considerou-se como significativos os testes cujos p-195 

valores <0,05 e utilizou-se os softwares Excel e Statistica 7.0. 196 
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RESULTADOS 197 

 198 

Entre 2001 e 2010, a produção de pescado na Costa do Semiárido Potiguar 199 

cresceu 55%. O ano de 2009 destacou-se como o de maior produção (6.778,5 t), que, 200 

comparativamente com 2001, cresceu 80%. Observou-se dois períodos de crescimento 201 

na produção: de 2001 a 2004 (50%) e de 2006 a 2009 (30%). Também foram 202 

identificados dois anos de declínio, em 2005 (21%) e em 2010 (14%). Embora a 203 

produção de 2010 tenha diminuído, superou a de 2004 em 3,7% (Figura 2). 204 

 205 

 206 
Figura 2. Produção de pescado (t), entre 2001 e 2010, na Costa do Semiárido Potiguar (RN). 207 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 208 

 209 

O município que mais contribuiu para o incremento da produção na Costa 210 

do Semiárido Potiguar entre 2001 e 2010 foi Macau, com 37,8%, seguido por Caiçara 211 

do Norte (22,3%), Areia Branca (10,3%), Porto do Mangue (6,8%), Guamaré (5,3%), 212 

Pedra Grande (4,3%), São Miguel do Gostoso (4,0%), Galinhos (4,2%), Grossos (3,0%), 213 

Tibau (1,4%) e São Bento do Norte (0,6%). Dado o volume de produção nos 214 

municípios de Caiçara do Norte e Macau, observa-se a importância das capturas 215 

(60%) para a Costa do Semiárido Potiguar. 216 

Das 20 espécies de peixes e crustáceos que apresentaram maiores produções 217 

na Costa do Semiárido Potiguar (SOUZA MAIA et al., 2014, no prelo), destacaram-se 218 

oito, pela relação presa/predador, ambientes de capturas e tipos de embarcações: 219 
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Opisthonema oglinum (sardinha-laje, 29,6%), Hirundichthys affins (peixe-voador, 220 

26,5%), Coryphaena hippurus (dourado, 7,2%), Penaeus sp. (camarão, 4,6%), Panulirus 221 

argus e P. laevicauda (lagostas, 4,9%), Mugil curema (tainha, 7,2%), Scomberomones 222 

brasiliensis (serra, 4,6%) e Thunnus albacares (albacora-laje, 1,8%) (Tabela 1). Também 223 

foram consideradas as produções das espécies agrupadas com a classificação ‘caíco’ 224 

(6,7%) e ‘outros’ (6,9%), pela sua importância nos municípios de Tibau, Pedra 225 

Grande, São Miguel do Gostoso, São Bento do Norte, Guamaré e Grossos. 226 

 227 

Tabela 1.  Participação (%) das principais espécies desembarcadas nos municípios que compõem a 228 
Costa do Semiárido Potiguar (RN), entre 2001 e 2010. 229 

Principais espécies desembarcadas nos municípios da Costa do Semiárido Potiguar (RN) 

Municípios 
Peixe-

voador 

Sardinha-

laje 
Dourado Tainha Serra Camarão Lagostas 

Albacora 

-laje 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Caiçara do 

Norte 
59,2 52,6 0,4 0,4 57,9  16,1    0,3 0,1 25,7 6,9 2,0 0,4 22,9 8,6 10,5 1,9 

Macau 35,9 18,8 94,6 53,8 29,9 4,9 36,5 9,3 20,4 3,2 7,2 0,9 1,0 0,2 4,7 0,5 

Tibau - - 0,2 2,3 0,4 1,9 0,3 2,2 1,7 7,0 3,2 10,9 4,3 25,5 - - 

Pedra 

Grande 
0,9 3,7 0,4 2,1 1,3 1,8 0,9 2,1 21,2 30,0 0,6 0,6 9,8 19,2 0,2 0,2 

Porto do 

Mangue 
- - 0,9 2,8 1,9 1,7 8,7 12,3 1,9 1,7 55,6 39,8 15,4 19,0 2,9 0,2 

São Miguel 

do Gostoso 
- - 0,8 4,2 0,6 1,0 0,6 1,4 12,3 18,4 1,6 2,0 11,3 23,5 0,4 0,2 

São Bento do 

Norte 
- - - 0,8 0,1 0,5 - 0,5 0,7 7,0 0,3 2,8 0,8 12,6 - - 

Areia Branca - - 0,8 1,8 1,8 1,2 5,9 5,6 8,0 4,8 16,4 7,9 27,9 23,0 79,3 33,0 

Guamaré - 0,1 0,8 3,3 0,5 0,5 26,5 47,9 3,2 3,6 6,4 5,9 0,1 0,2 1,8 1,4 

Galinhos 4,0 18,7 0,9 4,6 5,5 8,0 13,8 31,5 1,5 2,2 2,2 2,6 0,5 1,0 0,2 0,2 

Grossos - - 0,2 1,3 0,1 0,1 6,5 21,4 3,4 7,0 4,5 7,4 6,0 16,9 - - 

% 9 100 26,5 100 29,6 100 7,2 100 7,2 100 4,6 100 4,6 100 4,9 100 1,8 

Total 

acumulado 
95,11  94,62  87,83  76,84  79,65  72,06  77,57  79,38  

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 230 

Nota: (1) Percentual das capturas totais por espécie em cada município; (2) Percentual das capturas 231 
totais de cada município entre as diversas espécies. 1,3Somatório das produções de Caiçara do Norte e 232 
Macau; 2Macau; 4Macau, Guamaré e Galinhos; 5Caiçara do Norte, Macau, Pedra Grande e São Miguel 233 
do Gostoso; 6Porto do Mangue e Areia Branca; 7Caiçara do Norte, Porto do Mangue, São Miguel do 234 
Gostos e Areia Branca; 8Areia Branca. 9Importância das capturas (%) entre as principais espécies na 235 
Costa do Semiárido Potiguar.   236 
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Com base nos dados obtidos neste estudo foi verificado que os municípios de 237 

Caiçara do Norte e Macau responderam, juntos, por 95% das capturas de peixe-238 

voador e por quase 90% de dourado na Costa do Semiárido Potiguar. Os 239 

desembarques de ambas espécies, no primeiro, significaram quase 60%. Enquanto no 240 

segundo, respectivamente, 36% e 30%. A produção de sardinha-laje também é muito 241 

representativa na região, principalmente em Macau – que correspondeu a 95% de 242 

toda a safra. Mas, entre seus desembarques representaram 54% de sua produção. As 243 

capturas dessas três espécies juntas responderam por mais de 60% de todos os 244 

desembarques na Costa do Semiárido Potiguar (Tabela 1).  245 

Entre 2004 e 2005, houve redução nas capturas de sardinha-laje (49%) e de 246 

peixe-voador (44%), proporcionando uma queda na curva de produção geral em 20%. 247 

De 2007 a 2010, a curva de produção da segunda espécie decresceu 56% (Figura 3), o 248 

equivalente a duas vezes mais do que a taxa de crescimento da primeira, contribuindo 249 

decisivamente para queda no resultado geral das capturas em 14% (Figura 2).  250 

 251 

 252 
Figura 3. Evolução das capturas (t) de dourado, camarão, sardinha-laje e peixe-voador na Costa do 253 
Semiárido Potiguar (RN), entre 2001 e 2010.  254 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 255 
 256 

A maior produção pesqueira foi identificada nos anos de 2008 e 2009, visto 257 

que os desembarques de camarão aumentaram, tanto em peso quanto em percentual. 258 

Em 2009, anularam a redução nas capturas do peixe-voador. Mas, em 2010, 259 
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retornaram aos patamares históricos. Entre 2001 e 2006, apresentaram um ciclo de 260 

alternância. Decresceram de 2008 a 2010, apesar de a produção de 2010 responder 261 

por duas vezes mais do que em relação às de 2001, 2003, 2005 e 2007 (Figura 3). As 262 

capturas de camarão na Costa do Semiárido Potiguar praticamente se concentraram 263 

nos municípios de Porto do Mangue (55,6%) e de Areia Branca (16,4%). Os 264 

desembarques no primeiro equivaleram a quase 40%, em peso, de todas as suas 265 

capturas, enquanto no segundo, corresponderam a 7,9%. 266 

De 2001 a 2010, as produções de dourado representaram quase duas vezes 267 

mais as capturas de serra (Tabela 1). Entretanto, os anos de 2003 (39%), 2008 (32%) e 268 

2009 (13%) configuraram-se com queda significativa, recuperando-se em 2010, com 269 

um crescimento em torno de 53% (Figura 3). Os desembarques de serra se 270 

concentraram nos municípios de Macau (20%), Caiçara do Norte (26%), Pedra 271 

Grande (21%) e em São Miguel do Gostoso (12%), que juntos responderam por 80% 272 

de todas as produções na Costa do Semiárido Potiguar. Mas, foram mais expressivos 273 

entre todas as demais espécies no município de Pedra Grande (30%) (Tabela 1). 274 

Os desembarques de tainha foram mais significativos nos municípios de 275 

Macau (36,5%), Guamaré (26,5%) e Galinhos (14%), os quais, somados, 276 

representaram 76,7%. Entretanto, entre as demais pescarias, a espécie sobressaiu nos 277 

municípios de Guamaré (48%), Galinhos (31%), Grossos (21%) e Porto do Mangue 278 

(12%). Apesar de as produções apresentarem maior eficiência em Macau, a sua 279 

importância dentre as demais significou apenas 9%, índice semelhante aos 280 

desembarques totais em Porto do Mangue. Os municípios de Areia Branca e Grossos 281 

apresentaram as taxas de capturas totais iguais (6%). Entre suas pescarias, Grossos 282 

(21%) representou quatro vezes mais do que em Areia Branca (Tabela 1). 283 

Também ocorreram capturas de diversas espécies de peixes, que foram 284 

agrupados com a denominação ‘caíco’ e ‘outros’. A média de seus desembarques, 285 

entre 2001 a 2010, atingiram 6,7% de importância. Observou-se sua produção em 286 

todos os municípios, principalmente em Macau (17%), Areia Branca (14%), Caiçara 287 

do Norte, Porto do Mangue, São Miguel do Gostoso e Guamaré (10%), que juntos 288 

significaram quase 72% do total. Embora os municípios de Tibau e São Bento do 289 
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Norte apresentarem baixos índices de capturas totais, entre seus desembarques, 290 

significaram as maiores, 27% e 40%, respectivamente. 291 

Quanto a denominação ‘outros’, os desembarques foram mais expressivos em 292 

Macau (16%), Caiçara do Norte (19%), São Miguel do Gostoso (10%), Areia Branca e 293 

Guamaré (10%), que juntos responderam por 65,6%. Mas essas capturas foram mais 294 

significativas entre as demais espécies nos municípios de São Bento do Norte (35%), 295 

São Miguel do Gostoso (25%), Tibau (23%), Grossos e Pedra Grande, em torno de 21%. 296 

Os municípios de Areia Branca (28%), Caiçara do Norte (23%), Porto do 297 

Mangue (15%) e São Miguel do Gostoso (11%) desembarcaram, juntos, 77,5% do total 298 

das capturas de lagostas. Mas, entre suas pescarias, foram mais importantes nos 299 

municípios de Tibau (25%), São Miguel do Gostoso e Areia Branca (23%), Pedra 300 

Grande e Porto do Mangue (19%) e São Bento do Norte (12%) (Tabela 1). 301 

Foi observado que, estatisticamente, as capturas não são todas iguais tanto 302 

dentre as capturas por espécies quanto nas produções entre os municípios 303 

(p=0,0000), conforme exposto nas Tabelas 2 e 3. 304 

 305 

Tabela 2. Matriz de comparação das produções média (2001-2010) por espécie, com destaque em 306 
vermelho para as diferenças significativas (p<0,05), na Costa do Semiárido Potiguar. 307 

Espécies Sardinha
-laje 

Peixe-
voador Dourado Camarão Lagostas Tainha Serra Albacora-

laje 
Sardinha-

laje  1,000000 0,007714 0,000307 0,489034 1,000000 0,004534 0,000002 

Peixe-
voador   0,025226 0,001261 1,000000 1,000000 0,015438 0,000009 

Dourado    1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
Camarão     1,000000 0,151782 1,000000 1,000000 
Lagostas      1,000000 1,000000 0,061983 
Tainha       0,871566 0,003735 
Serra        1,000000 

Albacora-
laje         

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 308 

 309 

310 
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Tabela 3. Matriz de comparação das produções média (2001-2010) entre os municípios que compõem 311 
a Costa do Semiárido Potiguar (RN), com destaque em vermelho para as diferenças significativas 312 
(p<0,05). 313 

Municípios Macau Caiçara 
do Norte Guamaré Galinhos Porto do 

Mangue 

São 
Bento 

do Norte 
Grossos Areia 

Branca Tibau 

São 
Miguel 

do 
Gostoso 

Pedra 
Grande 

Macau  1,0000 0,7781 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0177 0,1663 
C. do Norte   1,0000 0,0220 0,0220 0,0000 0,0001 1,0000 0,0000 0,0950 0,6781 

Guamaré    1,0000 1,0000 0,0007 0,3298 1,0000 0,0094 1,0000 1,0000 
Galinhos     1,0000 0,2716 1,0000 0,4811 1,0000 1,0000 1,0000 

P. Mangue      0,2716 1,0000 0,4811 1,0000 1,0000 1,0000 
S. B. Norte       1,0000 0,0000 1,0000 0,0711 0,0065 

Grossos        0,0073 1,0000 1,0000 1,0000 
Areia Branca         0,0000 1,0000 1,0000 

Tibau          0,4911 0,0644 
S.M. Gostoso           1,0000 
Pedra Grande            

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 314 

 315 
Por meio de análise de regressão linear simples, utilizando dados de capturas 316 

da região ao longo do tempo, entre janeiro de 2001 a dezembro de 2010, foi 317 

observado que houve uma tendência significativa de aumento na produção total e 318 

das seguintes espécies: serra, albacora-laje e camarão. A partir desses resultados, 319 

estima-se que, em média, para cada ano a mais há um aumento de 192 ton. nas 320 

capturas totais; de 12 ton. nas de serra; de 30 ton. nas de albacora-laje; e de 34 ton. nas 321 

de camarão. Por outro lado, estatisticamente, foi verificada uma tendência de 322 

permanecerem estáveis, ao longo do tempo, as capturas de sardinha-laje, peixe-323 

voador, dourado, lagostas e tainha (Tabela 4). 324 

 325 
Tabela 4 – Análise de tendência das capturas a partir de estimativas do modelo β0+ β1t + ε, tendo 326 
como variável resposta a produção pesqueira e t=tempo, em anos. 327 

Produção pesqueira Regressão estimada p-valor do teste 
H0: β1=0 versus H1: β1≠0 Tendência* 

Total 2002,097 + 192,279t 0,011043 Crescente 
 Sardinha-laje 485,96 + 64,03t 0,065638 Estável 

Peixe-voador 585,0 + 34,17t 0,347780 Estável 
Dourado 186,29 + 10,36t 0,118748 Estável 

Peixe-voador + dourado 771,29 + 44,54t 0,255630 Estável 
Serra 177,27 + 11,89t 0,020162 Crescente 

Lagosta 329,51 - 0,33t  0,973516 Estável 
Albacora-laje -100,31 + 30,24t  0,021461 Crescente 

Camarão 34,21t 0,005522 Crescente 
Tainha 325,17 + 9,58t 0,167873 Estável 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 328 
*Considerado ESTÁVEL quando p>0,05 e CRESCENTE quando p<0,05. 329 
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As capturas de peixes e crustáceos no período analisado concentraram-se com o 330 

emprego de embarcações veleiras (canoa e bote a vela) e motorizadas (motor médio e 331 

pequeno). Também foram usadas canoas e paquetes motorizados e barco a motor 332 

grande; paquete a vela, jangadas e grupos de pesca desembarcada. No período entre 333 

2001 e 2010, o número de embarcações saltou de 1.534 para 1.680, perfazendo um 334 

acréscimo em 146 (9,5%). Destas, 74 (50,6%) foram denominadas por jangadas (n=32 e 335 

43,2%) e por pesca desembarcada (n=42 e 56,8%), que capturaram, em média, 336 

respectivamente, 2,77% e 0,64% entre todos os tipos de embarcações. As outras 72 vêm 337 

da diferença entre o número de embarcações motorizas, que cresceram 198%, e as 338 

veleiras, que diminuíram 54,6%. A Costa do Semiárido Potiguar, em 2001, possuía 305 339 

embarcações motorizadas e 1.203 veleiras, além de 26 grupos exercendo a pesca 340 

desembarcada (Tabela 5). 341 

  342 
Tabela 5. Evolução dos tipos de embarcações pesqueiras artesanais, entre 2001 e 2010, e participação 343 
por tipo, em 2010, na Costa do Semiárido Potiguar (RN). 344 

Tipo de 
embarcação 

ANO % 
2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Motorizada 305 331 346 367 422 517 558 719 790 910 48,9 
BMP 132 141 191 201 201 203 203 219 205 217 12,9 
BMM 171 188 153 162 182 190 190 188 202 208 12,4 
BMG 2 2 2 4 4 4 4 10 8 8 0,5 
CAM         35 114 155 260 307 378 22,5 
PQM           6 6 42 68 99 5,9 

Veleiro 1.203 1.137 1.098 1.173 1.137 1.049 1.027 949 815 702 41,8 
BOC 451 403 363 338 337 271 305 265 253 230 13,7 
CAN 469 473 480 579 486 448 392 344 256 178 10,6 
PQT 256 236 222 222 280 275 269 276 248 235 14,0 
JAN 27 25 33 34 34 55 61 64 58 59 3,5 
PED 26 32 29 39 11 4 6 20 33 68 3,7 

TOTAL 1.534 1.500 1.473 1.579 1.570 1.570 1.591 1.688 1.638 1.680 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 345 
BMP – Barco a motor pequeno (até 8m de comprimento); BMM – Barco a motor médio (entre 8 e 12 346 
m); BMG – Barco a motor grande (acima de 12m); CAM – Canoa motorizada; PQM – Paquete 347 
motorizado; BOC – Bote a vela; CAN – Canoa a vela e a remo; PQT – Paquete a vela; JAN – Jangada; e 348 
PED – Pesca desembarcada. 349 
   350 

Houve acréscimo em todas as modalidades das embarcações motorizadas. O 351 

maior ocorreu com a instalação dos motores de popa em canoas e paquetes. Em 2005, 352 

instalaram esse equipamento em 35 canoas. No ano seguinte, foi iniciado nos paquetes 353 

(6). Essas adaptações proporcionaram chegar ao ano de 2010 com 378 canoas e 99 354 
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paquetes motorizados. Evidentemente que isso influenciou a redução do número de 355 

canoas a vela e a remo (60%) e de paquetes a vela (8%), mas não reduziu o número de 356 

jangadas, que operam o arrasto de praia e o tresmalho. Esse tipo de embarcação 357 

cresceu 120% e a pesca desembarcada aumentou em 60% de 2001 a 2010 (Tabela 5). 358 

As maiores capturas utilizando as CAM ocorreram em 2010, quando 359 

representavam 22,5% de todos os tipos de embarcações, enquanto as CAN 360 

representavam 10,5% (Tabela 5). As embarcações veleiras representadas pelas canoas 361 

e botes a vela e motorizadas de médio e pequeno porte capturaram 85% das espécies 362 

na Costa do Semiárido Potiguar. Considerando os desembarques ocorridos pelas 363 

CAM e PQM (4,54%), observou-se que o segundo conseguiu capturar 7,5% a mais 364 

que as CAM e duas vezes mais que os PQT. Principalmente as espécies peixe-voador 365 

(50%), sardinha-laje (35%) e dourado (4,2%). As maiores produções utilizando-se do 366 

grupo canoas foram das espécies tainha e camarão, independentemente da 367 

propulsão. Entretanto, o percentual de desembarque diferiu respectivamente 60% e 368 

10% com as CAM; 50% e 16,5% com as CAN (Tabela 6). 369 

 370 

Tabela 6. Desembarques (t) por diversos tipos de embarcações na Costa do Semiárido Potiguar (RN), 371 
entre 2001 e 2010, considerando as espécies camarão, dourado, lagostas, peixe-voador, sardinha-laje, 372 
serra, tainha e albacora-laje. 373 

Espécies Tipos de embarcações Total 
BMG BMM BMP PQM CAM BOC PQT CAN PED J-AP1 J- T2 

Camarão - 509,9 195,2 1,5 122,7 8,6 4,9 374,4 8,9 27,8 20,6 1.274,5 
Dourado 5,2 114,0 225,1 52,2 - 1.590,5 3,5 - - 1,5 - 1.992,0 
Lagostas 25,2 771,3 277,4 15,3 37,3 125,6 27,4 20,3 - 35,9 - 1.336,3 

Peixe-voador 1,0 156,6 594,8 633,5 - 5.890,3 - 0,7 - 0,1 3,7 7.280,5 
Sardinha-laje - 969,6 5.185,2 440,5 18,7 1.436,9 7,3 13,3 21,4 10,1 35,8 8.138,9 

Serra - 584,4 538,8 9,5 5,7 78,6 16,5 2,9 0,4 29,3 1,7 1.267,7 
Tainha - 0,3 8,0 5,5 682,0 146,6 0,6 1.121,7 0,8 1,5 0,9 1.967,9 

Albacora-laje 249,2 45,5 23,0 0,9 140,4 36,8 0,1 - - 0,2 - 489,4 
Total 283,4 3.603,1 7.761,2 1.247,0 1.155,4 9.619,4 610,7 2.267,1 175,2 273,1 489,4 27.485,0 

% 1,03 13,11 28,24 4,54 4,20 35,00 2,22 8,25 0,64 0,99 1,78 100 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 374 
Produção do grupo jangada utilizando-se do arrasto de praia1 e de tresmalhos2.  375 
 376 

A tipologia BOC foi o que obteve as maiores capturas (35,0%), apesar de ter 377 

reduzido o número de embarcações em 50% entre 2001 e 2010. Os principais 378 

desembarques foram de peixe-voador (61%), dourado (16,5%) e sardinha-laje (15%). 379 

As capturas utilizando JAN representaram apenas 2,77%, mas, quase três vezes mais 380 
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do que as de PED, que é realizada em sete municípios (Grossos, Areia Branca, Porto 381 

do Mangue, Macau, Guamaré, Galinhos e Caiçara do Norte) (Tabela 6). 382 

As maiores capturas utilizando BMG foram de albacora-laje (88%) e de 383 

lagostas (9%). Dentre as embarcações motorizadas, o BMP foi o que mais capturou 384 

(28,3%). As principais espécies desembarcadas foram sardinha-laje (67%), peixe-385 

voador (7,6%) e serra (7%). O BMM capturou, de 2001 a 2010, 13,1% entre todos os 386 

tipos de embarcações. Suas capturas ficaram abaixo, apenas, das do BOC e do BMP. 387 

As principais espécies capturadas foram sardinha-laje (27%), lagostas (21%), serra 388 

(16%) e camarão (14%) (Tabela 6). 389 

Os desembarques pelo PQM foram mais expressivos nos municípios de Areia 390 

Branca (31%) e Porto do Mangue (15%). Não houve registros de capturas em Guamaré e 391 

Galinhos e as produções foram inexpressivas em São Miguel do Gostoso e em Macau. 392 

Em 2010, identificou-se redução (8,2%) no número de PQT quando comparado ao ano 393 

de 2001, o que provocou queda de 49% em suas capturas. As maiores produções 394 

ocorreram nos agrupamentos denominados por ‘caíco’ (46%) e ‘outros’ (44%), 395 

desembarcados principalmente nos municípios de Areia Branca (30%) e São Miguel do 396 

Gostoso (15%). As capturas em Macau e Guamaré são inexpressivas (Tabela 7). 397 

 398 
Tabela 7. Participação (%) dos desembarques nos municípios que compõem a Costa do Semiárido 399 
Potiguar (RN), entre 2001 e 2010, por tipo de embarcação.  400 

Municípios 
Tipos de embarcações 

BMG BMM BMP CAM PQM BOC CAN PQT JAN PED 
1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 

Macau - - 19,0 10,6 52,3 40,5 45,4 0,2 36,1 32,2 26,9 9,2 0,4 0,1 25,7 5,2 
Caiçara do 

Norte - - 24,5 18,6 20,7 21,8 9,8 13,8 42,4 51,5 2,0 0,9 10,4 3,7 14,8 - 

Areia 
Branca 93,3 12,8 20,9 31,9 4,7 9,9 0,1 30,6 4,8 11,8 8,3 7,7 28,7 20,4 8,3 20,6 

Porto do 
Mangue 3,7 0,8 10,4 25,4 3,1 10,6 12,1 14,7 5,7 22,3 16,9 25,0 4,1 4,7 5,2 14,3 

Pedra 
Grande - - 8,1 27,5 6,3 29,7 2,0 3,8 2,6 14,1 1,6 3,2 11,5 18,1 10,9 - 

São Miguel 
do Gostoso - - 2,7 10,6 7,6 41,4 - 0,3 1,8 11,2 - - 14,8 26,9 16,7 - 

Guamaré 3,0 0,8 8,6 24,7 2,7 10,9 20,2 - 0,2 0,8 21,8 38,1 0,6 0,7 - 57,3 
Galinhos - - 0,2 0,7 2,0 12,3 10,0 - 4,6 32,3 14,3 38,5 1,7 3,5 4,5 2,7 
Grossos - - 3,6 22,6 0,2 1,6 0,4 13,2 0,9 9,0 8,3 31,8 8,8 26,1 6,6 - 
Tibau - - 2,0 19,2 0,3 4,6 - 11,9 0,9 14,0 - - 11,0 49,0 7,2 - 

São Bento 
do Norte - - - - - 2,6 - 11,5 - - - - 8,1 90,6 - - 

% 100  100  100  100 100 100  100  100  100 100 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 401 
Nota: (1) Percentual das capturas totais por tipo de embarcações; (2) Percentual das capturas totais por município. 402 
Foi excluída a coluna 2 das tipologias CAM, PQM, JAN e PED sem prejuízo para análise final. 403 
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Os pescadores artesanais de Macau, Guamaré e Porto do Mangue foram os 404 

mais eficientes nas capturas, tanto utilizando CAM, respectivamente 45,4%, 20,2% e 405 

12,1%, como CAN, 26,9%, 21,8% e 17% respectivamente. Enquanto os de São Miguel 406 

do Gostoso, Tibau e São Bento do Norte não utilizaram esse tipo de embarcação. As 407 

capturas tanto em Caiçara do Norte quanto em Pedra Grande foram inexpressivas 408 

quando utilizadas CAN (Tabela 7). 409 

O uso de JAN foi feito em oito municípios (Tibau, Porto do Mangue, Caiçara 410 

do Norte, Pedra Grande, São Miguel de Gostoso, Grossos, Areia Branca e Galinhos). 411 

Entretanto, os municípios que apresentaram maior volume da captura foram Macau 412 

(25,7%), São Miguel do Gostoso (16,7%) e Caiçara do Norte (14,8%). As espécies mais 413 

capturadas foram dos agrupamentos denominados ‘caíco’ e ‘outro’, tanto utilizando 414 

tresmalho (56%; 32%) quanto arrasto de praia (43%; 18%). Os pescadores artesanais 415 

dos municípios de Guamaré e São Bento do Norte não utilizaram JAN em nenhuma 416 

forma. A maior produção da PED ocorreu em Guamaré (60%), seguido por Porto do 417 

Mangue (15%) e Areia Branca (20%). A tipologia BOC foi mais utilizada nos 418 

municípios de Caiçara do Norte (42%) e Macau (36%). São Bento do Norte não a 419 

utiliza e em Guamaré e Tibau o seu uso é inexpressivo (Tabela 7). 420 

Quanto à utilização de embarcações motorizadas, o BMG é usado 421 

principalmente no município de Areia Branca (93,3%). De 2001 a 2010, as capturas 422 

por esse tipo de embarcação cresceram apenas 1,03%. Enquanto as maiores 423 

produções foram obtidas a partir do BMP, principalmente pelos desembarques nos 424 

municípios de Macau (52,3%) e Caiçara do Norte (20,7%). Esse tipo de embarcação 425 

foi inexpressivo em Grossos, Tibau e São Bento do Norte. O BMM é mais utilizado 426 

em Caiçara do Norte (24,5%), Areia Branca (20,9%) e Macau (19%). Em São Bento do 427 

Norte não a utilizaram e em Galinhos seu uso foi inexpressivo (Tabela 7). 428 

Por meio de análise de regressão linear simples, utilizando dados de capturas 429 

da região entre janeiro de 2001 a dezembro de 2010, estatisticamente, foi verificado 430 

que houve um aumento nos desembarques pela entrada de cada unidade de 431 

embarcação motorizada e veleira e das tipologias: BMG, BMM, BMP, CAM, PQM, 432 

CAN, JAN e PED. A partir desses resultados, estima-se que, em média, para cada 433 
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unidade a mais, há um aumento de 4,90 ton. nas capturas totais pelas embarcações 434 

motorizadas; de 0,00018 ton. pelas veleiras; de 32,3 ton. pelas da tipologia BMG; de 435 

13,6 ton. pelas de BMM; de 0,00759 ton. pelas de BMP; de 2,061 ton. pelas de CAM; 436 

de 0,99 ton. pelas de PQM; de 1,4 ton. pelas de CAN; de 2,45 ton. pelas de JAN; e de 437 

1,64 ton. pela entrada de cada grupo de PED. Por outro lado, verificou-se, 438 

estatisticamente, que, a variação da produção independe da entrada de embarcação 439 

pelas tipologias BOC e PQT (Tabela 8). O teste de comparação de Mann-Whitney 440 

identificou que não houve diferença entre as produções dos dois tipos de propulsão 441 

das embarcações pesqueiras (p=0,325752). 442 

 443 

Tabela 8. Análise da relação da produção pesqueira e a entrada de embarcações, por tipologia, a partir 444 
de estimativas do modelo β0+ β1(número de barcos) + ε. 445 

Tipos de embarcações Regressão estimada p-valor do teste 
H0: β1=0 versus H1: β1≠0 

EM* 4,90M 0,000000 
EV** 7,06 + 0,0008V 0,007928 
BMG -69,41 + 32,315MG 0,022565 
BMM -1.540 + 13,61MM 0,064313 
BMP 57,04 + 0,00759MP 0,003486 

CAM*** -120,045 + 2,061CAM 0,012141 
PQM*** 0,9919PQM 0,002672 

BOC 1229,44 + 0,925BOC 0,615314 
CAN 1,398CAN 0,000000 
PQT 483,2733 - 0,1511PQT 0,926468 
JAN 34,09 + 2,45JAN 0,003506 
PED 27,685 + 1,64PED 0,019801 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 446 
*EM – Embarcações motorizadas; **EV - Embarcações veleiras; ***Para o resultado das tipologias 447 
CAM e PQM considerou-se as produções entre 2006 e 2010. 448 
 449 

Os resultados obtidos mostraram que a produtividade das embarcações 450 

motorizadas e das veleiras permaneceu estável ao longo do período estudado. Mas, 451 

quando individualizada a pesquisa por tipo de embarcação, a tendência da produção 452 

se comportou de modo diferente. As capturas pelas tipologias BMG, BMM, BMP, 453 

CAM e PQM tendem a crescer com o passar do tempo. A partir desses resultados, 454 

estima-se que, em média, para cada ano a mais há um aumento de 0,004 ton. nas 455 

capturas pelas embarcações motorizadas; de 0,013 ton. pelas veleiras; de 2,56 ton. 456 

pelas da tipologia BMG; de 0,47 ton. pelas BMM; de 0,27 ton. pelas BMP; de 0,25 ton. 457 
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pelas CAM; e de 0,17 ton. pelas PQM. Por outro lado, verificou-se estatisticamente 458 

uma tendência de permanecerem estáveis, ao longo do tempo, os desembarques 459 

pelas tipologias BOC, CAN, JAN e PED. O PQT apresentou tendência de decrescer a 460 

produção a cada ano (Tabela 9). 461 

 462 

Tabela 9. Análise de tendência das capturas pelos diversos tipos de embarcações a partir de estimativas 463 
do modelo β0+ β1t + ε, tendo como variável resposta a produção pesqueira e t=tempo, em anos. 464 

Tipos de 
embarcações Regressão estimada p-valor do teste 

H0: β1=0 versus H1: β1≠0 Tendência* 

EM** 4,88 + 0,004t 0,949041 Estável 
EV*** 2,54 + 0,013t 0,736275 Estável 
BMG 2,56t 0,001978 Crescente 
BMM 2,57 + 0,47t 0,006669 Crescente 
BMP 5,42 + 0,27t 0,047376 Crescente 
CAM -0,62 + 0,25t 0,000238 Crescente 
PQM -0,41 + 0,17t 0,008176 Crescente 
BOC 4,04 + 0,15t 0,270924 Estável 
CAN 1,38 + 0,008t 0,729316 Estável 
PQT 2,50 – 0,13t 0,001051 Decresce 
JAN 3,92 – 0,11t  0,172580 Estável 
PED 3,25 + 0,03t 0,882093 Estável 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 465 
*Considerado ESTÁVEL quando p>0,05; CRESCENTE quando p<0,05; DECRESCENTE quando o sinal for 466 
(–) e p<0,05. **EM – Embarcações motorizadas; ***EV - Embarcações veleiras.  467 
 468 

DISCUSSÃO  469 

 470 

A análise dos dados de produção de pescado na Costa do Semiárido Potiguar, 471 

entre 2001 e 2010, mostrou uma curva ascendente. As capturas e a composição da 472 

ictiofauna, assim como as tipologias das embarcações, foram determinantes para esse 473 

resultado. Segundo BARBOSA FILHO e CETRA (2007), esse conjunto determina a 474 

estrutura específica e a produtividade dos recursos pesqueiros. Possivelmente, 475 

proporciona também grandes diferenças nas produções dentre as espécies e entre os 476 

municípios. SILVA e FONTELES-FILHO (2009) identificaram que há diferenças 477 

significativas nas produções das espécies na Costa Setentrional do RN. Essas 478 

diferenças são consequência da dinâmica pesqueira, bem como de ações antrópicas. 479 

Apesar de essa região evidenciar elevado potencial pesqueiro e grande 480 

diversidade ictiofaunística (SOUZA MAIA et al., 2014, no prelo), a produção 481 
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concentrou-se em oito espécies de peixes e crustáceos. Principalmente pelas capturas 482 

de peixe–voador, dourado e sardinha-laje e pelos desembarques em Macau e em 483 

Caiçara do Norte por quatro tipos de embarcações – CAN (canoa a remo e a vela), 484 

BOC (bote a vela), BMM (barco a motor médio) e BMP (barco a motor pequeno).  485 

A mudança da propulsão entre as tipologias CAN para CAM (canoa 486 

motorizada) e de PQT (paquete a vela) para PQM (paquete motorizado) aumentou a 487 

produção das embarcações motorizadas. Entretanto, o grupo paquete ampliou os 488 

desembarques dez vezes mais que o grupo canoas. Essa diferença apresentada 489 

decorreu dos PQM passaram a explorar novas espécies em ambientes de pesca que 490 

outrora o grupo paquete não operava, enquanto a tipologia CAM continuou a 491 

capturar no mesmo ambiente anteriormente utilizado pelas CAN. 492 

Foi observado que as capturas de sardinha-laje apresentaram tendência de se 493 

estabilizar com o tempo, apesar dos desembarques pelo BMM e BMP tenderem a 494 

crescer. Enquanto isso, as produções de peixe-voador e de dourado tendem a se 495 

estabilizar com o tempo, bem como os desembarques pela tipologia BOC (captura 496 

80% da produção de cada espécie). LESSA et al. (2004) observou que ocorreu declínio 497 

gradual nos desembarques de peixe-voador e as capturas do dourado se 498 

encontravam sobreexplotadas no RN na década anterior aos dados da pesquisa atual. 499 

A partir dessa observação e da pesquisa, permite-se avaliar que as capturas de ambas 500 

as espécies migraram para um cenário próximo da sustentabilidade.  501 

Os elevados desembarques de camarão em 2008 e em 2009, que impediram 502 

queda na produção total de pescado na Costa do Semiárido Potiguar, haja vista a 503 

redução nas capturas de peixe-voador e sardinha-laje, não foram suficientes para 504 

restabelecer a economia pesqueira em Caiçara do Norte, pois as capturas ocorreram 505 

em ambientes e por embarcações diferentes que operaram nesse município. Mas 506 

fortaleceram-se as capturas de Macau e Porto do Mangue. Verificou-se que as 507 

produções de camarão tendem a crescer com o tempo, bem como os desembarques 508 

pelo BMM, BMP e CAM, enquanto pelas embarcações do tipo CAN, permanecer 509 

estáveis. A atividade camaroneira nos estados do Rio Grande do Norte e 510 

Pernambuco difere não somente na tipologia das embarcações empregadas (canoa a 511 
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remo e a vela; canoa motorizada) – como identificado (canoa a remo e a vela) por DE 512 

BRITO e DA SILVA (2003), no Rio Formoso, Pernambuco – mas, sobretudo, pela 513 

ausência da aplicação do defeso do camarão nesta área. SANTOS et al. (2013) 514 

recomenda, para o estado do Rio Grande do Norte, essa medida de ordenamento, 515 

argumentando que trará benefícios econômicos, biológicos e ecológicos.  516 

O atual estudo demonstrou que as capturas de serra são muito importantes 517 

para a sustentabilidade da pesca artesanal em Pedra Grande e em São Miguel do 518 

Gostoso, haja vista a tendência crescente das produções e dos desembarques pelo 519 

BMM e BMP, ao longo do tempo, além do aumento das capturas pela entrada a mais 520 

destas duas tipologias. CHELLAPPA et al. (2010) confirmou a importância dessa 521 

pescaria para as comunidades tradicionais de pescadores artesanais, assim como sê-522 

la vital para a sustentabilidade e conservação dos recursos pesqueiros. Por outro 523 

lado, ESPÍRITO-SANTO (2012) identificou que há uma tendência de declínio nas 524 

produções de serra na Costa Norte do Brasil.  525 

Da mesma forma demonstrou que em Sergipe, utiliza-se na Costa do 526 

Semiárido Potiguar a CAN e CAM para as capturas de tainha, na Costa do Semiárido 527 

Potiguar. Esse mesmo tipo de frota foi identificado por ARAÚJO e SILVA (2013) 528 

operando no Rio Vaza Barris. A sustentabilidade dessa pescaria nos municípios de 529 

Guamaré, Galinhos e Grossos é preocupante pelo que representa o volume de 530 

desembarque em cada um; pela tendência das produções mostrarem-se estáveis ao 531 

longo do tempo, assim como os desembarques pela CAN; e pela entrada de mais 87 532 

embarcações operando no mesmo ambiente de captura.  533 

Apesar do controle sobre as capturas de lagostas desde a década de 1960 – 534 

ordenando acerca do tamanho da frota, comprimento mínimo da embarcação, da 535 

área de atuação, do tamanho mínimo da cauda por espécie, do tipo de arte de pesca, 536 

da paralização da pesca, do estabelecimento do seguro-defeso e da necessidade de 537 

permissão exclusiva para essa pescaria – o estudo mostrou que a produção 538 

permanece estável com o tempo. Segundo VASCONCELOS e LINS OLIVEIRA 539 

(2002), no RN, de 1990 a 2000, houve uma queda de 82% nas capturas. Os mesmos 540 

autores responsabilizam os pescadores pelo uso indevido de artes e métodos de 541 
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pesca e de embarcações veleiras e motorizadas de pequeno porte. Por outro lado, o 542 

tempo decorrido da aplicação dessas medidas e a quantidade de normas com o 543 

resultado apresentado demonstram a fragilidade do Estado em fazer cumprir o 544 

arcabouço legal, bem como a ausência de liderança perante o setor. Segundo 545 

CAVALCANTE et al. (2011), de 1967 a 2011 foram elaboradas 88 medidas de 546 

ordenamento pesqueiro de lagostas. Os autores citam a indefinição do período de 547 

defeso como um exemplo que desordena, visto que, nos últimos 37 anos (1975 a 548 

2011), ocorreram 21 tipos diferentes do período de defeso. DIEGUES (1995), 549 

avaliando a efetivação das medidas, apontou para a falta de fiscais e de meios para 550 

coibir a pesca predatória como fatores cruciais para o insucesso desta política. 551 

VASCONCELOS e LINS OLIVEIRA (2002); LINS OLIVEIRA e VASCONCELOS 552 

(2004) já chamavam atenção para o grau de insegurança dessa pescaria. Em 2014, 553 

suas observações continuam na ordem do dia para um ordenamento sustentável. 554 

Para fugir desse cenário, os proprietários de BMM e BMG (barco a motor 555 

grande) em Areia Branca os adaptaram à pescaria de atuns e afins, principalmente 556 

para as capturas de albacora-laje. Segundo SILVA (2013), essa pescaria se 557 

desenvolve no entorno de uma boia do Programa PIRATA (Pilot Moored Array in 558 

the Tropical Atlantic), localizada a 00 de latitude, 350 W de longitude e 323 m.n. do 559 

porto de Areia Branca. A perspectiva pelo crescimento da atividade no município é 560 

enorme, visto que a análise econômica apresentou indicadores econômicos 561 

positivos (SILVA et al., 2013) e que esses recursos alcançam altos preços no mercado 562 

internacional (OLAVO et al., 2005). 563 

O agrupamento de várias espécies, denominadas por ‘caíco’ e ‘outros’, obteve 564 

os maiores desembarques utilizando majoritariamente PQT. A tendência das 565 

capturas usando o PQT é decrescer a produção com o tempo. As produções de 566 

ambos agrupamentos nos municípios de Tibau e de São Bento do Norte superaram 567 

os de lagostas. Já as capturas em Pedra Grande foram superadas apenas pelas de 568 

serra. Este fato demonstra a importância social dessa pescaria para esses municípios, 569 

ao mesmo tempo em que nos causa preocupação quanto ao futuro. Pois as produções 570 

destes, somadas, em São Bento do Norte, significaram 75% de suas capturas e 90% 571 
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dos desembarques decorreram do uso de PQT. Ou seja, desembarques por PQT de 572 

espécies de baixo valor econômico levam essas comunidades pesqueiras a enfrentar 573 

dificuldades econômicas.  574 

Esses agrupamentos também são alvo das capturas pela PED (pesca 575 

desembarcada), principalmente pelo arrastão de praia. Segundo PINHEIRO et al. 576 

(2010), o arrastão de praia apresenta pouca expressão econômica, mas subsidia a 577 

existência das famílias litorâneas por muitas gerações, haja vista a divisão de tarefas e 578 

de rendimentos equitativamente e as regras locais de acesso aos recursos e aos 579 

espaços, com maior participação das mulheres, dos idosos e jovens. 580 

 581 

CONCLUSÕES 582 

 583 

O estudo sobre a tendência da produção pesqueira desembarcada na Costa do 584 

Semiárido Potiguar permitiu identificar a importância das dinâmicas de pesca para 585 

os municípios que compõem a região da Costa do Semiárido Potiguar, 586 

demonstrando que o desempenho da atividade pesqueira é influenciado pelos 587 

ambientes de capturas, pela composição da ictiofauna e pelos tipos de embarcações. 588 

Embora a produtividade das embarcações motorizadas e veleiras terem 589 

apresentado como estáveis ao longo do tempo, pode-se afirmar que o crescimento da 590 

produção foi sustentável, haja vista que o aumento no número de embarcações foi 591 

dez vezes menor, principalmente pelas tipologias que imprimem baixo esforço de 592 

pesca.  Entretanto, os municípios da região que dependem de embarcações veleiras 593 

têm o futuro da pesca ameaçado. 594 

Deste cenário se pode concluir que, apesar da tendência de crescimento da 595 

produção total na Costa do Semiárido Potiguar, necessita-se de medidas de 596 

regulamentação que controle o efetivo da frota e a exploração pesqueira em bases 597 

sustentáveis.   598 

599 
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POTENCIALIDADE DA PESCA ARTESANAL NA COSTA DO SEMIÁRIDO 1 

POTIGUAR (RN), BRASIL. 2 

 3 

RESUMO 4 

 5 

O ambiente de pesca e a composição de sua ictiofauna, bem como os critérios de importância 6 

econômica, social e ambiental, foram caracterizados para identificar a potencialidade da pesca 7 

artesanal na Costa do Semiárido Potiguar. Para este estudo, foram utilizadas metodologias 8 

participativas; dados mensais de pluviometria entre setembro de 2001 e dezembro de 2010; de 9 

desembarques da frota artesanal durante o período entre janeiro de 2001 e dezembro de 2010; 10 

dados socioeconômicos, publicados pelo IBGE, analisados por meio do Método de Processo 11 

Analítico Hierárquico (PAH); modelos estatísticos de regressão múltipla e de séries temporais. 12 

Como resultados, foram identificadas 41 espécies de pescado comercializáveis, capturadas nos 13 

ambientes manguezais/estuarinos (23%), costeiro (46%) e oceânico (31%), desembarcadas em 14 

31 portos distribuídos por 11 municípios. Destas, 20 espécies, merecem destaque na produção, 15 

pois, juntas representaram 77% de todo o volume, sendo 10 no habitat pelágico e 10 no 16 

demersal, das quais 07 ocorrem no período chuvoso, 08 no seco e 05 independem da estação 17 

climática. Os resultados desta pesquisa mostraram que a pluviometria influenciou nas 18 

capturas, e que a produção pesqueira cresceu 5,5% anualmente, destacando-se que 55% dessas 19 

espécies pertencem ao ambiente pelágico. Da análise dos dados se pode concluir que a 20 

infraestrutura pesqueira na Costa do Semiárido Potiguar é incipiente e que, o potencial de 21 

pesca também está relacionado a: estação climática (chuvosa e seca); combinação dos 22 

ambientes de pesca; diversidade das espécies; modalidades de artes de captura e diversos tipos 23 

de embarcações, guiados pelo conhecimento tradicional dos pescadores artesanais – o que 24 

demonstra seu estágio de desenvolvimento como pouco favorável.  25 

 26 

Palavras-chave: Pesca de Pequena Escala. Dinâmica Pesqueira. Sustentabilidade. 27 

 28 

29 
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POTENTIAL OF ARTISANAL FISHING IN THE COAST OF POTIGUAR SEMIARID (RN), 30 

BRAZIL. 31 

 32 

ABSTRACT 33 

 34 

Fishing environment and the composition of its ichthyofauna, as well as the criteria of 35 

economic, social and environmental importance, were characterized, to identify the 36 

potentiality of artisanal fishing in the Coast of Potiguar Semiarid. In this study were used: 37 

participatory methodologies; monthly rainfall data between September 2001 and December 38 

2010; landings of the artisanal fleet during the period from January 2001 to December 2010; 39 

socioeconomic, data published by IBGE, analyzed by the method of Hierarchy Analytic 40 

Process – PAH; and statistical models multiple regression and times series. As result, 41 41 

commercial species, were identified, being captured in the mangrove/estuarine environment 42 

(23%), coastal (46%) and oceanic (31%), and landed on 31 ports distributed over 11 43 

municipalities. The highlights were 20 species, which together represented 77% of the entire 44 

volume, 10 in pelagic habitat and 10 in demersal, which 07 of them occur in the rainy season, 45 

08 in dry season and 05 independent of the climate station. The results of this research 46 

showed that rainfall the influenced catches and fishing production grew on average 5.5% 47 

annually, highlighting 55% of these species that belong to the pelagic environment. In 48 

conclusion, the fishing infrastructure in Coast of Potiguar Semiarid is incipient and the 49 

fishing potential is related to: climate station (wet and dry); combination of fishing 50 

environments; diversity of species; modalities of capture arts and the various kinds of 51 

vessels, guided by traditional knowledge of artisanal fishermen - which demonstrates their 52 

stage of development as unfavorable.  53 

 54 

Keywords: Small-scale Fisheries. Dynamic Fishing. Sustainability. 55 

 56 

INTRODUÇÃO 57 

 58 

A pesca no mundo acompanhou o ritmo do desenvolvimento tecnológico e do 59 

crescimento populacional (HAZIN e SERAFIM, 2005). Segundo a Food and Agriculture 60 

Organization of the United Nations – FAO (2014), a taxa de crescimento da produção 61 

pesqueira, nas últimas cinco décadas, significou duas vezes mais do que para a população 62 
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mundial. A pesca artesanal contribuiu com mais da metade das captura de peixes, 63 

quase toda destinada ao consumo humano, e emprega mais de 90% dos pescadores 64 

em todo o mundo (ALLISON, 2011). Milhões de trabalhadores rurais também estão 65 

envolvidos em atividades de pesca sazonais ou ocasionais (MILLS et al., 2011).  66 

Quando se discute redução da pobreza e segurança alimentar, a pesca 67 

artesanal se insere como atividade primordial, haja vista sua capacidade de oferecer 68 

resposta mais rápida e efetiva (BÉNÉ et al., 2007), além de gerar baixo custo 69 

ambiental (GEHEB et al., 2008).   70 

Evidentemente que, o conjunto de critérios, como: área e armadilhas de pesca, 71 

diversidade de espécies, número de pescadores, infraestrutura (processamento, suprimento 72 

de gelo, construção, reforma e manutenção de embarcações) e gestão pesqueira compõe a sua 73 

potencialidade. Segundo a FAO (2012), o potencial pesqueiro é um dos fatores determinantes 74 

deste desenvolvimento, sendo proporcionalmente distinto entre países.  75 

A expansão das capturas tem ocorrido devido ao desenvolvimento tecnológico, ao 76 

incremento de mais embarcações, ao crescente esforço de pesca, à exploração de novas áreas 77 

e à transferência de recursos financeiros pelos governos (GRÉBOVAL, 2007). Conforme a 78 

FAO (2011), o fator que promoveu o maior aumento nas capturas foi a intervenção 79 

governamental por diferentes tipos de subsídios, tais como: créditos especiais para 80 

construção e modernização de embarcações; arte de pesca; redução nas alíquotas de 81 

impostos e taxas para aquisição de óleo díesel, isca e gelo.  82 

A extensão desses subsídios diminuiu os custos com a operação, gerou mais lucros, 83 

elevou a competição e estimulou o crescimento da capacidade de pesca (HILBORN, 2012), 84 

entretanto, segundo a FAO (2011), este aumento da capacidade de captura promoveu a 85 

redução nos níveis dos estoques pesqueiros. No mundo, entre 1985 e 2010, muito desses 86 

recursos foram sobreexplotados (HILBORN, 2012), até mesmo em comunidades de 87 

pescadores artesanais (LEUNG, 2011). No Brasil, as ameaças ocorrem principalmente na 88 

zona costeira, onde atua a frota artesanal e onde se encontra a maior diversidade de espécies 89 

(ROSA e LIMA, 2008). 90 

A queda nas capturas tem levado os pescadores artesanais a se agregarem a 91 

diversas atividades econômicas (FAO, 2012). Na costa da região Nordeste do Brasil, e mais 92 

precisamente na região costeira do Semiárido Potiguar (RN), as condições climáticas, 93 

oceanográficas e fitogeográficas favorecem a exploração da indústria salineira, carcinicultura, 94 
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petróleo e gás, turismo e energia eólica. Oportunidades que, associadas às vocações locais, 95 

ocupam, usam e disputam espaços com a pesca artesanal, em ambientes costeiros e 96 

marinhos, gerando conflitos e impactos na pesca (SEAP, 2005). 97 

Vários estudos foram realizados nessa área, mas de forma estanque, por campo de 98 

conhecimento (sociologia, biologia marinha, taxonomia, oceanografia e geologia marinha) e 99 

territorial (Costa do Rio Grande do Norte, Bacia Sedimentar Potiguar). Destacamos 100 

VASCONCELOS et al. (2003), FEITOZA et al. (2005), GARCIA-Jr (2006), LESSA (2006), 101 

GARCIA-Jr et al. (2010), SILVA (2010) e FONTELES-FILHO (2011), cujos estudos tratam da 102 

produção pesqueira, da biologia marinha e da taxonomia; DIEGUES (2000), sobre estudos 103 

relacionados à sociologia pesqueira na comunidade de pescadores de Galinhos (RN); e 104 

MUEHE (1996), RAMOS e SILVA (2004), MUEHE e GARCEZ (2005), VITAL et al. (2005; 105 

2008) e VITAL (2006), sobre oceanografia e geologia marinha da região costeira do Rio 106 

Grande do Norte. Entretanto, com o recorte da Costa do Semiárido Potiguar, até os dias 107 

atuais, não houve publicações. Portanto, justifica-se o presente estudo pelas diferenças 108 

presentes nos ambientes de pesca, dentro da Costa do Estado e em escala regional, 109 

decorrentes das influências do clima semiárido e das correntes marinhas. A importância 110 

dessa pesquisa deve-se à integração interdisciplinar da sociologia, economia pesqueira, 111 

biologia e oceanografia. 112 

Neste contexto, objetivou-se caracterizar o ambiente pesqueiro e a composição de 113 

sua ictiofauna, bem como os critérios de importância econômica, social e ambiental para a 114 

identificação da potencialidade da pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar (RN). 115 

 116 

METODOLOGIA 117 

 118 

Área do estudo 119 

 120 

Este estudo foi desenvolvido na Costa do Semiárido Potiguar (Figura 1), a qual 121 

possui 205 km de extensão e 3.398 km2 de área, representando 37,3% da Costa do Semiárido 122 

nordestino (400 00’ W a 350 27’ W – entre a Ponta de Itapagé/CE e o Cabo Calcanhar/RN) e 123 

quase 52% da Costa do RN, em 11 municípios (Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do 124 

Mangue, Macau, Guamaré, Galinhos, Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra Grande e 125 

São Miguel do Gostoso), os quais possuem 31 comunidades pesqueiras. Na mesma área 126 

ocorrem três complexos manguezais/estuarinos que, juntos, abrangem a 59,2 km2, 127 
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representando 45,64% da área desse ecossistema do RN e 19,32% de todo do Semiárido 128 

nordestino. Segundo LACERDA et al. (2006), em 2002, o complexo manguezal/estuarino do 129 

Rio Piranhas/Açu possuía 34,49 km2, o do Rio Apodi/Mossoró, 1,31 km2 e o do sistema 130 

Guamaré/ Galinhos, 23,4 km2. 131 

 132 

 133 
Figura 1. Estado do Rio Grande do Norte (RN), com destaque para os municípios que compõem a 134 
Costa do Semiárido Potiguar. 135 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 136 

 137 

Fatores climáticos, associados a fatores geomorfológicos, fitogeográficos e 138 

tectônicos, caracterizam essa área, principalmente, pela baixa precipitação pluviométrica (em 139 

torno de 600 mm/ano). A estação chuvosa ocorre entre janeiro e julho, e está associada à 140 

Zona de Convergência Intertropical - ZCIT (JIMENEZ et al., 1999; TESTA e BOSENCE, 1999). 141 

A temperatura média da região é de 280 C e a dinâmica das massas de ar influenciam no 142 

surgimento e regime de direção dos ventos (estação chuvosa – vento brando, em média 6,2 143 

m/s; seca – vento forte, em média 9,0 m/s) e no padrão de circulação oceânica que, juntos, 144 

modelam o litoral (VITAL, 2006). Essa região sofre influência de fenômenos naturais, em 145 

escala global, como o El Niño (que reduz em até 80% a precipitação pluviométrica no 146 

período chuvoso) e La Niña (que promove precipitações pluviométricas próximas ao dobro 147 

da média) (NASCIMENTO, 2009). 148 

 149 

 150 
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MATERIAIS E MÉTODOS 151 

 152 

A caracterização do ambiente de pesca e da composição de sua ictiofauna foi 153 

baseado no levantamento ictiofaunístico marinho do Estado do Rio Grande do Norte, bem 154 

como a definição empregada, tanto em relação ao ecossistema recifal quanto ao oceânico e 155 

estuarino, publicado por GARCIA-Jr (2006) e GARCIA-Jr et al. (2010).  156 

Dados de pluviometria no período de setembro de 2001 a dezembro de 2010 (INMET, 157 

2010) e da produção pesqueira artesanal, de janeiro de 2001 a dezembro de 2010, em 28 pontos 158 

de desembarques, por meio da quantificação das capturas. Foram utilizados destes, 72% 159 

tiveram a forma amostral censitária pelo acompanhamento de 379 embarcações; 18% 160 

corresponderam a amostragem aleatória da frota de até 50 unidades/porto e um mínimo de 3 161 

por estrato (tipos de embarcações e artes de pesca) de um universo de 440 embarcações; e 10%, 162 

por extrapolação dos dados controlados para 203 embarcações, durante a execução do Projeto 163 

Estatística Pesqueira – ESTATPESCA. A coleta para a produção pesqueira foi dimensionada 164 

considerando a estratificação espacial e temporal das pescarias, a semelhança na operação e o 165 

tamanho da frota. As produções de 41 espécies foram anotadas em formulário apropriado, 166 

usando nomes comuns e científicos, conforme MENEZES et al. (2003). Para a análise dos 167 

desembarques, utilizou-se da totalização em 110 planilhas, contendo a produção por 168 

município, mês e ano. Entretanto, considerou-se somente as espécies que atingiram percentual 169 

de captura acima de um dígito. Também recorreu-se aos dados socioeconômicos (renda per 170 

capita, número de pescadores e seguro defeso), publicados pelo IBGE (2010) e MTE (2012), de 171 

infraestrutura e aspectos ambientais coletados a partir de oficinas com pescadores nas cidades 172 

de Areia Branca, Porto Mangue, Macau e Caiçara do Norte. Objetivava-se observar, confrontar 173 

e correlacionar problemas e potencialidades da pesca artesanal, empregando-se metodologias 174 

participativas, que segundo RUAS et al. (2006), envolve todo o grupo no debate e estimula a 175 

manifestação de opiniões e o confronto de ideias. 176 

Para identificação da potencialidade da pesca artesanal na Costa do Semiárido 177 

Potiguar, foi utilizado o Método de Processo Analítico Hierárquico – PAH (SAATY, 2008), 178 

que atribui pesos que variam de 1 a 9 e indicam quantas vezes mais importante ou 179 

predominante é um elemento sobre outro. Esse método agrega ao ambiente de pesca critérios 180 

de importância econômica, social e ambiental, ao mesmo tempo possibilita definir o 181 

problema, hierarquizar decisões, construir matrizes e sintetizar os dados, apontando as 182 

fragilidades e potencialidades de um município ou região. TEIXEIRA et al. (2012), também 183 

 



94 

usou esse método com o objetivo de diagnosticar a situação da pesca no estado do Espírito 184 

Santo. 185 

Os critérios (quantidade de pescadores, número de beneficiados pelo "seguro 186 

defeso", renda per capita da pesca entre os pescadores, número de associações, quantidade de 187 

embarcações, artes de pesca utilizada, fábrica de gelo, câmara fria e frigorífica, rancho de 188 

pesca, unidade de beneficiamento, estaleiros, espécies capturadas, grau de 189 

institucionalização municipal e distância do município ao maior centro comercial do Estado 190 

– cidade do Natal) foram definidos, hierarquizados e conjugados pelos pescadores artesanais 191 

nas oficinas. Em seguida, elaborou-se a matriz de importância para encontrar o peso de cada 192 

um, em percentual. 193 

Dando continuidade ao Processo Analítico Hierárquico - PAH, os indicadores dos 194 

11 municípios integrantes da Costa do Semiárido Potiguar foram agrupados em um único 195 

banco de dados e normalizados dentro de um intervalo de 1 a 5, em que o menor dado foi 196 

nomeado com o número 1 e o maior, com o 5. Aplicou-se o inverso ao critério distância do 197 

maior centro comercial do Estado, a Cidade do Natal. 198 

Em seguida, relacionou os pesos de cada critério com sua respectiva categoria 199 

municipal para obter o Estágio de Desenvolvimento da Pesca Artesanal por critério (EDPc), 200 

expresso pela fórmula: 201 

EDPc = Pc * Cm     (1) 202 

 203 
Sendo: EDPc= Estágio de Desenvolvimento da Pesca por critério; 204 

                Pc= Peso dos critérios; 205 

                Cm= Categoria municipal. 206 
 207 

O somatório dos EDPc definiu o estágio de desenvolvimento da pesca artesanal em 208 

nível municipal e na Costa do Semiárido Potiguar, conforme a expressão: 209 

                                                                  15 210 
                                                                      EDP= ∑ ci      211 

  i=1 212 
 213 

Sendo: Ci= Critério individual municipal. 214 

 215 

A categorização da Potencialidade da Pesca Artesanal, em nível municipal ou 216 

regional, ocorreu a partir da classificação em cinco intervalos, a saber: Muito precário (100 – 217 
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180); Precário (180 – 260); Pouco favorável (260 – 340); Favorável (340 – 420); e Muito 218 

favorável (420– 500). Esses intervalos foram encontrados a partir da expressão abaixo: 219 

 220 
C= [i máx – i min/n máx]     (3) 221 

 222 

Sendo: C= Classificação da Potencialidade da Pesca Artesanal por município; 223 

                             i máx= Intervalo máximo;  224 

                i min = Intervalo mínimo; 225 

                             nmáx= Número máximo de intervalos. 226 

 227 

Para melhor visualização e integração dos resultados obtidos, utilizou-se do 228 

programa ArcGIS 9.3® e confeccionou-se o Mapa da Potencialidade da Pesca Artesanal na 229 

Costa do Semiárido Potiguar, em que cada município está representado por uma cor 230 

secundária derivada do preto, conforme sua categoria. 231 

Por fim, para convalidar esses resultados, realizou-se testes de correlação de 232 

Spearman entre os critérios (infraestrutura, social, econômico e ambiental) e de Pearson, 233 

usando os dados de pluviometria e produção pesqueira por ambiente (estuarino, costeiro e 234 

oceânico); modelos estatísticos de regressão múltipla para identificar quanto aumenta a 235 

produção a partir da precipitação pluviométrica:  236 

 237 
Yt=β0+ β1(pluvt) + εt     (4) 238 

 239 
 Sendo: Yt= produção do ambiente de captura no mês t; 240 

   Β0 e β1= parâmetros desconhecidos; 241 

   Pluvt= pluviometria do mês t; 242 

   εt= são variáveis aleatórias não correlacionadas, de média zero e variáveis 243 
constantes. 244 
 245 

E séries temporais para identificar o período chuvoso na área do estudo e os meses 246 

de maior precipitação pluviométrica, utilizando a seguinte fórmula: 247 

 248 

Zt= Tt + St + at     (5) 249 

 250 
Sendo: Zt= produção do ambiente de captura no mês t; 251 

   Tt= tendência de produção; 252 
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    St= sazonalidade; 253 

    at= erros aleatórios, não correlacionados, de média zero e variância 254 

constante. 255 

 256 
Para todas as análises considerou-se como significativos os testes cujos p-valores 257 

<0,05 e utilizou-se os softwares Statistica 7.0 e SPSS 17.0.  258 

 259 

RESULTADOS 260 

 261 

Ambiente de pesca e composição de sua ictiofauna 262 

 263 

A produção pesqueira na Costa do Semiárido Potiguar ocorreu nos três ambientes – 264 

estuarino, costeiro e oceânico. O primeiro respondeu por 23% das capturas, o segundo por 265 

46% e o terceiro por 31%. Entretanto, na região, e entre os 11 municípios que a compõe, 266 

foram identificadas variações do volume da produção (Tabela 1). As maiores capturas 267 

ocorreram nos municípios que contam com área estuarina. A única exceção se deu no 268 

município de Caiçara do Norte, que apresentou uma grande produção devido a grande 269 

quantidade de embarcações que operam na captura do peixe voador (Hirundichthys affinis), 270 

no ambiente oceânico. 271 

 272 

Tabela 1: Produção média total desembarcada (t) nos municípios que compõem a Costa do Semiárido 273 
Potiguar, destacando os que contam com o complexo manguezal/estuarino, para o período de 2001 a 2010.  274 

Municípios Produção (t) Complexo 
Manguezal/Estuarino 

Tibau   95,5  
Grossos 152,3 Apodi-Mossoró 

Areia Branca 566,2 Apodi-Mossoró 
Porto do Mangue 391,9 Piranhas-Açú 

Macau 1.711,1 Piranhas-Açú 
Guamaré  332,0 Guamaré-Galinhos 
Galinhos  215,5 Guamaré-Galinhos 

Caiçara do Norte 1.256,8  
São Bento do Norte 39,7  

Pedra Grande  280,3  
São Miguel do Gostoso  251,2  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 275 
 276 

Quando se relacionou as capturas com o tamanho das áreas estuarinas existentes na 277 

Costa do Semiárido Potiguar, que são Apodi-Mossoró, Piranhas-Açú e Guamaré-Galinhos, 278 
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foi verificado que as maiores áreas correspondem às maiores produções pesqueiras (Figura 279 

2).  280 

 281 
Figura 2: Relação entre as capturas médias das principais espécies de pescado (peixes e crustáceos), 282 
para o período de 2001 a 2010, e as áreas ocupada pelos Ecossistemas Manguezal/Estuarino na Costa 283 
do Semiárido Potiguar (RN). 284 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 285 

 286 

As espécies mais capturadas nessas áreas, em termo de volume, foram os peixes 287 

(Megalops atlanticus, Arius herzbergii, Diapterus auratus, Hemiramphus brasiliensis, Mugil curema) 288 

quando comparado com os crustáceos (Peneaus sp. e Ucides cordatus) (Tabela 2). 289 

 290 

Tabela 2: Capturas médias para o período de 2001 a 2010 das principais espécies de pescado (peixes e 291 
crustáceos) na zona estuarina da Costa do Semiárido Potiguar (RN).  292 

Espécies Produção (t) 
Peixes Crustáceos 

Megalops atlanticus  20,5  
Arius herzbergii  42,6  

Diapterus auratus  32,3  
Hemiramphis brasiliensis  97,1  

Mugil curema 389,3  
Peneaus sp.  203,4 

Ucides cordatus   34,9 
TOTAL 581,8 238,3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 293 

 294 

Considerando-se o inventario ictiofaunístico marinho da costa do Rio Grande do 295 

Norte e sua distribuição por habitat (GARCIA, 2006; GARCIA et al., 2010), constata-se que, 296 

das espécies identificadas nas capturas realizadas durante o período de 2001 a 2010 na Costa 297 

do Semiárido Potiguar, sete delas foram encontradas somente na área estuarina; nove usam 298 
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conjuntamente o ambiente oceânico e costeiro; 107 estão presentes nas áreas estuarinas e 299 

costeira; 20 somente no ambiente oceânico; e 228 espécies ocorreram unicamente no 300 

ecossistema recifal (costeiro). Por outro lado, quando se considerou somente as espécies que 301 

atingiram percentual de produção acima de um dígito, bem como, as que foram desembarcas 302 

pela combinação embarcação/arte de pesca e relação presa/predador, identificam-se 06 303 

ordens, 14 famílias e 20 espécies (Tabela 3). 304 

A ordem mais representativa foi a Perciformes, com 07 famílias e 13 espécies. A 305 

família que mais se destacou foi a Scombridae (8,21%), com 04 espécies: Scomberomones 306 

brasiliensis (serra, 4,58%), Scomberomorus cavalla (cavala branca, 1,27%), Thunnus albacares 307 

(albacora-laje, 1,26%) e Thunnus atlanticus (albacorinha, 1,10%). Seguem-se a Lutjanidae (03 308 

famílias) e a Sciaenidae (02 famílias). Essa ordem representa 25,54% de toda produção de 309 

pescados na Costa do Semiárido Potiguar. 310 

As espécies que se destacaram da família Lutjanidae foram: Ocyurus chrysurus 311 

(guaiúba, 1,71%), Lutjanus sinagris (ariacó, 2,59%) e Lutjanus analis (cioba, 1,31%). Enquanto 312 

na família Scianidae, destacaram-se as espécies: Isophistus parvippinis (pescada, 1,06%) e 313 

Micropogonias furnieri (cururuca, 1,22%). Na família Carangidae, destacaram-se a espécie 314 

Caranx crysos (garajuba, 1,80%); na Coryphaenidae, a espécie Coryphaena hippurus (dourado, 315 

4,52%); na Serranidae, a espécie Mycteroperca bonaci (sirigado, 1,31%); e na Haemulidae, a 316 

espécie Haemulon parra  (biquara, 1,81%). 317 

As ordens Beloniformes e Decapoda (crustáceos) apresentaram cada uma, duas 318 

famílias com duas espécies, respondendo a primeira por 16,72%, principalmente pelas 319 

espécies Hirundichthys affinis (peixe-voador, 14,83%) e Hemiramphus brasiliensis (agulha, 320 

1,89%). A ordem Decapoda apresentou índice de dominância de 9,95%, com destaque para a 321 

espécie Panulirus argus (lagosta, 5,99%) e para a Penaeus sp. (camarão, 3,96%). 322 

Ainda, as seguintes ordens: Carcharhiniformes, representada pela Carcharhinus 323 

melanopterus (cação, 1,04%); Mugiliformes, pela família Mugilidae (Mugil curema – tainha, 324 

7,57%); e Clupeiformes, pela família Clupidae (Opísthonema oglinum – sardinha laje, 16,4%), 325 

cada uma com única família e espécie. 326 

As capturas das famílias indicadas na Tabela 3 significaram 77,0% de toda 327 

produção. Com relação à categoria comercial, pode-se considerar que todas as espécies 328 

fazem parte, conforme designação do ESTATPESCA do IBAMA, das “espécies alvos”, ou 329 

seja, aquelas que são mais intensamente exploradas pela pesca artesanal. 330 
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Tabela 3. Composição da ictiofauna capturada, entre 2001 e 2010, pela pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar, classificada por habitats 331 
(pelágicos e demersal). 332 

Ordem Família Espécie Nome Comum 

Percentual de produção por 
período sazonal e anual em 
relação ao total capturado 

Habitats 

Chuva 
% 

Seca 
% 

Ano 
% 

Pelágico 
Demersal 

Lama Areia Rocha 
Clupeiformes Clupidae Opísthonema oglinum Sardinha-laje 1,86 32,93 16,40 X    

Beloniformes 
Exocoetidae Hirundichthys affins Peixe-voador 26,33 6,80 14,83 X    
Hemiramphidae Hemiramphus brasiliensis Agulha 1,56 2,54 1,89 X    

Mugiliformes Mugilidae Mugil curema Tainha 7,07 9,42 7,57 X    
Carcharhiniforme Carcharhinidae Carcharhinus melanopterus Cação 1,10 1,17 1,04 X    

Perciformes 

Carangidae Caranx crysos Garajuba 3,42 0,61 1,80   X  
Coryphaenidae Coryphaena hippurus Dourado 6,84 3,19 4,52 X    

Scombidae 

Scomberomones brasiliensis Serra 4,09 5,87 4,58 X    
Scomberomorus cavalla Cavala branca 1,01 1,71 1,27 X    
Thunnus albacares Albacora-laje 1,23 1,70 1,26 X    
Thunnus atlanticus Albacorinha 0,31 2,03 1,10 X    

Lutjanidae 
Ocyurus chrysurus Guaiúba 1,90 1,85 1,71    X 
Lutjanus sinagris Ariacó 3,30 2,39 2,59    X 
Lutjanus analis Cioba 1,49 1,39 1,31    X 

Sciaenidae 
Isophistus parvippinis Pescada 1,20 1,12 1,06  X   
Micropogonias furnieri Cururuca 0,86 1,77 1,22  X   

Serranidae Mycteroperca bonaci Sirigado 2,04 0,88 1,31    X 
Haemulidae Haemulon parra Biquara 2,70 1,32 1,81    X 

Decápode 
Penaeidae Penaeus sp. Camarão 7,25 1,61 3,96  X   
Palinura Panulirus argus Lagostas 5,95 7,11 5,99    X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 333 
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Considerando os habitats, pelágico e demersal, foi observado que, das 20 espécies 

(peixes e crustáceos), 10 são pelágicas e 10 são demersais. Por outro lado, destas, três espécies 

(30%) estão associadas ao substrato lamoso, uma (10%) ao substrato arenoso e seis (60%) ao 

substrato rochoso. Do total de espécies pelágicas, a família Scombridae contribuiu com 

quatro espécies (40%): cavala branca, serra, albacora-laje e albacorinha. Para os demersais, 

houve distribuição em 07 famílias: Carangidae, Sciaenidae, Lutjanidae, Haemulidae, 

Serranidae, Penaeidae e Palinuridae. 

Quando considerado os períodos climáticas (chuvoso e seco), observou-se que sete 

das espécies capturadas ocorreram no período chuvoso e oito no seco, enquanto cinco 

independem da sazonalidade (Tabela 3). 

Entende-se como período chuvoso, o primeiro semestre (janeiro a junho), que 

concentra as maiores precipitações pluviométricas nos meses de março e abril, conforme 

resultado do ajuste do modelo de séries temporais, dado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Constantes sazonais estimadas dos índices pluviométricos ocorridos na Costa do Semiárido 
Potiguar, de janeiro a novembro, para p-valores do teste H0:S1=0 versus H1:S1≠0. 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Estimativa 6,180 24,99 85,80 114,8 28,59 5,980 -28,80 -40,00 -49,99 -51,52 -49,62 

p-valor 0,719 0,148 0,000 0,000 0,098 0,728 0,096 0,021 0,002 0,002 0,003 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

No que diz respeito ao volume de capturas, foi observado que as maiores delas são 

proporcionadas pelo atributo ecológico pelágico, que corresponde a 55,0% do total 

desembarcado. Representado no período de seca pelas produções de sardinha-laje, e, no 

chuvoso, pelas de peixe-voador e dourado. Utilizando-se o método de Spearman, ao nível de 

5%, demonstrou-se, no atual estudo, que há correlação significativa e positiva (p=0,000) entre 

a produção destas duas espécies. Também foi verificada neste estudo uma predominância 

das capturas do atributo demersal na estação chuvosa sobre a seca, haja vista as capturas de 

Camarão, Garajuba, Ariacó, Sirigado e Biquara. 

Correlacionando dados pluviométricos da região, entre setembro de 2001 a 

dezembro de 2010, com as produções nos ambientes manguezal/estuarino, costeiro e 

oceânico, nesta mesma época, utilizando o teste de correlação de Pearson, foi observada uma 

relação positiva, significativa e imediata (pluviometria e produção observadas em um 

mesmo mês) nas áreas manguezais/estuarina (p=0,017) e oceânico (p=0,010). Entretanto, 

para a costeira (p=0,000) houve uma defasagem (a produção corresponde a pluviometria 

observada 4 meses antes), cujos resultados estão expostos na Tabela 5. 
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Tabela 5. Cenários de produções pesqueiras estimadas (β0+ β1(pluvt) + εt), segundo o ambiente de 
pesca na Costa do Semiárido Potiguar. (pluv.)* – pluviometria. 

Ambientes Regressão estimada p-valor do teste 
 H0: β1=0 versus H1: β1≠0 

Manguezal/Estuarino 48.627,41 + 119,85 (pluv.)* 0,0403 
Costeiro 187.138,2 + 278,4 (pluv.)* 0,0000 
Oceânico 70.177,01 + 195,02 (pluv.)* 0,0306 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Na região costeira e na área estuarina, a análise da variável explicativa pluviometria 

revelou que, para cada milímetro de chuva a mais, aumenta, em média, respectivamente, 280 

kg e 120 kg de peixes e crustáceos. Enquanto para o ambiente oceânico, a cada milímetro de 

chuva a mais, foi estimado que ocorre um aumento, em média, de 195 kg de peixes.  

 

Potencialidade econômica, social e ambiental da pesca artesanal na Costa do Semiárido 

Potiguar 

 

A partir da hierarquização dos critérios, ordenados e conjugados, constituíram a 

matriz de importância para a pesca artesanal. Desta, surgiu o peso, em percentual, de cada 

indicador que, relacionado com o critério municipal normalizado produziu o estágio de 

desenvolvimento da pesca por critério. Seu somatório possibilitou classificar o Estágio de 

Desenvolvimento da Pesca nos municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar, 

haja vista a categorização em cinco intervalos (Tabela 6; Figura 3). 

Todos os critérios sociais (quantidade de pescadores, de associações, de pescadores 

artesanais que usam o seguro defeso e o grau de institucionalização da pesca) estão acima 

dos 5% de seu total, assim como os critérios ambientais – diversidade de espécies capturadas 

e artes de pesca utilizada. Já os critérios econômicos estão em campos opostos. Enquanto a 

renda per capita da pesca entre os pescadores está acima dos 5%, o critério distância até o 

principal mercado consumidor (Natal) está muito abaixo (Tabela 6). 

A correlação de Spearman, ao nível de 5%, demonstrou que há correlação 

significativa e positiva entre os critérios de infraestrutura e o critério social (p=0,000). No 

entanto, os critérios de infraestrutura não apresentaram correlação significativa com os 

critérios econômicos (p=0,727), nem com os critérios ambientais (p=0,067) na Costa do 

Semiárido Potiguar. 
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Tabela 6. Estágio de Desenvolvimento da Pesca Artesanal nos municípios que compõem a Costa do 
Semiárido Potiguar (RN), Brasil.  

 
 
 

Critérios 

Municípios 
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GRAU_INST 24,2 16,1 16,1 24,2 40,3 8,1 24,2 32,3 16,1 16,1 24,2 22,0 7,8 
FAB_GELO 23,4 5,8 29,2 23,4 17,5 5,8 5,8 17,5 5,8 5,8 17,5 14,4 5,1 
CAM_FRIG 4,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,4 

RANC 11,5 7,7 3,8 11,5 19,2 3,8 7,7 15,3 7,7 7,7 7,7 9,4 3,3 
UNI_BEN 14,1 11,3 11,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 5,4 1,9 

ESTALEIRO 7,3 5,4 5,4 1,8 9,1 1,8 1,8 7,3 1,8 1,8 1,8 4,1 1,5 
EMBARCAÇ 38,7 19,4 19,4 29,0 48,4 29,0 29,0 38,7 9,7 29,0 19,4 28,2 10,0 

N_PESC 52,4 52,4 39,3 39,3 65,5 26,2 39,3 52,4 13,1 52,4 26,2 41,7 14,8 
ASS_PESC 29,8 22,4 14,9 7,5 37,3 7,5 7,5 14,9 7,5 7,5 7,5 14,9 5,3 
DIST_NAT 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,7 0,2 
CAM_FRI 16,1 12,9 12,9 12,9 12,9 3,2 3,2 12,9 3,2 3,2 3,2 8,8 3,1 

RENPERCA 31,5 15,7 7,9 31,5 23,6 31,5 15,7 31,5 15,7 23,6 39,3 24,3 8,6 
N_ESP 64,5 25,8 38,7 64,5 38,7 51,6 38,7 51,6 12,9 51,6 51,6 44,6 15,8 
N_ART 49,2 36,9 24,6 36,9 61,5 36,9 36,9 36,9 12,3 24,6 24,6 34,7 12,3 

SEG_DEF 40,3 30,2 30,2 30,2 20,2 10,1 20,2 50,4 10,1 20,2 40,3 27,5 9,8 
TOTAL 407,5 263,1 255,0 316,9 398,6 220,0 234,5 366,1 120,4 248,0 267,9 281,6  

Categorização* 4 3 2 3 4 2 2 4 1 2 3 3  
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

GRAU_INST: Grau de institucionalização municipal; FAB_GELO: Fábrica de gelo; CAM_FRIG: 
Câmera frigorífica; RANC: Rancho de pesca; UNI_BEN: Unidade de beneficiamento; Estaleiro; 
Embarcação; N_PESC: Número de pescadores; ASS_PESC: Associação dos pescadores; DIST_NAT: 
Distância para Natal; CAM_FRI: Câmara fria; RENPERCA: Renda per capita; N_ESP: Número de 
espécies; N_ART: Número de arte de pesca; SEG_DEF: Número de pescadores que acessam o seguro 
defeso; *Categoria a que pertence o município e a Costa do Semiárido Potiguar. 
 

Os municípios de Macau, Areia Branca e Caiçara do Norte foram os que 

apresentaram melhores condições técnicas para o desenvolvimento da pesca artesanal, por 

possuírem maior número de pescadores, embarcações, estaleiros, associações, artes e ranchos 

de pesca, bom nível institucional e boa renda per capita. Dentre os três municípios, Areia 

Branca apresentou o menor grau de institucionalização, visto que, na estrutura 

administrativa municipal, há apenas uma gerência de pesca. Enquanto Macau e Caiçara do 

Norte contam com Secretaria. A formalização dessas instituições possibilitara convênios com 

a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR, atual 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA para apoiar a infraestrutura local. 

A pesca artesanal em Areia Branca se enquadra no mesmo patamar (4) que Macau e 

Caiçara do Norte, entretanto, se sobressaiu nos critérios câmara fria, câmara frigorífica, 

fábrica de gelo e unidade de beneficiamento. Ultrapassou Macau em 25% quanto à renda per 

capita, visto que apresenta as maiores capturas de lagosta, de elevado valor comercial, e, mais 

recentemente (2008 a 2010), capturas de albacora-laje (Thunnus albacares). O município de 
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Macau, apesar de obter a maior produção pesqueira da região, principalmente pelas capturas 

de sardinha-laje e peixe-voador, a renda per capita significa ¼ dos demais, haja vista os baixos 

preços de primeira comercialização dessas espécies. 

A pesca em Caiçara do Norte foi considerada “favorável” (Figura 3), uma vez que 

ficou acima da média em 13 (rancho de pesca, estaleiros, câmara fria, fábrica de gelo, 

embarcações, número de pescadores, de pescadores que acessam o seguro defeso, de 

associação, grau de institucionalização, renda per capita da pesca entre os pescadores, 

distância até o principal centro consumidor, número de espécies e de artes de pesca) dos 15 

critérios. Apesar de cerca de 50% de sua captura advir de uma única espécie, peixe voador, 

de baixo valor comercial, a renda per capita encontrou-se em segunda posição. 

Os municípios de Porto do Mangue, Grossos e São Miguel do Gostoso 

apresentaram-se no mesmo patamar (3). Entretanto, em relação ao critério fábrica de gelo, 

Porto do Mangue responde por quatro vezes mais que em Grossos, e em relação ao número 

de embarcações, 1/3 a mais que em Grossos e em São Miguel do Gostoso. Os municípios de 

Grossos e Porto do Mangue têm um potencial maior do que São Miguel do Gostoso quanto à 

diversidade de artes de pesca e à câmara fria. Por outro lado, São Miguel do Gostoso se 

destaca dos municípios de Grossos e Porto do Mangue quanto aos critérios distância até o 

centro consumidor, câmara fria e renda per capita. Esses três municípios são produtores de 

lagosta. Porto do Mangue e Grossos capturam, também, tainha e camarão, no estuário. Mas, 

a renda per capita de ambos apresentou-se em níveis distintos. Enquanto em Porto do 

Mangue está 30% acima da média; em Grossos, apresentou-se 35% a menos desta (Tabela 6). 

Nos municípios de Tibau, Guamaré, Galinhos e Pedra Grande, a pesca artesanal é 

considerada como “precária” (Figura 3), pois de 09 a 11 critérios, dentre os 15, estão abaixo 

da média (Tabela 6). O estágio de desenvolvimento da pesca no município de São Bento do 

Norte se enquadrou como “muito precária” (Figura 3), pois apenas um único critério está 

acima da média, que se refere à distância até o centro consumidor (Tabela 6). 

A pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar se enquadrou como “pouco 

favorável”, uma vez que esta atividade em um município (São Bento do Norte) obteve 

pontuação como “Muito precária”; em quatro municípios (Guamaré, Galinhos, Pedra Grande 

e Tibau) como “Precária”; e em três municípios (Grossos, Porto do Mangue e São Miguel do 

Gostoso) como “Pouco favorável”. Já os municípios de Caiçara do Norte, Macau e Areia 

Branca se apresentaram como “Favorável” (Figura 3). 
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Figura 3. Estado do Rio Grande do Norte (RN), com destaque para a potencialidade da pesca artesanal 
dos municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar.   
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
 

A classificação como “pouco favorável” também decorre de que 06 entre 15 critérios 

encontraram-se abaixo de 5% de seu total; e desses, 05 estavam relacionados à infraestrutura, 

como: câmara frigorífica e fria, número de unidade de beneficiamento, ranchos de pesca e 

estaleiros. Quanto ao critério câmara frigorífica, 10 municípios, dentre 11, ficaram abaixo da 

média, seguidos por 08 em relação à unidade de beneficiamento, 07 quanto aos ranchos de 

pesca, 06 a estaleiros e 05 a câmara fria (Tabela 6). 

 

DISCUSSÃO 

 

A potencialidade da pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar depende da 

dinâmica pesqueira, ou seja, de fatores como ambiente de capturas, abundância de espécies, 

diversidade das artes de pesca, tipos de embarcações, período de captura e valor de primeira 

comercialização. Está também diretamente relacionada às relações sociais, ambientais, 

econômicas e de infraestrutura no ambiente continental e de pesca. 

Este estudo evidenciou o potencial pesqueiro da região, consequência 

principalmente da alta produtividade ambiental, decorrente das regiões estuarinas que 

compõem o ambiente. Nesse sentido, evidencia-se uma grande diversidade de espécies de 

peixes e crustáceos, o que explica, para o Estado do Rio Grande do Norte, o destaque da 
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pesca na Costa do Semiárido Potiguar. Identificou-se nesta área 371 espécies de peixes e 

crustáceos, a partir do estudo de GARCIA-Jr (2006) na Costa do RN, que corresponde a 26% 

das espécies da costa brasileira mencionadas por MENEZES et al. (2003), no último censo da 

ictiofauna marinha brasileira. SILVA (2010), na mesma área, utilizando 03 tipos de 

embarcações (bote à vela, canoa a remo e paquete a remo) em 09 municípios, identificou 76 

espécies, correspondendo a 20% do que utilizado no atual estudo. MOURA (2003), usando o 

método “SCUBA”, em uma área localizada mais ao norte da costa do Semiárido Potiguar, 

identificou 72 espécies somente nos recifes de corais denominado “João da Cunha”, que se 

estende por 30 km, paralelo à costa do município de Areia Branca até o limite com o estado 

do Ceará. Como visto, a diversidade pesqueira está em função da abrangência da área, artes 

de captura e tipos de embarcações utilizados. 

A pesca nessa região é realizada em três ambientes (manguezal/estuarino, costeiro e 

oceânico), mas, os desembarques ocorrem em proporções distintas entre todos os municípios 

inseridos na Costa do Semiárido Potiguar. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram 

que, aqueles municípios que possuem área estuarina apresentam uma produção pesqueira 

mais significativa. Neste sentido, ANDRADE-TUBINO et al. (2008) cita que, dentre os 

diversos ambientes costeiros, o manguezal/estuarino guarda uma relação entre o ciclo de 

vida das espécies e o próprio estuário, com espécies dependentes do mesmo e outras, do 

sucesso reprodutivo em áreas marinhas ou em águas fluviais adjacentes ao estuário. Essa 

compreensão é corroborada por GRECO et al. (2009), onde aponta que os estuários estão 

entre os ecossistemas mais produtivos da Terra, o que evidencia sua importância econômica 

e relevância ecológica. 

Entretanto, a redução de sua área, por ações antrópicas, produz queda na produção 

pesqueira. Segundo LACERDA et. al. (2006), houve um decréscimo da ordem de 0,32 km2 na 

área do estuário do Rio Apodi/Mossoró, em 25 anos (de 1978 a 2002). O agravante é que, já 

em 1978, a cobertura vegetal desse ambiente era de apenas 1,63 km2. Esse fato também ocorre 

em outras áreas estuarinas, como apontado pelos mesmos autores, quando identificaram 

perda de 2,4 km2 entre 1999 e 2004, no Rio Timonha, no Ceará. A redução no Rio 

Apodi/Mossoró foi originária da atividade salineira, e no Rio Timonha, da carcinicultura. 

Outro fator que traz prejuízos significativos à biomassa e aos pescadores artesanais é a 

redução nas precipitações pluviométricas. Para SILVA e FONTELES-FILHO (2009), o clima 

semiárido influencia o rendimento das pescarias, pincipalmente na estação chuvosa. Além de 

que, os rios da região Semiárida são temporários, nascem e percorrem todo o polígono das 

secas, sofrem barramentos em toda a bacia, possuem fluxo pequeno, havendo ainda uma 

elevada descarga de efluentes pelas salinas existentes na região. Por outro lado, observou-se, 
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nesse estudo, a correlação significativa entre a produção pesqueira e as precipitações 

pluviométricas, indicando que, quanto maior os índices pluviométricos, mais significativas 

serão as capturas. MATSUNAGA (2012) identificou que tanto as atividades de pesca 

estuarina quanto a costeira apresentam rendimentos influenciados pelo ciclo hidrológico. 

A correlação significativa e positiva, observada no ambiente oceânico, entre a 

produção e a precipitação pluviométrica ocorreu, principalmente pelas grandes capturas de 

peixe-voador, na área do talude continental, no período chuvoso. Segundo SILVA et al. 

(2011), esse período transcorre de janeiro a junho, em que as maiores concentrações 

pluviométricas se dão nos meses de março, abril e maio. Podemos supor, como citado por 

FERREIRA (2009), que esta abundância de pescados esteja relacionada a uma área de 

ressurgência que ocorre na quebra da plataforma durante a estação chuvosa, gerada pela 

Corrente Norte do Brasil, que atua paralelamente à plataforma externa, bem como pela 

dinâmica dos ventos de nordeste, que predominam nesta região. Essa condição gera um 

ambiente de grande produtividade, que favorece a ocorrência do peixe-voador, tornando-o 

um dos mais importantes recursos pesqueiros da região. Segundo BARROS e OLIVEIRA 

(1997), essa pescaria sempre tem sido comprometida pelo seu baixo desempenho econômico, 

pois o valor de mercado não é significativo. Na mesma área identifica-se a presença do 

dourado, espécie de alto valor comercial, haja vista a relação interespecífica de predador-

presa com o peixe-voador (FONTELES-FILHO, 2011). 

A produção pesqueira além de receber influência dos critérios ambientais e de 

serviços ecossistêmicos, também é impactada pela infraestrutura e por decisões e omissões 

políticas-administrativas. Consequentemente, os municípios enquadram-se em patamares 

diferentes. TEIXEIRA et al. (2012) identificou a mesma situação no Estado do Espírito Santo. 

Os critérios de importância para a pesca artesanal (infraestrutura, grau de institucionalização 

e renda per capita entre os pescadores artesanais) dificultam a ascensão do estágio de 

desenvolvimento da pesca nos municípios e na Costa do Semiárido Potiguar. A escassez e a 

precariedade da infraestrutura têm perpassado gerações: os pescadores se norteiam pelos 

conhecimentos tradicionais, o beneficiamento é simples e os produtos apresentam baixa 

qualidade. Essa situação tanto foi identificada por CRUZ et al. (2010), na Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco, como por SANTOS (2005), no nordeste paraense, em que a pesca 

artesanal é praticada utilizando-se métodos tradicionais e equipamentos rudimentares. 

Segundo o Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP (2006), a pesca artesanal em todo Brasil 

se ressente de infraestrutura. 

O grau de institucionalização da pesca nas três esferas de poder apresenta lacunas, 

inconstâncias, sobreposição de ações, pequena integração e baixo nível de qualificação 
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profissional. Segundo BRASIL (2010), esse quadro pode piorar as políticas públicas e os 

programas de desenvolvimento. Neste sentido, temos como exemplo a SEAP/PR, que não 

conseguiu impedir a inscrição de falsos pescadores no Registro Geral da Pesca - RGP. 

Denúncias desse tipo motivaram-na a fazer o recadastramento dos pescadores artesanais em 

todo o Brasil, que excluiu mais de 45% dos cadastrados, cerca de 270 mil pescadores, e 

incluiu como primeiro registro 123.443 pescadores artesanais (SEAP/PR, 2006). 

Essa situação dificulta até a análise da renda per capita entre os pescadores.  O 

município de Tibau, mesmo possuindo 09 entre 15 critérios abaixo da média, teria ascendido 

a “pouco favorável” caso considerasse os dados de BRASIL (2013) quanto ao número de 

pescadores (35), que classificaria como a mais alta. Por outro lado, a renda per capita fez com 

que o município de São Miguel do Gostoso se enquadrasse no grupo “pouco favorável”, 

apesar de 09 dentre 15 critérios se encontrarem abaixo da média, sendo 06 de infraestrutura, 

02 critérios sociais e 01 ambiental, o que lhes remeteria ao bloco considerado “precário”. 

Caso houvesse integração entre as três esferas de poder, as ações, mesmo que 

pontuais, contribuiriam para o desenvolvimento da pesca artesanal. O exemplo do 

recadastramento, citado acima, é emblemático. Pois, o mesmo foi realizado por uma única 

esfera (SEAP/PR), quando poderia ter recebido apoio das demais, tanto para sua realização 

como na fiscalização do RGP, evitando desgastes políticos, administrativos e maior demanda 

financeira, que poderia ser direcionada ao fomento, ao monitoramento e a estatística 

pesqueira, a fiscalização e a educação ambiental. Correções desses cenários ascenderiam a 

pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar a classificação como “Favorável”. 

Vale ressaltar que independente das precárias condições de infraestrutura, das 

implicações político-administrativas e deficiências de manejo, o setor pesqueiro também é 

vítima das lacunas de conhecimentos técnico-científicos (SANTOS e SANTOS, 2005; 

SANTOS, 2005; SEIXAS e KALIKOSKI, 2009). Por outro lado, segundo LEUNG (2011), a 

produção de alimentos não pode ser vista como regime puramente econômico, pois está 

também subordinado a sistemas biológicos e sociais, além de colaborarem para a segurança 

alimentar, exigindo um elevado nível de ordenamento político e institucional do país. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo da pesca artesanal da Costa do Semiárido Potiguar permitiu identificar as 

relações entre os ambientes de pesca, a diversidade de espécies capturadas, o capital social e 

as dinâmicas econômicas e climáticas. Neste sentido, este trabalho demonstrou que o 

 



108 

desempenho da atividade pesqueira na Costa do Semiárido Potiguar é influenciado pelas 

dinâmicas econômicas e climáticas presentes na região, principalmente pela pluviometria.  

As espécies que dependem exclusivamente do ambiente manguezal/estuarino são 

as que mais se ressentem com a escassez de chuvas. Por outro lado, foi verificado que existe 

uma relação diretamente proporcional entre a biomassa animal e a área do sistema 

estuarino/manguezal, permitindo concluir que, quanto menor a área desse ecossistema, 

menor o número de capturas. 

Embora tenha sido observado grande diversidade de espécies, a potencialidade da 

pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar é considerada “pouco favorável”, após 

avaliação dos critérios de infraestrutura, social, ambiental e econômico. A infraestrutura 

precária contribuiu negativamente para o desenvolvimento da atividade, haja vista sua 

relação direta com os critérios sociais. Tal posição fortalece a seguinte afirmação: 

“fragilidades na infraestrutura enfraquecem os critérios sociais”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostrou que a sustentabilidade da pesca artesanal depende do 

comportamento de pilares estratégicos para seu desenvolvimento: i) ambiente de captura e 

conhecimento tradicional; ii) ordenamento, infraestrutura de apoio e de pesca, e novas 

tecnologias; e iii) influências antrópicas. A posse e o domínio sobre os elementos estratégicos 

(ambiente de captura, conhecimento, tecnologias, ordenamento e infraestrutura) são 

determinantes para alcançar pescarias rentáveis, assim como, a ausência de atividades 

econômicas conflitantes com a pesca e de elevado poder poluidor; e de grandes assentamentos 

humanos em ambientes costeiros e marinhos.  

Apesar da baixa concentração populacional na Costa do Semiárido Potiguar, 

identificaram-se municípios considerados de média densidade demográfica. Justamente, onde 

ocorre maior presença de atividades industriais – com elevada capacidade poluidora e de 

conflito com a pesca artesanal, e os ambientes estuarinos. Esses ambientes contribuem 

decisivamente tanto para a pesca artesanal como para a maioria das atividades industriais. 

Ressalte-se, ainda, o potencial pesqueiro identificado nos municípios que dispõem 

dos ambientes estuarino, costeiro e oceânico para executar a pesca, visto a capacidade de 

captura, quando comparado com os que não possuem e não atuam em área estuarina. Também 

é de grande importância a área de ressurgência entre São Miguel do Gostoso (RN) e Pedra 

Grande (RN) que, proporciona elevada produção de Hirundichths afins (peixe-voador), 

principalmente desembarcado em Caiçara do Norte (RN) e Macau (RN). 

Os ambientes estuarinos e costeiros são os mais afetados pelas ações antrópicas na 

Costa do Semiárido Potiguar. São pressões que afetam os ambientes de captura, quando 

favorece a ocorrência de áreas de exclusão de pesca, initerruptamente, pelas redes de dutos de 

água, oleodutos e plataformas de petróleo no mar, e temporário, pela navegação de cabotagem 

(transporte de sal marinho das salinas para o porto ilha); e elevada carga orgânica e de metais 

pesados nos estuários, pelos despejos dos efluentes das fazendas de camarão e das salinas. Por 

conseguinte, influenciam diretamente nos resultados das pescarias. Não obstante, esses 

vetores se adaptaram às condições climáticas que a região apresenta. Os quais oportunizaram 

aumentar o PIB da região e elevar a classificação do IDHM de muito baixo para médio, de 

1991 a 2010. Porém, não conseguiu reduzir significativamente a desigualdade social, além de 

piorar as condições de vida dos pescadores artesanais e da pesca. 

Associa-se ao potencial biológico dessas áreas o conhecimento do pescador 

artesanal, propiciando as maiores produções. Evidentemente que, a riqueza produzida advém 
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da dinâmica pesqueira, resultado do domínio dos pescadores artesanais sobre os ambientes, 

uso das artes de pesca e as particularidades de cada espécie por ambiente.  

O conhecimento tradicional na pesca se fortaleceu pelas tecnologias sociais 

desenvolvidas e transferidas por gerações entre os pescadores artesanais. Entretanto, a sua 

continuidade está ameaçada pela migração da maioria dos jovens da pesca artesanal para a 

carcinicultura, indústria salineira, do petróleo e gás e energia eólica presentes na região. Esse 

fato ocorre mesmo que a atividade conflita com a pesca artesanal nas áreas de capturas, no 

usufruto do espaço costeiro e marinho, nos significados imateriais, na posse e domínio sobre a 

comunidade pesqueira, e sua ocupação, enquanto mão de obra, seja temporária. Em 

contraposição, os que resistiram aos encantamentos de outra sociedade (assalariado, horários 

disciplinados, etc.), persistem na atividade fortalecidos por novas tecnologias de apoio a 

pesca, como o uso do GPS, rádio comunicação e da adaptação de embarcações veleiras, de 

pequeno e médio porte ao motor de popa. Aos quais proporcionaram ampliar as áreas de 

pesca – pela maior autonomia das embarcações, desembarque de espécies outrora não 

capturadas por essas embarcações - localização dos pesqueiros, e diminuir o tempo de 

cruzeiro. Resultados significativos a pesca artesanal, lhes permitindo continuar como 

atividade de importância socioeconômica, apesar das adversidades.   

Identificaram-se municípios em que as produções oriundas da pesca artesanal foram 

baixas, entretanto, com captura de espécies de maior valor monetário, o que possibilitou 

elevar o faturamento da pesca, se aproximando daqueles que obtiveram maiores 

desembarques. Observou-se elevadas capturas de espécies de baixo valor comercial, 

concentração nos desembarques por espécie/ município e espécie/ tipo embarcação. 

Evidentemente que, essas situações geram cenários futuro para a pesca artesanal na Costa do 

Semiárido Potiguar.  

A busca pelo equilíbrio nas capturas, no uso das artes de pesca e dos tipos de 

embarcações pode gerar um ambiente sustentável. A partir dessa assertiva, pode-se apoiar a 

adaptação de embarcações motorizadas de médio e grande porte para a captura de atuns e 

afins, como estabelecido pelos armadores em Areia Branca, configurando um cenário seguro 

do ponto de vista de estoque e mercado. Evidentemente que, a disposição de atratores 

artificiais mais próximo da costa facilitará essa política, visto que reduz custos operacionais, 

dias de cruzeiro e melhora a qualidade do pescado. Por outro lado, precisa-se desestimular as 

capturas pelos paquetes à vela, haja vista que seus desembarques são decrescentes e de 

espécies de baixíssimo valor econômico, levando as comunidades pesqueiras a enfrentar 

dificuldades financeiras.   
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Urge monitorar as capturas de sardinha-laje, peixe-voador e dourado. Pois, quase 

dois terços da produção pesqueira da Costa do Semiárido Potiguar dependem dessas espécies, 

concentrada em dois municípios. Também, deve-se seguir a mesma orientação quanto a 

tainha, haja vista que seus desembarques concentram-se pelo uso de canoa à vela e 

motorizada. Além de que a tendência das produções de tainha mostra-se estáveis ao longo do 

tempo, assim como os desembarques pela canoa à vela. Para ampliar as preocupações, 

observou-se a entrada de 87 novas embarcações operando no mesmo ambiente de captura.  

O ordenamento jurídico para as ocupações e usos dos espaços por atividades 

industriais, tanto na zona costeira como no ambiente marinho, pressupõe apropriação dos 

recursos naturais, o que significa supressão das comunidades tradicionais. Entretanto, o 

planejamento estratégico consubstanciado pelos princípios do desenvolvimento sustentável 

pode minimizar os prejuízos às comunidades locais. Em relação ao ordenamento pesqueiro e 

ao fomento, verifica-se que talvez, por estar centrado no estado, não tenha acompanhado o 

processo de desenvolvimento do sistema pesqueiro. Deteve-se sobre a ótica biológica, 

desconsiderando as construções, compreensões e modos de vida integrada à natureza. Há 

necessidade de arranjos sociais, políticos e institucionais para construir o ordenamento que 

tenha os seguintes eixos: i) participação do setor pesqueiro e poder local; ii) compromissos 

políticos partilhados entre os pescadores, poder local e central; e iii) responsabilidades 

orçamentárias dos entes federados.  

Quanto aos compromissos políticos, é necessário estratificar as áreas de pesca, 

considerando a autonomia das embarcações conforme determinado pela autoridade marítima; 

fomentar o uso de equipamentos de rastreabilidade nas embarcações motorizadas que operam 

acima das cinco milhas náuticas; estabelecer defeso para o camarão na foz do Rio Piranhas – 

Açu e cotas de capturas individuais e nacional para espécie controlada (Panulirus argus e P. 

laevicauda – lagostas).  Ao mesmo tempo, não emitir permissão de pesca para embarcações 

do tipo paquete à vela e bote à vela, haja vista a baixa produtividade. 

Evidentemente que, a participação é a ignição para o sucesso do plano. Mas, ela por 

si só, não consegue avançar. São necessários aportes financeiros dos entes federados, a partir 

de um plano local de desenvolvimento da pesca. No qual deve-se inserir as oportunidades da 

maricultura, artesanato e turismo comunitário. Há a necessidade de transparência e controle 

social durante a execução do plano, para que as comunidades pesqueiras percebam a junção 

dos três eixos e crie a perspectiva de que o atual cenário será alterado. 

Neste cenário, podemos considerar que o Estado tem papel fundamental na redução 

das desigualdades apontadas entre os estágios de desenvolvimento da pesca artesanal nos 

municípios que compõem a Costa do Semiárido Potiguar. Havendo, portanto, necessidade 
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de investimentos em infraestrutura pesqueira e em formação política, associativa e em 

gestão, além de ser necessário assegurar a assistência técnica gratuita, pública e continuada, 

com o objetivo de fortalecer as instituições públicas da pesca, em escala municipal, e das 

organizações dos pescadores artesanais.   

Atualmente, a pesca artesanal na Costa do Semiárido Potiguar é classificada como 

pouco favorável, apesar da tendência da produção ser crescente. Esse resultado é o indicativo 

de que há necessidade de se construir arranjo institucional que atenda às condicionantes 

propostas no plano. Indica também que a sua efetivação imediatamente alçaria ao patamar 

favorável. Ao mesmo tempo, fortaleceria o capital social local, haja vista o empoderamento 

dos pescadores artesanais pela qualidade de sua participação na tomada de decisões, 

capacidade de dialogar, de exigir e exercer a cidadania.  

Embora este estudo ocorra no plano acadêmico, necessita-se de que ele retorne às 

comunidades pesqueiras e às instituições públicas ambientais e de fomento da pesca, tanto no 

âmbito governamental quanto nos órgãos colegiados em nível estadual e federal. O mesmo 

não propõe planos mirabolantes para o futuro da pesca, mas, encaminha aportes para uma 

discussão com todos os agentes afins na pesca artesanal. A perspectiva do debate, já seria um 

ganho efetivo para os pescadores artesanais, a academia e para os propósitos da Rede do 

PRODEMA. 
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e máximo de 50.000 caracteres, considerados os espaços. 
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não podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 
7. Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) totalizando em 5, 
serão numerados, em algarismos arábicos, na sequência em que aparecerem no texto e 
sempre citadas no corpo do texto. Tabelas, quadros, gráficos e mapas devem ser 
encabeçados por seu respectivo título. As figuras trarão a sua legenda textual 
imediatamente abaixo. Os mapas devem conter escala e legenda gráfica. Poderão ser 
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8. Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 
resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua 
ampliação ou redução mantendo a legibilidade. Devem estar em arquivos separados, em 
seu formato original. 
9. Notas de fim de página de caráter explicativo devem ser evitadas, utilizadas apenas 
como exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e com, no 
máximo, três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na ordem em 
que aparecem no texto. 
10. Citações no corpo do texto deverão obedecer aos seguintes critérios: 
a) Citações textuais de até três linhas devem vir incorporadas ao parágrafo, transcritas 
entre aspas, seguidas do sobrenome do autor da citação, ano da publicação e número da 
página, entre parênteses. 
Exemplos: 
... esses são "anos de euforia do planejamento educacional" (Coll, 2007, p.169), quando 
se destaca o papel... 
Segundo Coll (2007), esses são "anos de euforia do planejamento educacional" (p.169), 
quando se destaca o papel... 
b) Citações textuais com mais de três linhas devem aparecer em parágrafo isolado, 
utilizando-se recuo na margem esquerda, em corpo 11, sem aspas, terminando na 
margem direita do trabalho. 
Exemplo: 
Rede, segundo Brown (2008): 
É uma interligação de bibliotecas independentes que usam ou constroem uma base de 
dados comum [...] vendem serviços e produtos, oferecem serviços ou têm membros em 
muitos estados ou regiões, e desejam formar programas cooperativos com outras redes. 
(p.2) 
c) Caso não haja citação, mas apenas referência ao autor, seu sobrenome deve ser 
indicado e, entre parênteses, o ano da publicação. 
Exemplo: 
Cunha (2003) analisa o pensamento de John Dewey como sendo fator de equilíbrio entre 
essas tendências potencialmente opostas. 
11. Apenas as obras citadas ao longo do texto devem figurar nas Referências, reunidas 
sob esse título ao final do artigo e em página nova. Elas devem obedecer à norma 
técnica NBR6023de 30/08/2002 da ABNT (www.abnt.org.br). 
12. Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir todas as 
identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as avaliações 
cegas de pareceristas externos. As informações autorais ficarão registradas a parte, 
como metadados. 
12. Sistema de Cobrança 
Em função da redução no suporte financeiro de agências de apoio e fomento à pesquisa, a 
Revista Ambiente & Sociedade, desde 2009, passou a cobrar a submissão online de 
manuscritos. 
O valor é de R$ 70,00 por manuscrito submetido à avaliação. Os editores esperam contar com 
a colaboração de todos os autores, no sentido de garantir a continuidade da revista. 
A taxa poderá ser paga no Banco do Brasil. 
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C/C - 5613-8 
O processo de avaliação somente será iniciado se o autor(a) anexar o comprovante de 
depósito quando da submissão via arquivos suplementares. 
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4. Autor (a) certificou-se que o resumo em português, inglês e espanhol têm o tamanho 

permitido de 200 a 250 palavras? 
5. Autor (a) certificou-se que o texto tem um mínimo de 35.000 caracteres e um máximo de 

50.000 caracteres, considerados os espaços? 
6. Autor (a) certificou-se que as citações e referências estão de acordo com a política do 
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distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada neste periódico (ex.: publicar 
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BOLETIM DO INSTITUTO DE PESCA DE SÃO PAULO 
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APÊNDICE A 

TIPOS DE ARTES DE PESCA 
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Figura 1. Rede de tapagem em canoa a remo. Figura 2. Arrasto de praia. 

 
 
Figura 3. Tresmalho para camarão. Figura 4. Tainheira. 

 
 
Figura 5. Puçá de peixe.  Figura 6. Rede de agulha. 

 
 

Figura 7. Covo para captura de peixes. 
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Figura 8. Jereré e Samburá. Figura 9. Caçoeira. 

 
 
Figura 10. Curral de pesca.  Figura 11. Sardinheira. 

 
 
Figura 12. Covo para lagostas. Figura 13. Rede de espera. 

 
 

Figura 14. Compressor. 
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APÊNDICE B 

TIPOS DE EMBARCAÇÕES 
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Figura 1. Baiteira com motor de popa. Figura 2. Barco pequeno motorizado sem cabine. 

 
 
 
 
 
Figura 3. Barco a motor médio com cabine. Figura 4. Bote a vela. 

 
 
 
 
 

Figura 5. Canoa a vela e a remo. 
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Figura 6. Paquete a vela com caçoeira.  Figura 7. Canoa com motor de popa. 

 
 
 
 
 
 
Figura 8. Barco motorizado pequeno com cabine. Figura 9. Catraia a remo. 
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APÊNDICE C 

MODOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
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Figura 1. Feira livre. Figura 2. Vendedor ambulante. 

 
 
Figura 3. Mercado público municipal. Figura 4. Caminhão frigorífico. 

 
 
Figura 5. Comercialização na praia. Figura 6. Meio de condução do pescado até o 

local de comercialização. 

 
 

Figura 7. Barraca feira do peixe. 
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