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RESUMO 

INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS: PESCADORES E A CIÊNCIA EM UMA 

COMPREENÇÃO MAIS AMPLA DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS 

A ciência da pesca, nas últimas décadas, tem ressaltado a abordagem ecossistêmica, mediante 

a integração do Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores e o conhecimento 

científico (CC), este último, diferencia-se do primeiro pela construção acadêmica convencional. 

Esses dois conhecimentos geram informações suficientes que se complementam, capaz de 

reduzir tempo, custos e conflitos sociais para a gestão. Este estudo buscou entender a 

distribuição espacial e sazonal dos recursos pesqueiros de forma interdisciplinar, através de 

registros quantitativos (CC) em observações diretas a bordo de uma frota pesqueira de rede de 

emalhar de fundo, e por registros qualitativos em entrevistas abordando o CEL dos mestres e 

pescadores deste tipo de pesca, as duas abordagens ajudaram a compreender a dinâmica da 

pesca e a formação de padrões comuns na distribuição dos recursos pescados. O Capítulo 1 traz 

uma compreensão geral das capturas observadas pela abordagem CC, com diferença espacial 

na biomassa e diversidade de espécies. No Capítulo 2, com o CC, foi analisada a influência de 

fatores ambientais na ocorrência e distribuição espacial de indivíduos adultos em estágio 

reprodutivo da espécie Caranx crysos, a espécies mais comum nas capturadas com rede de 

emalhar de fundo. No Capítulo 3, o CEL dos pescadores foi analisado quanto à dinâmica de 

uso de diferentes tipos de embarcações, redes e áreas de pesca ao longo do ano, para 

compreender a dinâmica nas escolhas de áreas de pesca e os impactos destas escolhas. No 

Capítulo 4, a integração do CC e CEL com informações comuns à dinâmica da pesca e 

distribuição das três principais espécies capturadas, mostram padrões semelhantes e 

complementares na distribuição destas espécies. As duas abordagens (CC e CEL) mostram que 

a pesca com rede de emalhar de fundo concentra-se em áreas rasas de até 20m de profundidade, 

com baixa biomassa e diversidade de espécies, principalmente próximo à região metropolitana 

do Estado, que apresenta maior esforço de pesca. As áreas mais profundas e distantes da costa 

são mais produtivas e diversas. Entretanto, o acesso a estas áreas é limitado por fatores 

ambientais a maior parte do ano, o que, proporciona maior impacto nos descartes, pelo maior 

esforço em áreas próximas a costa. A gestão ecossistêmica da pesca para rede de emalhar de 

fundo deve observar tanto a distribuição dos recursos pescados em função do esforço de pesca, 

como o que influencia os pescadores nas escolhas por áreas de pesca.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesca de pequena escala, conhecimento ecológico local, Conhecimento 

científico, distribuição espacial dos recursos.  



ABSTRACT 

FISHERMAN AND SCIENTIST MAY INTEGRATE KNOWLEDGES FOR BETTER 

UNDERSTANDING THE DISTRIBUTION OF FISH RESOURCES 

The fisheries science in recent decades has highlighted the effectiveness of the ecosystem 

approach, which integrates the fishers' local ecological knowledge (LEK) and scientific 

knowledge (SK), the construction of adequate and additional information to reduce time, social 

costs and conflicts. This study investigated the spatial and seasonal distribution of fishing 

resources through two distinct approaches to knowledge of fishing in an interdisciplinary way. 

In the first, SK was used in direct observations on board the bottom gillnet fishing fleet, for 

records of species composition and environmental variables. In the second approach, the 

application of interviews with fishing masters sought to understand in LEK the dynamics of 

fishing with this type of gillnet and the common patterns of fishers' perception of fishing 

resources distribution. Chapter 1 provides a general understanding of the catches observed by 

the SK approach, with attention to spatial distribution of biomass and species diversity in both 

shallow and deep areas. In Chapter 2, the influence of environmental factors on the occurrence 

and spatial distribution of the adult blue runner in the reproductive life stage was analyzed, 

being this species the most observed in the captures with the bottom-set gillnet in the SK 

approach. Chapter 3, the fishers' LEK was analyzed the different dynamics of use boats, net and 

fishing areas, throughout the year, in order to understand what most influences the choices of 

fishing areas and the impacts of these options. In Chapter 4, the integrated approach of SK and 

LEK with information common to the dynamics of fishing and distribution of the three main 

species caught with this fishing gear, showed similar and complementary patterns in the 

distribution of these species. The two approaches (SK and LEK) showed that gillnet launches 

are concentrated in shallow areas up to 20m deep, with low species diversity and biomass, 

mainly near the metropolitan region of the State, where the fishing effort was higher. The 

deepest and most distant areas of the coast were the most productive and diverse. However, 

access to these areas is limited by environmental factors for most of the year, with effects in the 

greatest impact on discards. Ecosystem management of bottom-set gillnet fisheries should take 

into account both the distribution of fish resources as a function of fishing effort and the 

influence of fishers' choices on fishing areas that are admittedly less productive. 

 

KEYWORDS: Small scale fisheries, local ecological knowledged, scientific knowledged, 

spatial distribution of resources. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pesca é uma atividade que há mais de 42.000 anos conecta a sociedade humana aos 

ecossistemas aquáticos com técnicas de captura com anzol, redes e armadilhas, tendo a figura 

do pescador como o primeiro explorador das regiões costeiras, os oceanos e precursor da 

expansão da civilização humana pelos oceanos realizando contatos iniciais com sociedades 

entre ilhas e continentes (LIU et al., 2007; O’CONNOR; ONO; CLARKSON, 2011).  

Os primeiros sinais de atividades relacionadas a pesca e extrativismo de fauna marinha 

no Brasil, datam de 7 mil anos atrás, com registros de sítios arqueológicos conhecidos como 

“sambaquis”, que mostram a interação entre os diversos povos antigos e a integração entre estes 

e o meio ambiente marinho, evidenciando uma profunda relação entre a diversidade étnica 

destes povos litorâneos e a dinâmica cultural relacionada a aspectos ecológicos locais das 

diversas partes do litoral brasileiro (DEBLASIS et al., 2007; GASPAR, 2004). 

Relatos da colonização do Brasil, mostram que a cultura indígena já praticava a pesca 

em pequenas embarcações, piperis, e que posteriormente, os negros africanos escravos 

passaram a utilizar as jangadas, semelhantes aos piperis, mas com influência da “janga” da 

índia, com maiores dimensões. A pesca, naquela época, era voltada para subsistência e 

pequenos comércios locais. Com um lento desenvolvimento, mas uma íntima relação com o 

ambiente natural, a pesca costeira se adaptou com as jangadas a vela no nordeste do Brasil, com 

a força dos ventos, a pesca expandiu sua área para pontos mais distantes da costa, próximas ao 

talude da plataforma continental (CASCUDO, 2015).  

Os avanços tecnológicos no poder de pesca, experimentado no pós II guerra, 

impulsionaram a produtividade da pesca industrial voltada ao abastecimento do mercado global 

(CASTELLO, 2007); consequentemente, passou-se a observar que a atividade pesqueira 

ultrapassou os limites naturais, haja vista as grandes interferências nos serviços ecossistêmicos 

locais e globais (POPE et al., 2016). A partir deste momento, passa-se a observar nas escalas 

de pesca, uma diferenciação cada vez mais discrepante, nos aspectos tecnológicos, mudança do 

contexto familiar para o industrial, com reflexos no poder de pesca e sustentabilidade 

socioambiental.  

A percepção científica expressada em estudos na pesca, até a primeira metade do século 

XX, seguiu com abordagens direcionadas a aspectos biológicos da pesca industrial, com poucos 

estudos quantitativos (GRAHAM, 1935; HJORT, 1914; VOLTERRA, 1926). Na segunda 

metade do século XX, a pesquisa socioeconômica foi relacionada à bioecologia, com o 

verdadeiro objetivo de modelar os efeitos da atividade humana (socioeconômica) em relação 
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aos recursos (bioecológicos). Esse modelo foi vendido como uma fórmula completa para a 

gestão, que passaria, então, a sustentar e assegurar o conhecimento da pesca como um todo, 

tanto na industrial como artesanal (BAS, 2005). 

No início do século XX, o conjunto de dados e conhecimento de captura acumulados, 

principalmente na pesca industrial, proporcionou estudos de avaliação dos impactos na sobre-

explotação de recursos ao longo da teia trófica (KIRBY; BEAUGRAND; LINDLEY, 2009; 

PAULY et al., 1998; ZELLER; PAULY, 2005). Percebendo-se, inclusive, que o poder 

destrutivo da pesca está intimamente relacionado à dependência por desvios de interesses entre 

os governos e o mercado econômico da pesca (DIAS NETO, 2010; GRYDEHØJ; NURDIN, 

2016; SALAS et al., 2007), que, além da interferência no manejo da pesca, conseguem custear 

aproximadamente 60% dos gastos operacionais da atividade pesqueira em todo o mundo, 

através de subsídios dos governos (SUMAILA et al., 2016). A comunidade global, através dos 

impostos, paga 35 bilhões a cada ano para que as indústrias da pesca continuem a pescar, mesmo 

quando a pescaria não é mais rentável financeiramente, agravando ainda mais a sobre-

explotação de diversos recursos marinhos (SUMAILA et al., 2010). 

A maximização de lucros acarretou o esgotamento dos recursos em áreas de plataforma 

continental em todo o mundo (MYERS; WORM, 2003), de modo que as pescarias passaram a 

explorar áreas mais profundas, onde os recursos pesqueiros são geralmente considerados de alta 

longevidade, crescimento lento, maturidade tardia e baixa fecundidade, o que confere uma alta 

vulnerabilidade, riscos ao esgotamento e pouca resistência à sobre-explotação (MORATO et 

al., 2006) 

A evolução do conhecimento científico sobre a compreensão da distribuição espacial 

dos recursos naturais permitiu identificar elementos específicos nos padrões biológicos, como 

gradientes de profundidade associados à complexidade topográfica que favorecem o aumento 

da diversidade de espécies e biomassa de peixes (CARTER; PERRINE, 1994; 

FRIEDLANDER; PARRISH, 1998; LIMA et al., 2017; NÓBREGA et al., 2009a), com 

análises mais especificas, de variáveis ambientais e biológicas, desenvolvidas a pouco mais de 

uma década, e que permitiram aos cientistas da pesca utilizar uma variedade de modelos não 

aleatórios, que mesmo com o comportamento agregativo comum de peixes, mostram a variação 

temporal na distribuição espacial de espécies (PETITGAS, 2001). 

Muitos desses conhecimentos analíticos da ciência, desenvolvido ao longo da história 

da ciência da pesca, tem origem em abordagens aplicadas a pesca industrial e que foram 

adaptadas e aplicadas a pesca de pequena escala (PPE) (LESSA; DE NÓBREGA; JUNIOR, 

2004; LUCENA et al., 2004; MUSTAMAKI et al., 2015; NÓBREGA et al., 2009b; 

NÓBREGA; LESSA, 2009), porém, ainda com foco nos recursos pesqueiros voltados à 
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conservação e ao mercado (DUGGAN; KOCHEN, 2016). O processo de mudança no 

paradigma vigente que está em curso atualmente relaciona-se à ampliação do foco de uma visão 

restrita ao recurso pescado e ao mercado da pesca para uma abordagem ecossistêmica dela, 

envolvendo as dimensões humanas com seus conflitos, percepções e culturas (EL-HANI; 

BANDEIRA, 2008; ERIKSSON et al., 2016; FAO, 2009; LOPES et al., 2015). 

A inserção da dimensão humana nas discussões sobre a pesca é indiscutivelmente 

necessária, com inúmeras evidências, de que a pobreza e o bem estar das comunidades 

pesqueiras são induzidas, ou estão diretamente relacionadas à infraestrutura, cultura, sobre-

explotação ou depleção dos recursos (BÉNÉ, 2003; KNUDSEN, 2016; WEERATUNGE et al., 

2014). O fato da gestão se concentrar na dimensão biológica da questão (sobre-explotação do 

recurso) contribuiu para ignorar outros elementos que exigem uma análise mais ampla da 

pobreza nas pescarias, em particular a dinâmica institucional dessa pobreza (BÉNÉ, 2003). 

A Pesca de Pequena Escala (PPE), no nordeste do Brasil, também conhecida como 

artesanal, pode ser de subsistência, comercial ou as duas formas concomitantes (DIAS NETO, 

2010), baseada principalmente na unidade familiar, com todo o processo produtivo orientado 

por um saber-fazer fundamentado no conhecimento tradicional da dinâmica dos mares e de 

localização dos recursos explotados (DIEGUES, 1983). Esta categoria de pesca é a mais 

importante para o suprimento alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo (FAO, 2016), 

porém recebe 16% dos subsídios totais fornecidos ao setor, que são fornecidos de forma 

eventual, insuficiente e inadequada, para subsidiar as produções pesqueiras de milhões de 

pescadores sem planejamento das ações, o que comumente surte em impactos negativos nas 

medidas voltadas à sustentabilidade da atividade (KNUDSEN, 2016; SALAS et al., 2007; 

SCHUHBAUER; SUMAILA, 2016). A redução dos subsídios como um todo na pesca de larga 

e pequena escala teria efeitos negativos mínimos para as comunidades da PPE, uma vez que 

recebem pouco destes subsídios. Por outro lado, iria ajudar a corrigir a desigualdade existente, 

melhorar a viabilidade econômica da PPE e promover a sustentabilidade global da pesca 

(SCHUHBAUER; SUMAILA, 2016).  

A limitação técnica da maioria dos órgãos gestores responsáveis pela PPE impede a 

busca por alternativas modernas para trabalhar com a complexidade desta atividade que possui 

capturas multiespecíficas, numerosos portos de desembarque dispersos em áreas costeiras 

extensas, com diversos petrechos de pesca e diferentes culturas associadas à pesca. Estas 

características inviabilizam as práticas padronizadas de manejo, que na visão convencional da 

gestão pesqueira, geralmente demanda um alto custo e tempo para análises individuais dos 

petrechos de pesca e espécies exploradas, além de desconsiderar aspectos ecológicos como a 

conexão entre habitats, a sinergia de impactos na dinâmica do ecossistema e o monitoramento 
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dos conflitos sociais decorrentes desta forma de manejo (BERKES, 2003; HALPERN et al., 

2015; SALAS et al., 2007). As dimensões humanas da pesca, como pobreza, falta de 

organização da estrutura da pesca e comercialização são insuficientemente observadas em 

manejo da PPE (FAO, 2005, 2009; SALAS et al., 2007). 

A visão fragmentada de abordagens disciplinares em estudos e manejo da pesca foi e 

ainda é o reflexo hegemônico da ciência cartesiana, mas que atualmente busca um novo 

entendimento em direção contrária ao reducionismo, na aceitação da complexidade da natureza 

e relevância de suas relações (BERKES, 2003; MORIN; MATOS, 2007). 

A pesca reúne conhecimentos multidisciplinares com assuntos específicos de diversas 

áreas, desde as ciências tecnológicas, naturais às sociais. A observação da pesca através de 

campos distintos do conhecimento e tratados de forma separada, em princípio, é responsável 

pelas divergências no foco do estudo, que deveria ser a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental da atividade, o que agrava a falta de integração entre esses conhecimentos. Segundo 

Morin (2003), as subdivisões das áreas do conhecimento nasceram em uma tentativa de 

organizar o conhecimento. Elas tendem a ter linguagem, metodologia e teorias próprias, o que 

dificulta a interrelação entre as áreas da ciência. A maioria das práticas atuais é definida como 

multidisciplinar, uma vez que atua em um nível inferior de integração entre as disciplinas 

(PIAGET, 1994). 

Estudos da pesca na última década enfatizam que a gestão de ecossistemas marinhos e 

da pesca deve assumir o caráter interdisciplinar desta área e adotar uma visão holística, com a 

abordagem da pesca baseada em ecossistemas e diagnósticos participativos, que reduzem os 

custos, o esforço na avaliação da pesca e criação de áreas protegidas, com atenção às dimensões 

sociais da pesca de pequena escala (BERKES et al., 2006; ERIKSSON et al., 2016; LOPES et 

al., 2013; WIBER et al., 2009). 

O Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores artesanais representa um 

conjunto de saberes locais sobre o ambiente e recursos pesqueiros repassados de pai para filho 

e que foram acumulados ao longo de anos (BERKES et al., 2006) e que, apesar de ter sido 

construído de forma diferente do método cartesiano no Conhecimento Científico convencional, 

possuem informações convergentes que podem atuar de forma complementar com importância 

para a gestão dos recursos e a atividade pesqueira (BERKES et al., 2006; LIMA et al., 2017; 

TESFAMICHAEL; PITCHER; PAULY, 2014).  

As informações dos pescadores obtidas pelo CEL podem ser usadas para identificar 

alterações na mortalidade terminal de peixes, ou seja, a taxa de mortalidade nas classes de idade 

mais antigas (HILBORN; WALTERS, 1992), a ocorrência de espécies vulneráveis em áreas 

abrangentes (GERHARDINGER et al., 2006), auxiliar a gestão no monitoramento de estoques 
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com redução de custos (TESFAMICHAEL; PITCHER; PAULY, 2014) e a identificação 

espacial da ocorrência de recursos naturais em abordagem integrada com prospecções 

científicas (DE FREITAS; TAGLIANI, 2009; TEIXEIRA et al., 2013). 

A deficiência de informações causada pela descontinuidade de dados da pesca, como é 

observado comumente na América Latina (SALAS et al., 2007), podem ser minimizadas com 

abordagens do CEL de pescadores, como fonte de informações importantes para a gestão da 

pesca. No Brasil, a descontinuidade dos registros de desembarque da pesca observada desde 

2011, prejudicam substancialmente qualquer nível de estimativa de explotação e informações 

mínimas que possam fundamentar políticas públicas mais adequadas ao setor (ABDALLAH; 

SUMAILA, 2007).  

No Rio Grande do Norte, assim como no restante do Brasil, as informações gerais da 

pesca, encontram-se desatualizadas, desde 2011 sem registro dos desembarques pesqueiros. Os 

registros contínuos de informações da pesca para este estado são imprescindíveis diante da 

importância ecológica e social deste litoral. O estado possui 399 km de extensão costeira, com 

25 municípios litorâneos e 92 comunidades pesqueiras (FILHO; BEZERRA; SILVA, 2004; 

IBAMA, 2001). A frota pesqueira artesanal marinha é formada principalmente por embarcações 

a remo e a vela (74%). No litoral oriental, os município de Touros e Natal possuem 

aproximadamente 20% das embarcações de todo o estado (FILHO; BEZERRA; SILVA, 2004). 

A maioria dos pescadores potiguares atuam basicamente na pesca artesanal, capturando mais 

de 70% do pescado em embarcações de pequena escala, menores que 12 m de Tonelagem Bruta 

de Arqueação (VASCONCELOS et al., 2003). Neste estado, os últimos levantamentos 

sistemáticos de informações da pesca ocorreram há mais de sete anos e de lá para cá, estudos 

pontuais demostram aspectos isolados e específicos de alguns tipos de pescarias (CALADO, 

2010; DAMASIO et al., 2015; D’OLIVEIRA, 2017; IVO; VASCONCELOS; OSÓRIO, 2010). 

A implementação de novas estratégias de monitoramento integrando sistematicamente a pesca 

e o ecossistema marinho, são urgentes para orientar as políticas públicas com informações 

adequadas, rápidas e precisas, para o desenvolvimento sustentável da pesca no ecossistema 

marinho no Rio Grande do Norte.  

Nesse contexto, o presente estudo utilizou duas abordagens para análise da distribuição 

espaço-temporal dos recursos capturados com rede de emalhar de fundo no litoral oriental do 

Rio Grande do Norte. Na primeira, foram utilizadas observações diretas da pesca, pelo método 

científico (MC), que por meio de embarques na frota pesqueira com rede de emalhar de fundo, 

registraram-se informações fundamentadas pelo rigor acadêmico e instrumental do método 

científico convencional, para ampliar o conhecimento científico (CC) sobre o ecossistema 

marinho da região – esta primeira abordagem foi assim chamada para diferenciar das 
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observações realizadas na segunda abordagem, que buscou, de forma indireta, as informações 

no CEL dos pescadores. Algumas informações, sobre esse conhecimento, foram registradas por 

entrevistas semiestruturadas aplicadas especificamente aos pescadores que trabalhavam com 

rede de emalhar de fundo, na plataforma continental marinha do litoral oriental do Rio Grande 

do Norte. O CEL dos pescadores diferencia-se do CC na prática de sua construção e 

manutenção. O primeiro é construído de forma empírica, no dia a dia dos pescadores, com um 

acúmulo e compartilhamento de experiencias entre seus pares sem registro formal, existindo 

apenas na subjetividade deste grupo de trabalhadores do mar. O CC é formado com bases 

conceituais estabelecidas na ciência e testadas com o rigor metodológico cartesiano. As duas 

abordagens ajudaram a compreender a distribuição da abundância dos recursos capturados e, a 

dinâmica de operações de pesca com rede de emalhar de fundo, ressaltando seus ajustes de 

operação sob as variações ambientais e identificação de padrões sazonais de distribuição em 

função da profundidade e distância da costa. 

Para tanto, o presente estudo testou quatro hipóteses com a utilização das duas 

abordagens separadamente e de forma integrada. Hipótese 1 - os recursos pesqueiros capturados 

pela frota artesanal com rede de emalhe de fundo estão distribuídos de acordo com padrões 

relacionados à profundidade, distância da costa e época do ano. Hipótese 2 - a distribuição 

espacial de indivíduos adultos de Caranx crysos em regiões tropicais está relacionada a áreas 

profundas e mais distantes da costa. Hipótese 3 - a influência de fatores ambientais 

desfavoráveis limita as escolhas dos pescadores por áreas de pesca, o que provoca maiores 

impactos com o excesso de esforço de pesca e capturas acidentais. Hipótese 4 - os pescadores 

escolhem seus pontos de pesca não só com base na produtividade local, mas também a partir 

da percepção de fatores ambientais que limitam a pesca. 

Para testar essas hipóteses, as observações diretas por embarques na frota artesanal 

estimaram os índices de abundância, composição de espécies e diversidade de espécies, além 

de aferir diversas variáveis ambientais no tempo e no espaço para identificar aquelas que melhor 

explicam a distribuição dos recursos. As variáveis biológicas de estudo foram utilizadas em 

modelos de interpolação para estimar superfícies contínuas em mapas individuais da 

distribuição dos recursos pesqueiros, que foi comparada com os mapas das variáveis ambientais 

com maior influência na variabilidade dos dados biológicos. 

Através do CEL, foram identificados, na percepção dos pescadores, os padrões da 

sazonalidade climática, padrões sazonais e espaciais das operações de pesca, capturas, e dos 

fatores ambientais que determinam as escolhas das áreas de pesca. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi conduzido no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte (RN), 

nordeste do Brasil, entre as coordenadas de -5,07° S; -35,4° W e -6,3° S; -35,0° W. Para a 

realização do estudo, foram selecionados seis municípios (1-Touros, 2- Rio do Fogo, 3- 

Maxaranguape, 4- Natal, 5- Tibau do Sul e 6- Baia Formosa) ao longo do litoral oriental (Figura. 

1).  

O monitoramento sistemático da pesca, realizado pelo IBAMA, foi interrompido em 

2010 e, ao longo destes sete anos, o RN não registrou informações sistemáticas e contínuas 

sobre a pesca. 

Natal, a capital do estado, está localizada na região central no litoral é a cidade mais 

populosa, com 885.180 habitantes, com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,763. Aproximadamente 36% da população vive com até meio salário mínimo por 

mês. O município conta com 49% das receitas de origem externa (governo federal). A cidade 

possui o maior porto marítimo do Estado, com grande movimento de embarcações e possui o 

maior mercado pesqueiro do estado. O município mais ao norte, Touros, é o segundo mais 

populoso da área de estudo, com 34.043 habitantes, apresenta um IDHM de 0,572 e cerca de 

52% da população com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Este município possui 

89% das receitas de origem externa (IBGE, 2010).  

Rio do Fogo, o segundo município ao norte possui 10.901 habitantes, com um IDHM 

de 0,569 e cerca de 50% da população com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Este 

município possui uma alta dependência de receitas externas, aproximadamente 93%. O 

município de Maxaranguape possui 12.223 habitantes, com 46% recebendo meio salário 

mínimo ou menos. Com um IDHM de 0,608 e receitas de origem externa na proporção de 61% 

do produto interno. O município de Tibau do Sul, ao sul de Natal, possui 13.895 habitantes com 

IDHM de 0,645 e aproximadamente 40% da população com renda igual ou inferior a meio 

salário mínimo. Este município possui 73% das receitas de origem externa. Geograficamente, 

Tibau do Sul possui uma parte do litoral as margens da Laguna de Guaraíras, área estuarina e 

outra com praias arenosas e formadas por recifes marinhos. O último município ao sul do litoral, 

Baia Formosa, possui 9.309 habitantes, com IDHM de 0,609 e cerca de 48% da população vive 

com até meio salário mínimo por mês. Este município possui a maior dependência de receitas 

externas (94%) dentre todos os outros municípios estudados (IBGE, 2010). 
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Figura 1: Área de estudo e localizações dos lances de pesca acompanhados. (1) Touros, (2) Rio 

do Fogo, (3) Maxaranguape, (4) Natal, (5) Tibau do Sul e (6) Baia Formosa. O polígono 

representa a Área de Proteção Ambiental (APARC-RN) e os pontos escuros são as localizações 

dos lances de rede de emalhe de fundo observados. 

 

Em todo o litoral, a ação dos ventos alísios de sudeste predomina durante todo o ano, 

com maior intensidade nos meses de abril a agosto, determinando duas estações climáticas: a 

chuvosa, de fevereiro a agosto, e a seca, de setembro a dezembro (BRAHMANANDA RAO; 

DE LIMA; FRANCHITO, 1993; CPTEC/INPE, 2017). 

No ciclo sazonal, as correntes e ondulações são intensificadas no sentido sul-norte 

durante a estação chuvosa e atenuadas durante a seca (HAZIN et al., 2008; TESTA; BOSENCE, 

1999; VITAL et al., 2008). As fortes condições ambientais influenciam a camada d’água e 

substrato com o transporte de sedimento na dinâmica de dunas submersas estáticas e moveis, 

podendo soterrar periodicamente algumas outras feições, como recifes, rodolitos e bancos de 
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algas (CABRAL NETO; CÓRDOBA; VITAL, 2010; IVO; PEREIRA, 1996; VITAL et al., 

2008) 

Os pescadores que trabalham neste litoral, na frota da PPE com rede de emalhar de 

fundo, embarcam principalmente em botes motorizados e pequenas embarcações a vela (Figura 

2A e B), baiteras e canoas a remo. A maioria deles não dispõe de equipamentos de auxílio à 

pesca e à navegação, permanecendo até três dias no mar, com o tempo de pesca limitado pela 

conservação do pescado em gelo (FILHO; BEZERRA; SILVA, 2004). 

Nos locais 1 e 2, os paquetes a vela e com motor de rabeta são mais comuns (Figura 2 

B e C). Os pescadores e mestres dessas embarcações dividem ranchos de pesca na beira da 

praia, onde as redes são guardadas à sombra (Figura 2 D). Em todo litoral, a maioria dos mestres 

e pescadores de botes motorizados de pequeno porte guarda seus equipamentos na própria casa 

ou na embarcação (E). 

 

 

Figura 2: Bote motorizado de pequeno porte (A) utilizado para embarque e acompanhamento 

da pesca artesanal; paquete a motor e vela (B); motor de rabeta (C); rancho dos pescadores, 

local para armazenar o material de pesca, manutenção das redes e descanso (D); urna de 

armazenamento das redes em botes motorizados (E). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta de dados e análise por abordagem 

No presente estudo, foram aplicadas duas abordagens para analisar a dinâmica da pesca 

e distribuição dos recursos marinhos. A primeira, com base no Conhecimento Científico (CC), 

foi realizada através da observação direta por embarques na frota artesanal para observação, 

registro das capturas de peixes e dinâmica das operações de pesca empreendidas com rede de 

emalhar de fundo, no período de junho de 2012 a junho de 2014. Na segunda, foram realizados 

registros do Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos mestres de pesca e pescadores 

(JOHANNES, 2000) por meio de entrevistas estruturadas aplicadas entre outubro de 2014 e 

janeiro de 2015, de modo que foram registrados, a partir das percepções dos pescadores, os 

valores sazonal e espacial das capturas, bem como a dinâmica da pesca realizada com rede de 

emalhar de fundo. 

 

Conhecimento Científico (CC) 

Os embarques foram realizados mensalmente ao longo de dois anos em botes 

motorizados de pequeno porte (< 9 m). Este tipo de embarcação foi escolhido por possibilitar a 

instalação de um sonar com GPS (Echomap 50S GARMIN) em local abrigado, para registro da 

localização geográfica, temperatura superficial do mar (TSM) e profundidade (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Local abrigado para acomodação do monitor do sonar com GPS que registrou a 

localização geográfica, TSM e profundidade. 
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A localização dos lances de rede foi previamente determinada com espaçamentos 

equidistantes. Entretanto, fatores limitantes, como a velocidade da corrente marinha, a presença 

de algas arribadas, a profundidade e a presença de recifes marinhos foram ressaltados pelos 

pescadores durante os embarques como fatores que limitam a operação com rede de emalhar de 

fundo em determinadas áreas de pesca. Desta forma, foram registrados os lances de pesca em 

áreas comumente utilizadas pelos pescadores. Contudo, foram planejados, com eles, os pontos 

que não se sobrepusessem a outros já realizados. Os lances de rede foram realizados durante os 

períodos de crepúsculo do entardecer e amanhecer (Figura 4A e B). 

As redes de emalhar de fundo possuíam diferentes configurações em comprimento, 

altura, tamanho de malha, espessura do nylon, e foram agrupadas em dois tipos conhecidos 

pelos pescadores do litoral, a “rede fina”, mais comum, com tamanhos de malha variando entre 

80 e 100mm entre nós opostos e espessura de nylon variando entre 0,35 e 0,60mm e, a “rede 

grossa” com tamanho de malha variando entre 110 e 320mm e espessura do nylon de 0,70 a 

1,20mm (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Lance de rede com malha fina (90mm entre nós opostos com nylon 0,5mm) antes do 

crepúsculo do final do dia (A) e recolhimento à noite (B). Lance com malha grossa (140mm 
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entre nós opostos com nylon 1.0mm) (C) e exemplares capturados com rede grossa em áreas de 

influência de habitat recifal (D). 

 

Durante os embarques, foram registrados quatro grupos de variáveis, relacionadas à: 1 

- operação de pesca (comprimento e altura da rede, tamanho de malha e tempo de imersão da 

rede na água); 2 - localização dos lances de rede (latitude, longitude, profundidade e distância 

da costa); 3 - variáveis ambientais (TSM, tipo de substrato e estação do ano) e, 4 - os aspectos 

biológicos dos peixes capturados, como identificação das espécies, tamanho e peso dos 

exemplares pescados (Figura 5A). Um exemplar de cada espécie por cada lance de rede foi 

levado para o laboratório como registro biológico da composição de espécies dos lances 

acompanhados (Figura 5B). 

 

 

Figura 5: Biometria dos exemplares pescados com rede de emalhar de fundo (A) e registros das 

espécies capturas por lance de rede (B). 

 

Análise dos dados 

O esforço de pesca (F) foi calculado através do produto do comprimento da rede (r), 

vezes a altura (h), vezes o tempo de imersão da rede na água (t), sendo definido em Km²*h. 

 

F = r * h * t 

 

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi utilizada para o cálculo dos rendimentos 

dos pesos de captura (Cp) por lances de rede, definida como Kg/Km²*h. 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
𝐶𝑝

𝐹
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O número de espécies capturadas por lance de rede (S) também foi ponderado pelo 

esforço (CPUEspp) e ficou definida como S/Km²*h. 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑠𝑝𝑝 =
𝑆

𝐹
 

 

Modelo Linear Generalizado (GLM) 

Foram realizadas rotinas de GLM no software IBM SPSS 20.0 para identificação das 

variáveis que melhor explicaram a variabilidade biológica, como a CPUE por lance de rede 

(capítulo 1) e o peso de captura e comprimento zoológico da espécie Caranx crysos por lance 

de rede (capítulo 2). Na componente sistemática de todos os modelos, foram incluídas as 

variáveis ambientais (substrato, temperatura, estação do ano e transparência da água), variáveis 

de localização (profundidade, distância da costa e latitude) e variáveis operacionais da pesca 

(esforço de pesca e tipo de rede). 

Foram executadas três rotinas para as variáveis respostas com diferentes modelos de 

distribuição e função de ligação: normal com função de ligação identidade; normal com função 

de ligação logarítmica; e gama com função de ligação logarítmica.  

O melhor modelo foi escolhido com base em três critérios (1) menor valor de AIC 

(AKAIKE, 1998), (2) normalidade dos resíduos e (3) ajuste visual aos dados observados 

(MAUNDER; PUNT, 2004a) 

 

Estatística Espacial 

O método Kriging foi utilizado para interpolar dados de CPUE com base nas 

coordenadas geográficas de cada lance de pesca. Este método é amplamente utilizado em 

estudos de pesca (NÓBREGA et al., 2009b; PETITGAS, 2001; TEIXEIRA et al., 2013) baseia-

se na teoria das variáveis regionalizadas e assume que a estatística da superfície a ser 

interpolado tem certo grau de continuidade (MATHERON, 1971). É um procedimento 

geoestatístico avançado e complexo que gera uma superfície estimada a partir de um conjunto 

de pontos observados e dispersos.  

O método de Kriging possui a forma comum ou ordinária e a universal de interpolação 

que utiliza, como estimador de superfície, premissas mais restritivas, mas com menos 

problemas computacionais (YANG et al., 2015) e assume que a variação dos valores é livre de 

qualquer componente estrutural que pode ser representada pelos métodos esférico, circular, 

exponencial, Gaussiana, e lineares.  
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Dentre as medidas de continuidade espacial, o uso dos variogramas é o mais utilizado, 

mas são sensíveis à distribuição dos pontos amostrais, que pode ser regular e irregular. As 

amostragens em malhas regulares de distância entre os pontos são difíceis de serem efetivadas, 

devido a acidentes geográficos e dificuldade de acesso. Portanto, existe a necessidade de se 

definir parâmetros adicionais, além da distância e direção onde o ponto será interpolado dentro 

do conjunto de dados com um ou mais pontos. A área de interpolação do ponto é definida pela 

direção, tolerância angular, largura máxima, distância e tolerância da distância. Isto é necessário 

para que a malha seja regularizada (YAMAMOTO; LANDIM, 2015). 

No presente estudo, foram objetos de modelagem espacial pelo método de kriging a 

CPUE, comprimento zoológico e variáveis explicativas. Para todas essas variáveis, foram 

utilizados os critérios de escolha do modelo de interpolação pela verificação dos parâmetros 

relacionados aos erros de predição do modelo que indicaram o melhor ajuste aos dados 

observados (ESRI, 2012).  

1- Quanto mais próximos forem os valores da raiz quadrada média e do erro padrão 

médio, melhor o ajuste do modelo; 

a. Se o erro padrão médio for maior do que a raiz quadrada média, o modelo estará 

superestimando a variabilidade das previsões; 

b. Se o erro padrão médio for menor do que a raiz quadrada média, o modelo estará 

subestimando a variabilidade nas previsões e; 

2- Quanto mais a raiz quadrada média padronizada se aproximar do valor um, melhor o 

ajuste. 

a.  Valores maiores que um, o modelo subestima a variabilidade das previsões e; 

b. Quando menores que um, o modelo superestima a variabilidade nas previsões. 

 

Conhecimento Ecológico Local (CEL) 

Inicialmente, foi realizado um levantamento do número de pescadores que trabalham 

com rede de emalhe de fundo nos locais de embarque. Devido à baixa confiabilidade nos 

registros de pesca das colônias de pescadores e ausência de informações em diversas 

comunidades, sobre o real número de barcos que atuavam com rede e malhe de fundo para 

peixe, foram realizadas viagens a campo nas seis localidades, alvo do estudo, para levantamento 

do número de embarcações e pescadores que trabalhavam com este tipo de petrecho.  

O cálculo do número de entrevistas foi realizado a partir do número de embarcações e 

pescadores indicados em levantamento com os pescadores de cada município. Foi perguntado, 

aleatoriamente aos pescadores, o número total de embarcações ativas na comunidade que 
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operava com rede de emalhar de fundo e o número de tripulantes por tipo de embarcação. Ao 

final, foi calculado o valor médio dentre as respostas, para definição do número de entrevistas 

a ser realizado (Tabela 1).  

Foram entrevistados 91 pescadores que trabalhavam com rede de emalhe de fundo em 

seis localidades ao longo da área de estudo. Destes, 35% pescavam em botes motorizados e 

65% em “paquete” com propulsão a vela e/ou motor de rabeta (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Planejamento das entrevistas e aplicação de questionários. 

Local 
Núm. 

embarcações 

N 

estimado 

de 

entrevista 

Entrevistas 

realizadas 

Realizadas 

(%) 

 Bote 

motorizado 
Paquete 

1 - Touros 66 56 39 70% 4 35 

2 - Rio do Fogo 15 15 10 67% 2 8 

3 - Maxaranguape 18 18 18 100% 8 10 

4 - Natal 8 8 8 100% 7 1 

5 - Tibau do Sul 7 7 7 100% 6 1 

6 - Baía Formosa 10 10 9 90% 5 4 

Total 117 115 91 80% 32 59 

 

O formulário foi estruturado em duas linhas temáticas gerais (1) caracterização da 

dinâmica das operações de pesca com cada tipo de rede de emalhe de fundo e (2) o 

conhecimento ecológico do pescador.  O objetivo principal dessas duas linhas temáticas foi 

compreender como as escalas espaciais e temporais de captura se definem em padrões gerais 

na percepção de distribuição dos recursos sob influência de fatores ambientais marinhos.  

Inicialmente, nas entrevistas, foram registradas as percepções sazonais e espaciais dos 

pescadores, com a definição das estações seca e chuvosa, e profundidades rasas e profundas 

utilizadas neste tipo de pesca. A dinâmica de operação de pesca reuniu informações que 

categorizaram os entrevistados quanto ao uso sazonal das áreas de pesca, tipo de rede de emalhe 

de fundo e tipo de embarcação, com informações específicas do comprimento das redes e tempo 

de imersão, utilizadas no cálculo de esforço de pesca para cada rede. O tempo de viagem de 

pesca por área, o número de viagens de pesca por área e estação do ano e os custos das pescarias 

por área, auxiliaram na identificação de áreas com maior e menor frequência de pesca e os 

respectivos gastos de operação. 

Os pescadores informaram os pesos de captura para as três principais espécies 

observadas nos embarques, garaxumba (Carnax crysos), serra (Scomberomorus brasilienis) e 

ariocó (Lutjanus synagris) por lance, tipo de rede, área e estação do ano. Os valores de produção 
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em quilograma por área de pesca e estação do ano foram ponderados pelo esforço de pesca de 

cada tipo de rede e transformados em CPUE. 

As profundidades foram categorizadas em rasas e profundas de acordo com a 

classificação dos pescadores. Foram obtidos os valores em braças dos limites inferior e superior 

de cada categoria de profundidade e transformados em metros pela multiplicação por 1,5 m. A 

sazonalidade foi definida através da identificação, pelos pescadores, dos meses secos e 

chuvosos. Na região nordeste, os pescadores identificam apenas duas estações no ano, o verão 

para a estação seca e o inverno a chuvosa (BURDA; SCHIAVETTI, 2008). Os resultados foram 

comparados com os dados pluviométricos reais do RN obtidos no Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE, 2017). 

As entrevistas buscaram compreender quais os fatores que influenciam as escolhas de 

áreas de pesca e em que profundidade os rendimentos de pesca são maiores em áreas rasas ou 

profundas.  

 

Análise das entrevistas 

A sazonalidade foi definida por duas perguntas sobre os meses chuvosos e secos. Os 

meses com respostas positivas receberam 1 e a ausentes 0. Com isso, duas análises foram 

utilizadas para a identificação da sazonalidade na percepção dos pescadores. O agrupamento 

das respostas da estação chuvosa e seca separadamente, por medidas da distância euclidiana no 

método de Ward. Outra forma foi descritiva em diagramas de radar com as porcentagens de 

resposta na definição das estações e testado pelo X², ao nível de significância de 5%. 

A definição espacial das profundidades das áreas de pesca utilizada por cada pescador 

ajudou a identificar padrões no uso das áreas rasas e profundas por tipo de rede e embarcação. 

A diferença entre as respostas da área rasa e funda foi testada pela correlação de Spearman. A 

ANOVA, com significância de 5%, foi utilizada para verificar a diferença na profundidade das 

áreas de pesca entre os locais de amostragens. A CPUE entre as estações do ano e áreas de 

pesca, locais de embarque e tipo de embarcação foram testados pelo método não-paramétrico 

de Kruskal Wallis. 
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RESUMO 

Convencionalmente, a pesca de pequena escala é vista pela gestão como uma atividade 

dinâmica e complexa, o que dificulta o monitoramento das capturas comerciais e acidentais em 

séries temporais longas e em grande escala espacial. Os acompanhamentos de capturas a bordo 

da frota de emalhar de fundo no nordeste do Brasil permitiram identificar as diferentes 

configurações de redes de emalhar de fundo e as variáveis que influenciam nas capturas. As 

espécies foram categorizadas de acordo com o valor no mercado local e as categorias comerciais 

foram analisadas quanto à abundância, riqueza de espécies e distribuição espacial. Os diferentes 

tipos de redes de emalhar de fundo são utilizados em habitats específicos, com foco em grupos 

de espécies que dependem da época do ano e da profundidade. Os resultados mostram que nas 

capturas são mais comuns as espécies de segunda e terceira categorias que apresentam altos 

índices de biomassa, abundância e riqueza de espécies. Os descartes associados a estas capturas 

apresentam valores de biomassa e riqueza de espécies superiores aos peixes considerados de 

maior valor comercial pelos pescadores. A distribuição dos recursos pesqueiros permitiu 

identificar locais mais produtivos e com maior diversidade de espécies, associados a extensas 

formações recifais e biodetríticas. Estes resultados sugerem que a rede de emalhar de fundo, 

direcionada para as áreas com influências desses habitats apresentam características 

sustentáveis de produção, na medida em que têm, como alvo, grupos de espécies que podem 

https://www.elsevier.com/journals/fisheries-research/0165-7836/guide-for-authors
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gerar rendimentos satisfatórios pela alta diversidade de espécies capturadas e baixas proporções 

de descarte. Por outro lado, as pescarias direcionadas para habitats lamosos, em áreas rasas, 

têm, como espécie alvo, o Centropomus undecimalis, uma espécie de alto valor comercial aplica 

um alto esforço na captura, que resulta em uma baixa biomassa, baixa riqueza de espécies e 

uma alta proporção de descarte de peixes em áreas rasas próximas à costa. A perspectiva para 

a gestão da pesca trazida por uma simples abordagem da análise espacial da pesca de pequena 

escala pode subsidiar estratégias importantes, como diagnosticar mudanças ao longo do tempo 

nas composições de captura das espécies descartadas e diversidade nas áreas prioritárias para 

conservação. Este estudo sugere, na prática, que o conhecimento espacial e multiespecífico da 

pesca de pequena escala – tratada convencionalmente como um problema complexo e difícil de 

se abordar, pode ser melhor compreendido com a utilização de abordagens e técnicas analíticas 

adequadas. 

Palavras-chave: rede de emalhar de fundo; CPUE; distribuição espacial; descarte. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento da distribuição espacial dos recursos pesqueiros é fundamental para a 

gestão e conservação dos recursos comerciais e não comerciais (FAO, 2011), e isso está 

relacionado à influência das variáveis ambientais quanto ao uso de diversos petrechos de pesca 

e disponibilidade de habitats para as espécies (Aarts et al., 2013). A complexidade 

interdisciplinar envolvida na gestão da pesca de pequena escala é vista como uma barreira difícil 

de transpor e por isso é evitada (Berkes, 2003; Salas et al., 2007). Esta atividade que gera lucros 

significativos quando se mostra resiliente a choques de gestão e a crises econômicas, 

desempenha um papel importante na redução da pobreza e na melhoria da segurança alimentar 

em países em desenvolvimento (FAO, 2005).  

Em meio à procura por soluções concretas e práticas para resolver os problemas da 

pesca, tornou-se cada vez mais evidente que o conhecimento sobre a pesca de pequena escala é 

particularmente limitado (Salas et al., 2007). A compreensão acerca de como as espécies ou 

comunidade de peixes respondem às características do habitat pode auxiliar na identificação de 

atributos específicos que definem os limites físicos e ecológicos na distribuição das espécies 

(Moore et al., 2010). A influência sazonal na variabilidade destes atributos como profundidade 

e temperatura, pode definir padrões na distribuição de peixes adultos e jovens em escala 

temporal (Mustamaki et al., 2015), essas informações – quando monitoradas em longas séries 

temporais – representam um grande potencial de previsão de mudanças nas distribuições das 

espécies no cenário atual de mudanças climáticas (Rutterford et al., 2015).  

As ameaças de sobrepesca e a poluição podem afetar a distribuição dos recursos 

colocando em risco o meio ambiente, a subsistência, a segurança alimentar e as práticas 
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culturais associadas à pesca (Kittinger et al., 2013). Isso leva os pescadores, que geralmente 

estão em estado de pobreza, a um processo de armadilha sócio ecológica nas relações com o 

ambiente natural (Boonstra and Boer, 2014) posto que, em tal condição de sobrevivência, eles 

são levados a utilizar petrechos insustentáveis, causando danos aos habitats e às espécies 

marinhas ficando presos em um ciclo vicioso de retroalimentação negativa, que agrava sua 

condição social e qualidade ambiental (Kittinger et al., 2013; Steneck et al., 2011). 

Dentre os diversos petrechos de captura utilizados pela pesca de pequena escala no 

nordeste do Brasil, a rede de emalhar de fundo é amplamente utilizada com expressiva produção 

(Lessa et al., 2004). Contudo, faltam estudos que diferenciem os tipos de rede e relacionem a 

distribuição espacial das espécies capturadas, com a influência de fatores ambientais. 

Convencionalmente, a pesca procura aumentar a seletividade de espécies-alvo por exigências 

do mercado e minimizar impactos nas capturas acessórias e descares (Alverson, 1994; FAO, 

2011). A rede de emalhar apresenta capturas multiespecíficas voltadas para poucas espécies-

alvo (Lamberts, 2001), mas que geram uma significativa mortalidade por descarte (FAO, 2011). 

No entanto, a falta de registro de captura em longas séries temporais dificulta qualquer 

estimativa de impacto no ecossistema (Aarts and Poos, 2009; Kelleher, 2005). 

Nesse sentido, o presente estudo avaliou quais fatores ambientais, e como os tipos de 

rede emalhar de fundo, influenciam na distribuição espacial das capturas de peixes na pesca de 

pequena escala no nordeste do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada através de embarques na frota motorizada de pequena escala 

que opera com rede de emalhar de fundo, nos municípios litorâneos, que apresentaram 

relevância nas produções de pescado (78% da captura de todo o Estado) durante o período de 

2011 a 2014, (Dados não publicados fornecidos pelo esforço de reconstrução "Sea around Us") 

(Figura 1). 

Na porção norte da área de estudo, a plataforma continental apresenta um alargamento 

significativo em comparação às áreas mais ao sul (Vital et al., 2010). Os municípios de Touros, 

Rio do Fogo e Maxaranguape são adjacentes a esta porção larga da plataforma e se beneficiam 

dos recursos pesqueiros de uma extensa área recifal (Figura 1). Em 2001, a área marinha 

protegida (AMP), conhecida na legislação brasileira como Unidade de Conservação (UC) 

denominada "Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral” (APARC), foi criada nesta 

região e corresponde a 1.460,42 km² de área marinha e faixa costeira integrando os três 

municípios (Lopes et al., 2014). Nesta área, destacam-se os complexos de recifes de corais, os 
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quais são corpos rasos intermareais, com alongamentos de até 12km formados principalmente 

por bioconstrução de algas e corais sobre um fundo de lama e areia carbonática além de 

rodolitos (Araújo and Amaral, 2016).  

Outro tipo de substrato marinho com extensa área e conhecida localmente por “restinga” 

formada por areia, cascalho e rochas com baixa complexidade topográfica, porém, pobremente 

conhecida, representa um importante habitat para espécies de interesse comercial (Batista et al., 

2016). Este habitat se distribui em toda a área de estudo de forma mais expressiva na porção 

norte da plataforma continental (Vital et al., 2010). A região marinha (onde a APARC está 

inserida) representa uma importante fonte de recursos para as comunidades pesqueiras, que é 

explorada tanto pela pesca quanto pelo turismo. A gestão da APARC possui um plano de 

manejo (OCEÂNICA, 2014) com regras básicas de uso, com algumas áreas de exclusão de 

pesca e outras para petrechos específicos. Contudo, a gestão desta UC precisa desenvolver 

medidas mais eficientes de controle e mediação de conflitos no uso das áreas utilizadas pela 

pesca e turismo (Lopes et al., 2014). 
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Figura 1: Mapa da área de estudo, com os municípios escolhidos numerados em ordem 

crescente de norte a sul, 1 – Touros, 2 – Rio do Fogo, 3 – Maxaranguape, 4 – Natal, 5 - Tibau 

do Sul e 6 - Baia Formosa. O polígono representa a Área de Proteção Ambiental (APARC) e 

os pontos escuros são as localizações dos lances de rede observados. 

 

Os tamanhos das redes utilizadas na área estudada variam entre 509 e 2.400m, com 

tempo de imersão entre 1 hora e 30 minutos a 12 horas. Os primeiros lances são realizados em 

horários próximos ao crepúsculo da tarde e os outros, no crepúsculo da manhã em 

profundidades que se situavam entre 6 e 52 metros. 

Os pescadores locais distinguem duas configurações principais de redes de emalhar de 

fundo, a ‘rede fina”, que é a mais utilizada em todo o litoral e possui um custo mais baixo de 

confecção. Essas redes apresentam tamanhos de malha esticada (entre nós opostos) de 80 a 

100mm, com espessura de nylon entre 0,40 e 0,60mm e usadas durante todo o ano, porém, com 

maior frequência no período chuvoso. Essas redes variam de 531 a 2.400m de comprimento 
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com média de 1.027m, altura média de 1,6m e comumente usadas em áreas com substratos 

consolidados (próximas a recifes) e biodetríticos (Rodolito de algas calcárias e restos de 

conchas e corais).  

A outra configuração de rede, conhecida como “rede grossa” apresenta tamanhos de 

malhas que variaram entre 120 e 320mm, entre nós opostos, com dimensões médias menores 

do que 787m e comprimentos entre 626 e 983m. São lançadas comumente em substratos 

lamosos, com tempo médio de permanência na água de nove horas, usadas preferencialmente 

durante o período seco e início do chuvoso. Ambas as configurações apresentam alturas de rede 

entre 1,5 e 1,7m. 

Para cada lance de rede, foram obtidos os registros de variáveis ambientais 

(profundidade, latitude, longitude, transparência da água, tipo de substrato e temperatura da 

água - TSM em graus Celsius). Através das coordenadas geográficas de cada lance de pesca 

(início e fim da operação), foi possível calcular, pelo ponto médio do lance, as distâncias da 

costa (Km e tempo de imersão da rede na água em horas). A transparência da água (m) foi 

medida com um disco de Secchi. As médias mensais de precipitação de chuvas (mm/3h) foram 

obtidas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e as estações do ano, 

definidas de acordo com os níveis de precipitação pluviométrica para a região nordeste do Brasil 

pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Foram adotados os valores médios de precipitação de chuvas que 

caracterizaram a estação chuvosa, do início de fevereiro até o fim de agosto, com chuvas mais 

intensas entre abril e julho, e a estação seca compreendida do início de setembro ao fim de 

janeiro (http://clima1.cptec.inpe.br/estacaochuvosa/pt).  

Todos os peixes capturados durante as operações de pesca foram identificados ao nível 

de espécie, registrado o comprimento zoológico (cm) e peso total (g) individual. As espécies 

foram classificadas em categorias comerciais de acordo com o valor de primeira 

comercialização. Para isso, foram realizadas entrevistas com pescadores e mestres de 

embarcações, com o objetivo de identificar quais espécies eram consideradas de primeira 

categoria (1ª – R$ 17,3 ± 4,4 – maiores valores comerciais), de segunda (2ª – R$ 9,5 ± 1,6 –  

valores intermediários), de terceira (3ª – R$ 3,1 ± 0,8 – menor valor comercial), bem como, os 

descartes de espécies sem valor comercial e sem interesse para consumo. A classificação aqui 

descrita representa uma condição de valorização econômica local durante o período de estudo. 

A valorização de pescados pode se modificar ao longo do tempo de acordo com a dinâmica da 

pesca e comércio, espécies pouco valorizadas no passado passam a ter maior valor em 
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detrimento do grau de explotação das espécies mais valorizadas em períodos posteriores 

(Alverson, 1994; FAO, 2016). 

Vale ressaltar que, esta classificação reflete a comercialização praticada pela maioria 

dos pescadores nos portos de pesca do litoral, entretanto, variações podem ser observadas em 

detrimentos de proximidade de áreas turísticas e pelo tamanho dos exemplares. Algumas 

espécies, como o S. brasiliensis pode passar da categoria de primeira para segunda pela 

diferença no peso do exemplar ou comunidade pesqueira, o mesmo pode ser observado com 

espécies de bagres, comumente descartados, mas que podem ser vendidos em determinados 

locais como de terceira, quando apresentam peso superior a um quilograma. 

Normas de conduta da FAO para o descarte em pescarias, e outros estudos, reconhecem, 

primeiramente, a dificuldade de registro dos descartes e, secundariamente, a falta de critérios 

técnicos para medir a sobrevivência do descarte após soltura, porém ressaltam a necessidade de 

registros e de maximizar a sobrevivência durante o descarte (FAO, 2011; Kelleher, 2005). Os 

exemplares sem valor comercial e/ou não comestíveis são comumente descartados durante o 

recolhimento da rede de emalhar de fundo no Nordeste do Brasil. Diante disto, o presente estudo 

registrou, durante os embarques acompanhados, todos os exemplares considerados como 

descarte pelos pescadores, com a identificação das espécies, comprimento zoológico e peso 

total individual. 

Os conceitos de capturas acidentais, espécies alvo e descartes em ambientes tropicais, 

com capturas multiespecíficas, ainda não são um consenso na ciência pesqueira (Alverson, 

1994; FAO, 2016), e variam no espaço e no tempo (Bellido et al., 2011). Neste sentido, foi 

utilizada a classificação adotada pelos pescadores, uma vez que ainda não está claro, para esta 

pescaria, se existe uma espécie-alvo ou um conjunto de poucas espécies. A determinação das 

espécies da pescaria pode mudar dependendo da perspectiva de captura por época do ano, tipo 

de petrecho e habitat explorado (Alverson, 1994). 

  

Análises dos dados 

Nas análises univariadas e visualização dos padrões das áreas de pesca por latitude, o 

litoral foi dividido em três regiões, com aproximação de 0,1° de latitude. (Região Norte com 

latitudes inferiores a -5,4°S, região central com latitudes variando entre -5,9° a -5,5°S, e região 

sul com latitudes superiores a -6,00° S). Com isso, as áreas de pesca foram agrupadas e 

denominadas “sul”, “centro” e “norte”, em função de sua localização em relação à região 

costeira e local das operações de pesca.  
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As áreas de pesca foram testadas quanto ao esforço de pesca aplicado e variáveis 

ambientais como profundidade, TSM, transparência da água, precipitação e distância da costa. 

A ANOVA um fator foi aplicada às variáveis que apresentaram normalidade nos dados 

(profundidade e esforço de pesca) e Kruskall Wallis para as variáveis não-normais (distância 

da costa, TSM, transparência da água e precipitação). Ambos os testes foram aplicados ao nível 

de 5% de significância. Assim como para verificação de diferenças sazonais no uso das áreas 

de pesca (Figura 2). 

Foi gerado um dendrograma para cada categoria comercial de pescado, considerando-

se o número total de indivíduos de cada espécie. Os agrupamentos foram realizados somente 

com as espécies que tiveram número de indivíduos capturados maior ou igual a mediana. Esse 

critério foi utilizado devido à alta variabilidade entre as espécies. Foi utilizado o método de 

Ward com a soma total das distâncias euclidianas ao quadrado para o agrupamento das espécies, 

esse método valoriza a menor variação intragrupo. (Figura 2).  

A diversidade de espécies, que combina os componentes equitabilidade e riqueza de 

espécies, foi representada pelo índice de Shannon-Wiener (H’), calculada para cada categoria 

comercial:  

 

H’ = -∑pi * Ln(pi) 

 

Onde, pi é a probabilidade de ocorrência da espécie i na categoria. 

 

As capturas em peso e o número de espécies por lance de rede foram ponderados pelo 

esforço de pesca (E = área da rede * tempo de imersão da rede na água). A área da rede foi 

calculada pelo comprimento vezes a altura (altura média da rede fina 1,6m e rede grossa 1,7 m) 

com unidade de medida apresentada em Km² * hora. A captura em peso (C) ponderada pelo 

esforço (E) resultou no índice de captura por unidade de esforço (CPUE), com a unidade de 

medida expressada em Kg/Km² * h: 

 

CPUE = C/E 

 

O mesmo procedimento foi aplicado para o número de espécies (spp), sendo ponderado 

pelo esforço de pesca, com unidade de medida definida em spp/Km² * h: 

 

CPUEspp = número de espécies/E 
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Para entender a variabilidade na diversidade de espécies e biomassa capturada, foram 

utilizados Modelos Lineares Generalizados (GLM) para estimar a CPUE e a CPUEspp como 

variável esperada (Ep), com base em uma combinação de variáveis ambientais explicativas: 

 

Ep(Y) = g-1(Xβ) 

 

sendo Ep(Y) o valor esperado da variável resposta Y; Xβ é o preditor linear, uma combinação 

linear dos parâmetros desconhecidos β; g é a função de ligação. Desta forma, na estimativa da 

CPUE por lance de rede foi utilizado o modelo de probabilidade f(Y) gama como função de 

ligação logarítmica (δ(μ) = log(μ)).  

 

CPUE = B + tipo de substrato + tipo de rede + profundidade + TSM 

 

B é o intercepto do modelo 

 

A modelagem para estimar a CPUEspp resultou em três GLMs, normal com função 

identidade, normal com função logarítmica e gama com função logarítmica. Todos os modelos 

apresentaram distribuição normal dos resíduos. O modelo gama logarítmico foi escolhido por 

apresentar o menor valor de AIC (240) (AKAIKE, 1998; MAUNDER; PUNT, 2004b).  

 

CPUEspp = Tipo de rede + tipo de substrato + distância da costa + transparência  

 

As variáveis resposta e explicativas, indicadas nos GLMs referentes a cada lance de 

pesca foram inseridas em um Sistema de Informação Geográfico e interpolados para gerar 

mapas específicos das variáveis selecionadas. Foram criados mapas com a variabilidade 

espacial da biomassa (CPUE), riqueza de espécies (CPUEspp), diversidade (H’), esforço de 

pesca, categoria de comercialização do pescado e profundidade das operações de pesca (Figura 

2). 
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Figura 2: Diagrama da coleta de dados e análises. (1) análises univariadas para diferenciação 

das áreas de pesca quanto à profundidade, distância da costa, latitude e uso de rede fina e grossa; 

(2) análise multivariada, para criação de clusters das espécies por categoria comercial, cálculo 

do índice de diversidade de Shannon-Wiener e análises descritivas da sazonalidade e 

distribuição espacial das categorias; (3) Modelos lineares Generalizados para identificação das 

variáveis que explicaram (ambientais, localização e operacionais da rede) a variabilidade da 

CPUE e CPUEspp; e (4) interpolação de dados com base nas informações dos lances de rede, 

para visualização em mapas com padrões de distribuição dos recursos em comparação aos 

mapas das principais variáveis do estudo.   

 

RESULTADOS 

Foram registradas 88 operações de pesca utilizando a rede de emalhe de fundo, em dez 

embarcações diferentes ao longo do litoral. Os lances de rede se distribuíram desde áreas 

próximas, com menos de 1km da região costeira e profundidades de 6m, até áreas a 23km de 

distância da costa, em profundidades próximas a 50m. Aproximadamente 85% das operações 

de pesca ocorreram em profundidades inferiores a 20m (Tabela 2).  

Os índices pluviométricos foram diferentes entre as estações chuvosa e seca (KW = 

2.249,3; p = 0,000), com médias superiores no terceiro trimestre, e menores no quarto trimestre. 

A TSM foi diferente entre as estações do ano (KW = 22,17; p = 0,0001), com valor mínimo de 

24 °C no início do período seco, e máximo de 30 °C no período chuvoso. Não foi observada 
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diferença sazonal nas áreas de pesca, quanto à profundidade, distância da costa e transparência 

da água. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Medidas centrais e de dispersão das variáveis ambientas nos 88 lances acompanhados. 

TSM (°C), precipitação (mm³/3h), profundidade (m), distância da costa (Km) e transparência 

(m) por estação do ano. Resultado do teste não paramétrico de Kruskal Wallis, com 5% de 

significância. 

  chuvoso Seco     

  

Mín. ↔ 

Máx. 

Média ± 

D.P. 
Mín. ↔ Máx. 

Média ± 

D.P. 
KW p 

TSM 26 ↔ 30 27,8 ± 1,1 24 ↔ 28 26,6 ± 1 22,170 0,000 

Precipitação 0,6 ↔ 10,8 4,9 ± 3,2 0,02 ↔ 6,9 0,6 ± 1 61,735 0,000 

Profundidade 7,8 ↔ 22,5 15,2 ± 3,5 6 ↔ 52 18,4 ± 10,8 0,912 0,340 

Dist. da costa 0,9 ↔ 19,1 8,1 ± 3,9 1,87 ↔ 23,27 9,5 ± 6,6 0,007 0,932 

Transparência 2,5 ↔ 12 6,9 ± 2,4 2 ↔ 24 7,7 ± 5,3 0,037 0,848 

 

Captura em peso (CPUE) 

As operações de pesca, com dois tipos de rede de emalhe de fundo utilizadas, ocorreram 

em áreas de pesca significativamente diferentes (KM = 5,81; p = 0,016).  

A variabilidade da CPUE em peso foi mais explicada pela profundidade, como indicada 

pelo GLM, juntamente com o tipo de substrato, tipo de rede e TSM (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Parâmetros do GLM gerado para variável resposta CPUE pelo modelo gama 

logarítmico. O parâmetro categórico 0a é redundante ao último termo da variável categórica. 

 

Parâmetros B 
Erro 

padrão 

I.C. de 95%  

Inferior Superior Sig. 

Intercepto 5,11 2,45 0,32 9,91 0,037 

Recife natural 0a     

Rodolito 0,20 0,27 -0,32 0,72 0,456 

Lama 0,10 0,47 -0,82 1,02 0,832 

Areia -1,29 0,53 -2,32 -0,26 0,014 

Rede grossa 0a     

Rede fina 0,68 0,29 0,11 1,24 0,019 

Profundidade 0,06 0,02 0,03 0,09 3,27E-04 

TSM -0,20 0,09 -0,37 -0,03 0,023 

 

A rede grossa operou em áreas mais próximas à costa (rasas), e as redes finas em uma 

amplitude maior de profundidades, principalmente em áreas com profundidades superiores a 

10m (Figura 3). 
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A melhor estimativa da CPUE foi do GLM gama com função de ligação logarítmica, 

com o menor valor de AIC = 417. O ajuste aos dados observados foi mais consistente entre 10 

e 20m de profundidade, onde a atividade de pesca se concentra (Figura 3). 

 

 

Figura 3: CPUE observada e estimada (modelo gama com função logarítmica) por tipo de rede 

e profundidade. Barras verticais representam ± 1 erro padrão da média.  

 

O esforço de pesca aplicado pelas redes fina e grossa foi significativamente diferente 

nas áreas entre 10 e 20m de profundidade, onde 80% das pescarias ocorreram (KW = 3,9; p = 

0,046) (Figura 3). Comparativamente, a rede fina apresentou o menor esforço de pesca (6,2 ± 

3,7 Km² *h), do que a rede grossa (13 ± 6 Km² *h), principalmente a partir de 25m de 

profundidade (Figura 4).  

Os padrões de rendimentos da pesca por tipo de substrato foram semelhantes entre os 

tipos de rede, com maior CPUE próximas a áreas recifais profundas e menores em áreas 

arenosas rasas (Figura 4). 

A CPUE, tanto para rede fina quanto rede grossa, teve relação direta com a 

profundidade, e inversa à TSM.  Valores mais altos da CPUE foram observados em 

profundidades superiores a 30m, com TSM variando entre 27 e 26°C. Por outro lado, a CPUE 
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foi mais baixa em profundidades inferiores a 10 até 30m, que apresentaram TSM mais alta, 

próxima a 28°C (Figura 4). 

 

Riqueza de espécies (CPUEspp)  

O GLM gama com função de ligação logarítmica apresentou o melhor ajuste da 

estimativa de riqueza de espécies com os dados observados (AIC = 240) e distribuição dos 

resíduos normal.  Os tipos de rede, tipo de substrato, distância da costa e transparência da água 

explicaram, significativamente, a variabilidade na riqueza de espécies (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Parâmetros para estimativa da riqueza de espécies (CPUEspp) gerados pelo GLM 

gama logarítmico, medidas de dispersão e significância de cada parâmetro do modelo. 

 

 
  I.C. de 95%  

Parâmetros B 
Erro 

padrão 
Inferior Superior Sig. 

Rede fina 0,26 0,25 -0,24 0,75 0,31 

Rede grossa -0,34 0,29 -0,90 0,22 0,24 

Recife 0a     

Rodolito 0,32 0,18 -0,04 0,69 0,08 

Areia -0,26 0,37 -1,00 0,47 0,48 

Lama -0,94 0,32 -1,58 -0,31 3,68E-03 

Distância da Costa 0,06 0,02 0,02 0,10 1,87E-03 

Transparência da água -0,05 0,03 -0,10 -6,21E-04 0,05 

 

As capturas com rede grossa foram mais ricas em espécies, nos substratos formados por 

rodolitos de algas calcárias, em áreas mais afastadas da região costeira e com transparência da 

água igual ou superior a sete metros. A riqueza de espécies nas capturas com rede fina foi 

semelhante entre os substratos de recifes, rodolitos e areia, em média duas espécies/Km² * h. O 

substrato formado predominantemente por lama apresentou baixa riqueza de espécies para os 

dois tipos de rede de emalhar de fundo (Figura 4). 
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Figura 4: Dinâmica de operação de pesca com redes de emalhar de fundo com malhas do tipo 

fina e grossa, e distribuição dos recursos pescados por profundidade. A seta, com os tipos 

principais de malhas, indica o uso predominante em áreas profundas e rasas, a largura da seta 

demostra a representatividade em CPUE pelos tipos de rede e a coloração em degrade demostra 

a frequência de pesca (mais escura com maior frequência). As três variáveis em vermelho (tipo 

de substrato, TSM e profundidade) são as que melhor explicam a variabilidade nas capturas em 

peso. O substrato está representado de acordo com os padrões de uso das redes de emalhar de 

fundo, áreas rasas areno-lamosas, áreas profundas com maiores formações recifais e os 

rodolitos cobrindo grandes extensões. Os peixes mostrados correspondem as espécies 

capturadas. Os descartes estão representados proporcionalmente nas capturas totais e em 

diferentes áreas pelas embarcações. 

 

Foram capturados 4.345 espécimes de peixes que totalizaram 2.374 kg distribuídos em 

99 espécies, dentre as quais destacam-se: Caranx crysos; Haemulon parra; Scomberomorus 

brasiliensis; Lutjanus synagris; Acanthurus chirurgus; Haemulon plumierii; Euthynnus 

alletteratus; Bagre marinus; Caranx bartholomaei; Sciades proops; representam 70% do 

número de indivíduos (Tabela 3). 

A maioria das espécies registradas (79) possuem o status de conservação (IUCN, 2017) 

pouco preocupante (LC), que correspondeu a 80% dos indivíduos capturados. Sete espécies 

foram consideradas quase em risco de extinção (NT), sendo duas destas (Albula vulpes e 

Pseudobatos percellens), espécies descartadas durante as pescarias, e as outras cinco 
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(Carcharhinus acronotus, Carcharhinus limbatus, L. analis, L. synagris, Mycteroperca bonaci) 

de alto valor comercial. Uma espécie (Sphyrna lewini), com dois indivíduos capturados, está 

em risco de extinção (Tabela 3). 

As seis espécies de elasmobrânquios registradas, foram representadas por 92 indivíduos 

capturados. A espécie Rhizoprionodon porosus foi a mais capturada, e a oitava espécie nas 

capturas totais (Tabela 2). 

A rede fina apresentou uma maior riqueza nas capturas (91 espécies) quando comparada 

a rede grossa (46 espécies). Observar-se que 38 espécies foram comuns a ambas as redes 

(Tabela 3). 

 

Categorização comercial das espécies capturadas 

As categorias de comercialização foram significativamente diferentes quanto ao peso de 

captura (KW = 28,05; p = 0,000), número de indivíduos (KW = 12,83; p = 0,005) e número de 

espécies (KW = 36,25; p = 0,000) (Figura 5a, b e c).  

A maior biomassa foi classificada como espécies de segunda categoria para 

comercialização (1.0391,51 Kg - 46,3%) (Figura 5a). A maior abundância numérica foi de 

peixes de terceira (1.627 peixes - 40,7 %) (Figura 5b), seguido dos peixes considerados descarte 

que corresponderam a 14,4 % das capturas totais em peso (323,8 Kg) (Figura 5a), e em número 

de indivíduos (575 peixes) (Figura 5b). 

As categorias de menor valor comercial e descarte foram mais ricas em número de 

espécies (Figura 5c). Os peixes de primeira qualidade de comercialização apresentaram os 

menores valores em peso, número de indivíduos e riqueza absoluta de espécies (Figura 5a, b e 

c). 

 

 

Figura 5: Peso (a), número de indivíduos (b) e número de espécies (c) por categoria comercial. 

As categorias comerciais estão representadas por 1ª – peixes de maior valor comercial; 2ª – 

peixes com segundo maior valor comercial; 3ª – peixes de baixo valor comercial e descarte 
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“bycatch” – peixes capturados acidentalmente e que são descartes (sem valor comercial). As 

barras representam ± 1 erro padrão da média. 

 

As capturas apresentaram dominância de poucas espécies em cada categoria comercial. 

Para as espécies de primeira, destaca-se a espécie Centropomus undecimalis (44% dos 

indivíduos desta categoria), a pesca dessa espécie é direcionada com o uso da rede grossa entre 

os meses de novembro e março. Iniciando em áreas próximas a 20m de profundidade e 

terminando em áreas mais rasas com 10m. A segunda espécie mais representativa nas capturas 

da rede grossa foi Lutjanus analis (22%). Nas capturas realizadas com rede fina, as espécies de 

primeira mais frequentes foram Scomberomorus cavala, em profundidades inferiores a 20m e 

Mycteroperca bonaci, em profundidade superior a 40m. Estas espécies representaram 17% dos 

peixes nesta categoria (Tabela 4).  

Das 21 espécies classificadas como de segunda, Caranx crysos e L. synagris se 

destacaram predominantemente nas capturas realizadas com rede fina, e S. brasiliensis na rede 

grossa, representando 84 % do total de peixes nesta categoria. Os tubarões representaram a 4% 

dos peixes capturados nesta categoria comercial (Tabela 4). 

Na categoria de menor valor de comercialização, foram registradas 38 espécies, dentre 

as quais Haemulon parra foi a mais representativa, com 31% dos indivíduos capturados e 26 

espécies, foram classificadas como raras, corresponderam a menos de 1% do número de 

espécimes capturados nesta categoria (Tabela 4).  

Das 99 espécies registradas, 31 foram capturadas acidentalmente e consideradas pelos 

pescadores como descarte, correspondendo a 14% do peso total das capturas. Os bagres foram 

os principais representantes, dentre as quais destacaram-se o Bagre marinus, Sciades proops e 

o Aspistor luniscutis, que, juntos somaram 53% dos peixes descartados, capturados 

principalmente pelas redes finas em habitas formados por rodolitos e próximos a recifes 

marinhos (Tabela 4). 

A variabilidade na proporção do número de peixes descartados por lance de rede grossa 

foi alta, 80% por lance, durante a estação seca. A proporção média do peso de descarte nas 

capturas com a rede grossa foi mais alta durante a estação seca, cerca de 60% do peso total por 

lance. Por outro lado, as proporções de descarte observadas com a utilização da rede fina foram 

constantes, entorno de 20% do total capturado em ambas as estações do ano. 

Apesar da proporção de descarte com a rede fina ser menor, as capturas com essa rede 

apresentaram maior biomassa (321Kg) e diversidade de espécies capturadas (32), associado a 

habitas de maior biodiversidade, próximo a recifes marinhos e substrato biodetrítico (rodolitos).
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Tabela 4: Lista das 99 espécies classificada em ordem decrescente de peso total (Kg) e número de indivíduos (n). Peso médio individual (Kg) e desvio 

padrão do peso individual (Kg). Status de conservação pela IUCN (2017), pouco preocupante (LC); quase ameaçada (NT); dados insuficientes (DD); em 

perigo (EN). Valor médio em reais (R$) por quilograma comercializado entre os anos de 2012 e 2015. Categoria comercial (1- peixe de maior valor 

comercial; 2 – segundo maior valor comercial; 3 – menor valor comercial; 4 – descarte). Identificação da captura por tipo de rede, fina (F.) e grossa (G.) 

ESPÉCIE Nome comum Nome comum (inglês) IUCN 
Peso 

total de 
captura   

Peso 
médio  

Stan. 
Dev. n 

 Cat. 
Comercial  

Valor 
médio 

/Kg 

Cat. 
Rede 

Caranx crysos Garaxumba Blue runner LC 382,0 0,5 139,3 775 2 9,12 F.G. 

Scomberomorus brasiliensis Serra Serra Spanish mackerel LC 253,8 0,7 277,1 360 1 e 2 11,21 F.G. 

Euthynnus alletteratus Bonito Little tunny LC 190,2 1,0 362,7 195 2 e 3 3,55 F.G. 

Haemulon parra Cambuba Sailor's grunt LC 165,1 0,3 104,4 490 3 2,75 F.G. 

Lutjanus synagris Ariocó Lane snapper NT 124,3 0,4 141,3 354 1 9,48 F.G. 

Sphyrna lewini Cação-martelo Scalloped hammerhead EN 100,2 50,1 7858,1 2 2 8,00 F.G. 

Centropomus undecimalis Camurim Common snook LC 99,9 2,6 594 38 1 19,53 G. 

Rhizoprionodon porosus Cação-frango Caribbean sharpnose shark LC 93,3 1,3 1079,5 74 2 8,03 F.G. 

Bagre marinus Bagre branco Gafftopsail sea catfish LC 85,6 0,6 258,2 153 3 e 4 0,00 F.G. 

Carcharhinus acronotus Cação-lombo-preto Blacknose shark NT 82,4 9,2 4162,5 9 2 8,00 F.G. 

Acanthurus chirurgus Caraúna-preta (cirurgião) Doctorfish LC 67,4 0,2 65,2 310 3 e 4 2,59 F.G. 

Haemulon plumierii Biquara White grunt LC 54,8 0,3 74,5 215 3 2,61 F.G. 

Caranx bartholomaei Garajuba Yellow jack LC 48,7 0,5 222,7 91 2 8,87 F. 

Sciades proops Uritinga Crucifix sea catfish - 47,2 0,5 179,8 91 4 0,00 F.G. 

Sparisoma axillare Budião-batata Gray parrotfish DD 39,3 0,5 140,7 84 3 3,50 F.G. 

Aspistor luniscutis Bagre amarelo 
 

- 37,7 0,6 262,4 64 3 e 4 0,00 F.G. 

Carcharhinus limbatus Cação-galha-preta Blacktip shark NT 36,0 36,0  1 2 8,00 G. 

Echeneis neucratoides Piolho/rêmora Whitefin sharksucker DD 31,9 0,8 364,9 39 4 0,00 F.G. 

Elops saurus Ubarana Ladyfish LC 31,8 1,1 293 29 3 e 4 0,00 F.G. 

Rachycentron canadum Beijupirá Cobia LC 31,6 1,9 3993 17 1 e 2 15,01 F.G. 
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Auxis thazard Bonito Frigate tuna LC 24,8 0,6 240,8 43 2 e 3 3,32 F.G. 

Echeneis naucrates Piolho/rêmora Live sharksucker LC 24,2 0,8 374,1 32 4 0,00 F.G. 

Bagre bagre Bagre de fita Coco sea catfish LC 21,2 0,4 111 49 3 e 4 0,00 F.G. 

Ocyurus chrysurus Guaiúba Yellowtail snapper DD 21,0 0,4 104,4 47 1 e 2 10,98 F. 

Caranx latus Garacimbora Horse-eye jack LC 19,8 1,1 952,1 18 2 8,39 F.G. 

Lutjanus analis Cioba Mutton snapper NT 19,6 1,0 728,3 20 1 12,38 F.G. 

Sparisoma frondosum Budião-batata Agassiz's parrotfish DD 16,1 0,5 201,6 34 3 e 4 3,38 F. 

Anisotremus virginicus Mercador Porkfish LC 13,3 0,2 131,1 58 3 3,00 F.G. 

Scomberomorus cavalla Cavala-impinge King mackerel LC 13,1 0,9 667,7 14 1 17,99 F.G. 

Holocentrus ascensionis Mariquita Squirrelfish - 12,5 0,2 37,7 78 3 3,01 F. 

Priacanthus arenatus Olho-de-vidro Atlantic bigeye LC 12,5 0,2 112,3 58 3 e 4 3,00 F. 

Opisthonema oglinum Sardinha-bandeira Atlantic thread herring LC 12,2 0,2 70,9 81 3 2,39 F.G. 

Micropogonias furnieri Corvina Whitemouth croaker LC 10,2 1,0 182,3 10 1 e 3 7,17 G. 

Albula vulpes Ubarana-focinho-de-rato Bonefish NT 10,2 0,5 290 20 4 0,00 F.G. 

Scomberomorus regalis Cavala-branca Cero LC 9,9 0,7 309,5 15 1 e 2 10,79 F. 

Cynoscion leiarchus Pescada-branca Smooth weakfish LC 8,1 1,2 1023,8 7 2 13,00 F.G. 

Mycteroperca bonaci Sirigado Black grouper NT 7,8 0,0  1 1 18,00 F. 

Elagatis bipinnulatus Peixe-rei Rainbow runner - 6,4 1,3 137,4 5 2 8,00 F. 

Seriola rivoliana Arabaiana Longfin yellowtail LC 6,1 0,7 179,6 9 1 18,77 F. 

Lycengraulis grossidens Arenque Atlantic sabretooth anchovy LC 6,1 1,0 460,4 6 3 e 4 0,00 F.G. 

Calamus penna Pena Sheepshead porgy LC 5,8 0,2 71,5 27 3 e 4 2,43 F. 

Caranx hippos Xaréu Crevalle jack LC 4,8 0,0  1 2 10,00 G. 

Calamus pennatula Pena Pluma porgy LC 4,7 0,3 420,3 15 3 3,01 F. 

Chaetodipterus faber Parú branco/enxada Atlantic spadefish LC 4,4 0,4 154,3 12 3 2,85 F.G. 

Haemulon aurolineatum Xira-branco Tomtate grunt LC 3,8 0,1 84,6 28 3 1,83 F.G. 

Sparisoma amplum Budião-batata Reef parrotfish LC 3,6 0,7 179,4 5 3 3,00 F. 

Cynoscion virescens Pescada-de-dente Green weakfish LC 3,2 0,0  1 1 15,00 G. 

Conodon nobilis Coró-amarelo Barred grunt LC 3,2 0,2 44,3 15 3 3,01 F. 

Lactophrys trigonus Baiacu-cofre Buffalo trunkfish LC 3,2 1,1 443,8 3 4 0,00 F. 

Chloroscombrus chrysurus Palombeta Atlantic bumper LC 2,9 0,1 30,1 28 3 e 4 2,77 F.G. 
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Syacium papillosum Solha/Linguado-da-areia Dusky flounder LC 2,8 0,1 33,4 24 4 0,00 F. 

Heteropriacanthus cruentatus Olho-de-cão Glasseye LC 2,4 0,2 78,9 10 3 3,00 F. 

Lutjanus alexandrei Baúna Brazilian snapper - 2,4 0,4 29,9 6 2 5,01 F. 

Selene brownii Peixe-galo Caribbean moonfish LC 2,4 0,3 251,8 9 2 e 3 6,75 F. 

Selar crumenophthalmus Garapau Bigeye scad LC 2,4 0,1 26,3 18 3 3,01 F. 

Dactylopterus volitans Falso-voador Flying gurnard LC 2,4 0,2 103,7 10 4 0,00 F. 

Fistularia tabacaria Trombeta Cornetfish LC 2,0 0,0  1 4 0,00 F. 

Pseudobatos percellens Cação-viola Chola guitarfish NT 2,0 0,5 134,3 4 4 0,00 F.G. 

Lutjanus jocu Dentão Dog snapper DD 1,9 0,6 337,9 3 1 12,85 F. 

Decapterus tabl Garapau Redtail scad LC 1,9 0,2 55,2 10 4 0,00 F. 

Uraspis secunda Cara-de-galo Cottonmouth jack LC 1,9 0,9 102,5 2 2 8,00 F. 

Pomacanthus paru Paru French angelfish LC 1,8 0,9 866,2 2 4 0,00 F. 

Gymnothorax moringa Moréia-pintada Spotted moray LC 1,8 0,9 33,9 2 4 0,00 F. 

Trachinocephalus myops Peixe-lagarto Snakefish LC 1,8 0,2 82,8 10 4 0,00 F.G. 

Scorpaena plumieri Anequim/Peixe-escorpião Spotted scorpionfish LC 1,8 0,4 206,6 6 4 0,00 F.G. 

Hypanus marianae Raia de pedra Brazilian large-eyed stingray DD 1,6 0,8 414,4 2 3 e 4 1,37 F. 

Mugil curema Tainha White mullet LC 1,6 0,5 111,5 3 2 9,18 F.G. 

Centropomus parallelus Camurim Fat snook LC 1,6 0,0  1 1 18,00 G. 

Acanthurus bahianus Caraúna (cirurgião) Ocean surgeon LC 1,4 0,2 30,9 7 3 3,02 F. 

Acanthostracion quadricornis Baiacu-caixão Scrawled cowfish LC 1,3 0,2 79,7 8 4 0,00 F. 

Trichyurus lepturus Espada Largehead hairtail LC 1,3 0,0  1 3 2,50 F. 

Lagocephalus laevigatus Baiacu Smooth puffer LC 1,3 0,0  1 4 0,00 F. 

Oligoplites palometa Guavira/Tibiro Maracaibo leatherjacket LC 1,3 0,0  1 4 0,00 G. 

Selene vomer Peixe-galo Lookdown LC 1,2 0,4 498,6 3 3 e 4 2,64 F.G. 

Synodus intermedius Peixe-lagarto Sand diver LC 1,1 0,2 66,5 5 4 0,00 F. 

Archosargus rhomboidalis Salema Western Atlantic seabream LC 1,0 0,3 107,9 4 2 5,00 F. 

Syacium micrurum Solha Channel flounder LC 1,0 0,1 26,8 9 4 0,00 F. 

Oligoplites saliens Guavira/Tibiro Castin leatherjacket LC 0,9 0,0  1 3 3,01 G. 

Sphyraena guachancho Bicuda Guachanche barracuda LC 0,8 0,0  2 2 8,00 F. 

Fistularia petimba Trombeta Red cornetfish LC 0,8 0,0  1 4 0,00 F. 
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Notarius grandicassis Bagre-cabeçudo Thomas sea catfish LC 0,8 0,0  1 4 0,00 F. 

Ulaema lefroyi Carapicu Mottled mojarra LC 0,7 0,1 19,1 12 3 3,02 F. 

Alphestes afer Sapé Mutton hamlet LC 0,7 0,3 152 2 3 3,00 F.G. 

Gymnothorax vicinus Moréia-marrom Purplemouth moray LC 0,6 0,0  1 4 0,00 F. 

Haemulon steindachneri Cocoroca Chere-chere grunt LC 0,5 0,1 42,4 6 3 3,00 F. 

Mulloidichthys martinicus Saramunete Yellow goatfish LC 0,5 0,3 7,1 2 3 3,00 F. 

Orthopristis ruber Canguito Corocoro grunt LC 0,5 0,2 101,3 3 3 3,02 F. 

Cephalopholis fulva Piraúna/garoupinha Coney LC 0,4 0,2 77,8 2 2 4,00 F. 

Polydactylus virginicus Barbudo Barbu LC 0,3 0,1 27,4 5 2 e 4 4,45 F. 

Holacanthus ciliaris Peixe-anjo Queen angelfish LC 0,3 0,0  1 4 0,00 F. 

Thalassophryne nattereri Anequim-da-lama Copper Joe LC 0,3 0,1 13,4 2 4 0,00 F.G. 

Alectis ciliaris Galo-do-alto African pompano LC 0,3 0,1 40,1 3 1 7,59 F. 

Pseudupeneus maculatus Saramunete Spotted goatfish LC 0,2 0,1 24,7 2 3 3,02 F. 

Haemulon melanurum Sapurana Cottonwick grunt LC 0,2 0,0  1 3 3,00 F. 

Diodon spp Baiacu-espinho 
 

LC 0,2 0,0  1 4 0,00 F. 

Diapterus auratus Garapau Broad shad LC 0,1 0,0  1 3 3,02 F. 

Haemulon squamipinna Xira_amarelo  - 0,1 0,0  1 3 3,02 F. 

Selene setapinnis Peixe-galo Atlantic moonfish LC 0,1 0,0  1 4 0,00 F. 

Harengula clupeola Sardinha lage False herring LC 0,0 0,0  1 3 1,11 F. 
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Distribuição espacial dos recursos pesqueiros 

A interpolação de dados de captura e esforço de pesca, a partir dos registros das 

operações de pesca, permitiu visualizar padrões de esforço que são significativamente 

diferentes entre as áreas de pesca norte, centro e sul (KW = 6,57; p = 0,037). O esforço de pesca 

em áreas rasas e próximas à costa é alto quando direcionada a captura de espécies de alto valor 

comercial (Figura 6a, b e c). Por outro lado, áreas mais profundas e distantes da costa sofrem 

um menor esforço de pesca apresentam altos valores de biomassa e altos índices de diversidade 

de peixes (Figura 6a, c, d, e, f).  

A variabilidade da CPUE foi alta, com grandes capturas em áreas rasas (6 m) mais ao 

sul e áreas profundas (50 m) no centro e norte do litoral. As áreas próximas às desembocaduras 

de rios apresentaram baixos rendimentos de pesca, baixa riqueza e diversidade (Figuras 6d, e e 

f). 

Os valores de esforço de pesca com rede de emalhar de fundo foram baixos em toda a 

área da AMP (APARC-RN), desde áreas rasas, próxima à costa, até áreas mais profundas, fora 

dos limites de proteção (Figura 6a e c).  Nesta área, foi observada uma alta abundância e 

diversidade de espécies, com o aumento diretamente relacionado à profundidade e distância da 

costa (Figura 6d, e e f). 

 

Figura 6: Análise espacial pelo método de kriging mostra a distribuição do (a) esforço de pesca 

em Km² * h, (b) categoria de comercialização, (c) profundidade, (d) CPUE peso em Kg/Km² * 

h, (e) CPUEspp em spp/Km² * h, (f) H’, ao longo do litoral estudado. O polígono tracejado 

representa os limites da AMP (APA Recifes de Corais). 
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DISCUSSÃO 

Baixos rendimentos com baixa diversidade e alta frequência de descarte foi observado 

nas áreas rasas, até 20m de profundidade, que se estendem desde próximo à capital, até áreas 

mais ao sul do Estado, e que estão associadas ao alto esforço de pesca, com rede grossa, 

direcionadas principalmente a pesca de Centropomus undecimalis. Por outro lado, na porção 

norte, as pescarias que são empreendidas, predominantemente, com rede fina em áreas mais 

profundas, superiores a 30m, são observados altos rendimentos de pesca, com alta diversidade, 

baixa frequência de descartes e menor esforço de pesca, o que contrasta com o esforço aplicado 

em todas as outras áreas mais profundas desde Natal ao limite sul do Estado. 

Cinner et al. (2013) argumenta que as áreas marinhas, com até 14km de distância, 

adjacentes aos centros comercias de pescado, tendem a apresentar menor abundância de 

pescados comparativamente às áreas mais distantes. No presente estudo, constatou-se que esta 

área afetada foi quatro vezes superior. Contudo, vale ressaltar que o sinergismo de outros 

impactos pode agir de forma cumulativa na redução da abundância e diversidade de peixes 

adjacentes à capital, como, v.g., existe evidências sobre as pescarias com armadilhas na mesma 

região, que aplicam um alto esforço de pesca na captura de peixes recifais que são destinados à 

exportação que a mais de uma década se desenvolve no nordeste do Brasil (Ivo et al., 2010; 

Marques e Ferreira 2010; Lessa et al., 2004). Outro impacto antrópico, decorrente de 

concentrações humanas é a alta frequência dos descartes de poluentes nas águas dos rios e 

estuários em Natal (Cunha et al., 2015; Seeliger et al., 2012), que em 2007, resultou em um 

desastre ambiental com a mortandade de dezenas de toneladas de peixes e crustáceos no estuário 

que banha a cidade de Natal (Nobre, 2011).  

Os efeitos cumulativos de impactos da pesca e de descarte de resíduos, desde o estuário 

às áreas costeiras, podem afetar habitats ecologicamente conectados e que são extremamente 

sensíveis, como os recifes de corais (Aschenbrenner et al., 2016; Nagelkerken, 2000) e bancos 

de rodolitos (Araújo and Amaral, 2016; Vital et al., 2010), estes habitats favorecem uma maior 

biodiversidade marinha para a região (Aarts et al., 2013). As capturas ao norte da área de estudo 

corroboram esse fato, com a maior diversidade de peixes do litoral. A presença desses ricos 

habitats favorece outros tipos de pescarias com efeitos positivos nas produções pesqueiras e 

economia local (Batista et al., 2016; Calado, 2010).  

As capturas com rede de emalhar de fundo foram compostas por aproximadamente 64 

espécies de interesse comercial, mas apenas 12 eram de alto valor comercial. As espécies de 

segunda categoria de comercialização predominaram, principalmente Caranx crysos, Lutjanus 

synagris e Scomberomorus brasiliensis, com o total de espécies capturadas correspondendo a 
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21% do total de espécies registradas no Estado do Rio Grande do Norte (Garcia Jr et al., 2015). 

Estudos de curta duração tendem a representar uma imagem da assembleia de peixes que, ao 

longo de anos de monitoramento nas mesmas áreas, podem refletir padrões na estrutura de 

comunidade de peixes da região (Mustamaki et al., 2015) e mudanças na valorização das 

espécies de pescado pela disponibilidade no mercado (Alverson, 1994), fato esse, já observado 

nas últimas décadas por causa da sobre-explotação de espécies de topo de cadeia (Freire and 

Pauly, 2010; Pauly et al., 1998).  

As redes finas e grossas são utilizadas, geralmente, em diferentes habitats na plataforma 

continental. Análises convencionais dos desembarques integradas a abordagens etnobiológicas 

podem ajudar a compreender, de forma complementar, que a escolha do pescador pelas áreas 

de pesca não são escolhas aleatórias, depende da época do ano, área de pesca, condições 

ambientais (Lima et al., 2017) e que partem de premissas empíricas repassadas entre os 

pescadores nas experiências diárias, mas que nem sempre estão associadas a espécies de maior 

valor comercial (Salas et al., 2004). 

A eventual captura de espécies de alto valor comercial contrasta com as proporções de 

espécies de segunda e terceira categorias. A distinção entre espécies-alvo, capturas acidentais 

acessórias e descarte de pescarias, é uma questão ainda difícil de definir (Bellido et al., 2011; 

Kelleher, 2005), principalmente em pescarias multiespecíficas em regiões tropicais, onde há 

uma grande diversidade de espécies e baixa dominância (Stergiou et al., 2003). Os altos valores 

dos índices ecológicos e de captura de espécies de segunda e terceira categoria comercial, com 

a rede fina e principalmente ao norte da área estudada, sugerem que a pesca com este tipo de 

rede de fundo apresenta múltiplas espécies-alvo, que pode estar relacionada à escolha do 

pescador de acordo com a época do ano, tipo de habitat e características do petrecho utilizado 

(Alverson, 1994; Bellido et al., 2011).  

O uso da rede fina predomina em todo o litoral, com captura principal de peixes de 

segunda categoria comercial como a espécie Caranx crysos, a mais abundante em 

profundidades superiores a 30 m. Esta espécie apresenta uma ampla distribuição batimétrica na 

plataforma continental, com preferência por águas mais profundas próximas ao talude (Sley et 

al., 2009). A espécie S. brasiliensis apresentou também grande expressividade e isso se deve 

provavelmente à migração de clupeídeos para a região estuarina (Batista and Fabré, 2001).  

Lessa et al. (2004) relatam que S. brasiliensis é a espécie mais importante nas capturas 

com redes de emalhar no nordeste do Brasil, entretanto, estes autores não especificam se a rede 

é de deriva ou de fundo. Por outro lado, esta espécie é alvo na pesca com rede de emalhar de 

deriva na costa norte do Brasil (Batista and Fabré, 2001). No presente estudo, S. brasiliensis foi 

considerada, pelos pescadores ao norte do litoral, como uma espécie de segunda categoria. 
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Provavelmente a associação do petrecho de pesca, com habitats de alta diversidade de espécies, 

nas extensas áreas de recifes e “restinga” ao norte, aumente a probabilidade de captura de 

espécies de maior valor comercial e, por isso, S. brasiliensis tenha um valor secundário no 

mercado local, porém, ao sul, foi observado diferenças na valorização, onde a diversidade foi 

mais baixa. 

A espécie L. synagris está entre as espécies comercialmente mais valorizadas na região, 

com alta abundância nas capturas de redes finas. Ela integra um grupo de espécies recifais de 

alto valor comercial que é intensamente explorado em todo mundo (Edgar et al., 2014). Esta 

espécie possui dois picos de agregações reprodutivas ao longo do ano, que é alvo de intensa 

pesca pela frota de pequena escala (Freitas et al., 2014), classificada na Lista Vermelha da 

IUCN, como “quase ameaçada” de extinção na natureza (IUCN, 2017).  

A criação de medidas de ordenamento das capturas desta espécie é necessária para a 

redução de riscos à população. Para isso, são necessárias investigações que possam identificar 

os aspectos ecológicos ambientais das áreas de agregações reprodutivas desta espécie (Oliveira 

Freitas et al., 2011) e como a pressão de pesca é exercida por outros petrechos de pesca, como 

armadilhas para peixes (Ivo et al., 2010) e linha de mão. Essas informações devem ser usadas 

para subsidiar propostas de manejo socioambientais adequadas na manutenção da atividade 

pesqueira, e redução dos riscos de sobrepesca deste recurso. 

As áreas de pesca com maior esforço de captura, em profundidades de até 20m, 

apresentaram maiores abundâncias de peixes de terceira categoria e de descartes. 

Aproximadamente 30 espécies de peixes de pequeno porte foram consideradas descartes, sem 

interesses comerciais ou para consumo e que normalmente são descartados ainda durante a 

pescaria. A maior biomassa de descartes está associada à pesca com rede fina em profundidades 

entorno de 20m. Os altos índices de descarte são principalmente de espécies de bagres da 

família Ariidae e rêmoras da família Echeneidae, o que ressalta a necessidade de implementação 

de um monitoramento adequado dos descartes para que se possa compreender os efeitos deste 

impacto no ecossistema. 

Apesar de estudos mostrarem que as capturas acidentais estão diminuindo, isso pode ser 

um reflexo na diminuição das capturas totais em todo o mundo (FAO, 2009; Zeller and Pauly, 

2005). Os efeitos da sobrepesca de espécies comerciais sobre as cadeias tróficas nos 

ecossistemas marinhos são relevantes e bem conhecidos (Freire and Pauly, 2010; Pauly et al., 

1998). Entretanto, a redução nas abundâncias das capturas acidentais pode também estar 

associada ao avanço tecnológico no aumento da seletividade, criação de políticas de incentivo 

à redução das capturas acidentais, no manejo de artes de pesca e na criação de áreas de exclusão 

de pesca (FAO, 2016). No Brasil, a estatística de pesca sofre com sucessivas descontinuidades 
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nos registros de desembarques, o que prejudica avaliações do estado de conservação dos 

recursos pesqueiros marinhos, além disso, nunca houve um acompanhamento sistemático dos 

descartes. No litoral estudado, não há regulamentação para uso das redes de emalhar de fundo, 

nem políticas públicas voltadas a pesca de pequena escala. Diante disso, o presente estudo, traz 

as primeiras informações sistemáticas do nordeste do Brasil, sobre a espacialização das áreas 

de pesca com rede de emalhar de fundo, produtividade, diversidade e análise dos descartes. 

As redes finas são as mais comuns neste tipo de pesca, com capturas mais diversas, 

maiores proporções de espécies pelágicas e migratórias de segunda e terceira categoria de 

comercialização, como o Caranx crysos, Scomberomorus brasiliensis e Euthynnus alleteratus 

que corresponderam a 30% dos peixes capturados, e com alto descarte de indivíduos de espécies 

sem valor comercial, com atuação em áreas de substrato de rodolitos e próximos a recifes. 

Apesar deste tipo de rede ter os menores tamanhos de malhas, gera proporcionalmente menos 

descarte. Contudo, são necessários outros estudos sobre as capturas com este tipo de rede para 

verificar a estrutura de populações e aspectos ecológicos das espécies para se melhorar o 

entendimento do impacto deste petrecho no ecossistema marinho. Comparativamente, a rede 

grossa, com maiores malhas e utilizada por uma menor parcela de pescadores, apresenta maior 

proporção de descartes, em capturas direcionadas a espécie Centropomus undecimalis nas áreas 

costeiras próximas a grandes estuários, nas regiões central e sul do litoral estudado, habitat 

típico desta espécie no nordeste do Brasil (Dantas and Barletta, 2016). As diferenças observadas 

no presente estudo quanto ao uso dos tipos de rede evidenciam que a relação de impacto está 

diretamente relacionada ao tipo de habitat em que as redes são lançadas para pescar e tamanho 

de malha. 

Na região norte da área estudada, a existência de uma AMP (APARC-RN), com uma 

grande área envolvendo diversos habitats, mas que não garante a conservação sem uma gestão 

interdisciplinar efetiva da área protegida e com participação dos usuários dos recursos (Andrew 

et al., 2007; Di Franco et al., 2016; Larkin, 1996). Os gestores da APARC precisam superar as 

barreiras políticas e burocráticas para avançar em medidas básicas, como o registro sistemático 

por monitoramento das capturas da pesca de pequena escala (Smith et al., 2003) e diagnósticos 

participativos em todas as comunidades de pesca (Berkes, 2003; Linke and Bruckmeier, 2015; 

Wiber et al., 2009).  

A falta de conhecimento sobre a explotação dos recursos pesqueiros na APARC, uma 

área de alta diversidade de peixes, dificulta o aperfeiçoamento das regras de uso dos habitats e 

conservação de espécies vulneráveis (Berkes, 2003; Kolding et al., 2014), o que pode prejudicar 

a manutenção da qualidade dos serviços ecossistêmicos ligados à pesca (alimentação) e turismo 

(atrativos para visitação) (Lopes et al., 2015), além de agravar os conflitos entre esses dois 
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setores econômicos locais na APARC (Lopes et al., 2014). Muitas vezes, os conflitos não estão 

no uso comum dos serviços ecossistêmicos, mas no cumprimento das medidas de manejo das 

AMPs para a conservação dos serviços ecossistêmicos (Lopes et al., 2015).  

A abordagem de cogestão dessas atividades pode atuar diretamente na complexidade de 

usos de recursos, com envolvimento não só da pesca, mas de diversos outros usuários marinhos, 

mediando conflitos entre pescadores, setor turístico, empresarial e governança. Esta abordagem 

tem se mostrado uma eficiente ferramenta de manejo, por envolver gestores públicos e usuários 

em um grupo comum que se capacita mutuamente, com compartilhamento de conhecimentos 

acerca da realidade social local e dos ecossistemas envolvidos (Linke and Bruckmeier, 2015). 

A cogestão proporciona o empoderamento das comunidades pesqueiras, durante o 

processo, com a habilitação dos indivíduos e das comunidades a assumir responsabilidades e 

agir de forma eficaz para salvaguardar ou alterar seu ambiente (Jentoft, 2005). Além disso, é 

importante destacar que a cogestão tem sido cada vez mais entendida como um processo de 

resolução de problemas, muitas vezes longo e contínuo, em vez de um ponto final (Carlsson 

and Berkes 2005). 

No litoral estudado, a gestão da pesca tanto na região metropolitana como na APARC 

tem deixado os pescadores e pescadoras a margem das decisões sobre a manutenção da 

qualidade ambiental e de reivindicar os próprios direitos. A organização e empoderamento dos 

pescadores do Rio Potengi, pode reduzir o efeito “top-down” das decisões e entraves 

burocráticos e jurídicos para auxiliar na restauração da qualidade ambiental deste rio que recebe 

grandes quantidades de poluentes e afeta diretamente as famílias que sobrevivem do 

extrativismo no rio e estuário. Na APARC, a cogestão ajudaria a reduzir os conflitos entre a 

pesca, turismo e governança, com um ajuste mais democrático das competências, regras e 

decisões que auxiliarão no planejamento estratégico de projetos para o desenvolvimento local. 

As comunidades de pescadores costeiras no Brasil não são homogêneas e possuem 

preparo distinto no engajamento em arranjos de cogestão. Na prática, as políticas públicas 

convencionalmente empregadas, têm enfraquecido e marginalizado comunidades de pescadores 

no Brasil, em processos de tomada de decisão da gestão de recursos pesqueiros. Em muitos 

casos, as comunidades necessitam passar por um processo de aprendizado na criação e na 

manutenção da gestão compartilhada (KaliKosKi et al., 2009; Kalikoski et al., 2006). 

A ausência de políticas públicas que assista a pesca de pequena escala no litoral estudado 

contribui para a insustentabilidade da região litorânea e dificulta a tomada de decisões 

adequadas para a redução de impactos ao ecossistema. A dificuldade de estimar os impactos do 

descarte pelos diversos tipos de artes de pesca (Kelleher, 2005), está diretamente relacionada 

ao conhecimento do esforço aplicado por cada tipo de petrecho de pesca em diferentes 
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ambientes (Shester and Micheli, 2011), que segue como reflexo de um problema mundial nas 

pescarias de pequena escala (FAO, 2011; Kelleher, 2005).  

A consistência nas informações geradas no presente estudo ressalta as diferenças no 

esforço de pesca e rendimentos dos tipos de redes de emalhar de fundo ao longo do litoral, com 

uma alta biomassa de peixes descartados em áreas rasas e próximas ao maior centro urbano, a 

capital do Estado, e que evidencia a necessidade de criação de áreas de exclusão ou controladas 

para a pesca. Estudos mostram que os pescadores no Brasil são favoráveis a áreas marinhas 

protegidas para conservação dos recursos pesqueiros, desde que sejam observadas as 

necessidades das comunidades de forma participativa e ampla (Lopes et al., 2015; Pinto et al., 

2015).  

Medidas integradas de gestão de uso em todo o litoral com atenção a áreas de maior 

biodiversidade ao norte, com uso predominante de redes finas, e à maior concentração de 

esforço de pesca com redes grossas em área rasas auxiliam no direcionamento de propostas para 

regulamentação de áreas de uso, mas precisam ser discutidas de forma participativa, levando 

em consideração as experiências de uso, particularidades dos habitats e das comunidades 

pesqueiras ao longo do litoral. Dois habitas importantes e produtivos na pesca com rede fina 

são as áreas recifais e de restinga, distantes da costa, por outro lado, nas áreas rasas próximas a 

desembocadura de rios, ocorre os maiores descartes na pesca direcionada ao Centropomus 

undecimalis. Estes habitats precisam ser mais investigados para uma melhor compreensão de 

sua importância tanto para os recursos pesqueiros quanto para os demais tipos de pesca. 

 

CONCLUSÃO 

A dinâmica da pesca com rede de emalhar de fundo grossa e fina opera de acordo com 

o uso em habitats marinhos, com reflexo na composição das capturas. As redes grossas, 

utilizadas por uma pequena parcela de pescadores, apresenta baixa biomassa e riqueza de 

espécies em áreas rasas e próximas aos maiores estuários do litoral, como o que está integrado 

a capital do Estado. Estas áreas precisam ser mais investigadas para saber se os baixos índices 

de rendimentos de captura e diversidade estão associados à explotação dos recursos naturais 

pela pesca ou se são efeitos cumulativos de diversos outros impactos, associados às áreas rasas 

e estuarinas próximas a centros urbanos e industriais. 

As redes finas, com baixa dominância e alta diversidade de espécies nas capturas 

indicam que este tipo de pesca utiliza múltiplas espécies-alvo, com 70% de suas capturas 

composta por espécies de segunda categoria, ao passo que as espécies de primeira são raras 

com este tipo de rede. Por outro lado, as redes grossas, são direcionadas a um habitat raso para 
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captura de uma espécie alvo, de primeira categoria comercial. Com este tipo de rede as capturas 

em áreas rasas apresentam uma baixa biomassa, mas proporcionalmente, uma maior quantidade 

de descartes quando comparada à rede fina, que é a mais comum das redes de emalhar de fundo 

e seu uso em áreas rasas, inferiores a 10m no período seco, proporcionam capturas maiores de 

peixes sem valor comercial, que são descartados. Portanto, as áreas rasas, com maior frequência 

de exploração pela pesca em habitats de maior diversidade de espécies e próximos a rios e 

estuários sofrem maior impacto em biomassa e diversidade de descartes, diferente do observado 

em habitats de maior diversidade em áreas mais distantes da costa.  

O menor esforço de pesca e maior diversidade de espécies, na região norte, pode ser o 

reflexo da extensa área da plataforma desta região, com diversidade de habitas e da presença de 

uma AMP, não pelo ordenamento de pesca, que é ineficiente, mas pelo desenvolvimento do 

turismo, que nos últimos anos passou a incluir grupos de pescadores nas atividades de passeio 

náutico. Essa última informação precisa ser melhor integrada a estudos futuros com a pesca na 

região, para compreender melhor, o quanto que a migração de pescadores da pesca para o 

turismo pode estar influenciando na redução do esforço de pesca nesta área e contribuindo, 

neste caso, indiretamente para a eficiência na conservação. 

A rede fina é utilizada o ano inteiro explorando os períodos de maior ocorrência de 

peixes como Scomberomorus brasiliensis, Caranx crysos, Lutjanus synagris e Euthynnus 

alleteratus, em áreas com profundidades inferiores a 30m, entretanto, com maior produtividade 

em áreas mais profundas. A rede grossa, por outro lado, é utilizada por embarcações 

motorizadas em épocas específicas (período seco e início do chuvoso) para pescar 

principalmente indivíduos da espécie Centropomus undecimalis. Neste período, os pescadores 

que utilizam este tipo de rede, concentram esforços de pesca próximo a desembocadura de rios, 

que apesar da baixa abundância de captura, quando comprada à rede fina, geram valores 

satisfatórios pelo alto valor deste pescado. 
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RESUMO 

A pesca de pequena escala possui uma abrangência mundial significativa. O potencial 

acesso aos recursos naturais pelos diversos tipos de pescarias é capaz de gerar informações 

rápidas e precisas. A espécie Caranx crysos é explorada principalmente pela pesca de pequena 

escala nos Oceanos Atlântico Norte e Mediterrâneo. Entretanto, pouco se conhece da dinâmica 

populacional e pesqueira dessa espécie no Oceano Atlântico Sul. No presente estudo, foram 

realizados embarques na frota de pequena escala que opera com rede de emalhe de fundo no 

litoral oriental do Rio Grande do Norte no nordeste do Brasil, onde foi observado que esta 

espécie é a mais capturada, com maior ocorrência em profundidades entre 20 e 30m e em 

distâncias entre 10 e 20km da costa. Além da profundidade, a alta transparência e temperatura 

próxima a 24°C definiram áreas preferenciais para esta espécie. As redes de emalhe de fundo 

utilizadas capturaram principalmente indivíduos adultos com maior probabilidade de presença 

em profundidades entre 30 e 40m, enquanto que os menores foram mais comuns em áreas 

https://www.elsevier.com/journals/estuarine-coastal-and-shelf-science/0272-7714/guide-for-authors
https://www.elsevier.com/journals/estuarine-coastal-and-shelf-science/0272-7714/guide-for-authors
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próximas à desembocadura de rios, o que pode estar relacionado à mudança ontogenética do 

hábito alimentar da espécie. Os indivíduos com tamanho corporal maiores que 30cm, em 

estádio maduro e vazio, ocorreram em maior abundância principalmente ao norte da área 

estudada onde está implantada uma Área Marinha Protegida (AMP). Estes resultados são as 

primeiras informações sobre a distribuição espacial e biologia reprodutivas de C. crysos no 

Atlântico Sul, o que evidencia a importância ecológica da região e a necessidade do 

acompanhamento contínuo da pesca principalmente na AMP, para que medidas de manejo 

possam ser cada vez mais adequadas à espécie e aos objetivos de conservação.   

 

INTRODUÇÃO 

A pesca de pequena escala abrange cerca de 90 % dos pescadores em todo o mundo, 

fornecendo os meios de vida de milhões de pessoas em comunidades pesqueiras pobres (FAO, 

2016, 2005). Este tipo de pesca é geralmente considerado mais sustentável do que a de grande 

escala, porque usam, na maior parte dos casos, petrechos com baixo poder de pesca, apresenta 

baixa captura acidental, não destroem comunidades bentônicas e a maior parte da produção é 

destinada ao consumo humano (Jacquet and Pauly, 2008). Além de garantir a segurança 

nutricional de grande parte da população mundial, os diversos tipos de pescarias praticadas, 

habitat explorados e conhecimento ecológico acumulado (Hall and Close, 2007; Jentoft and 

Chuenpagdee, 2015; Johannes, 1998) tornam a pesca de pequena escala uma grande fonte de 

informações sobre os ecossistemas marinhos, com extrema relevância econômica e na gestão 

de áreas prioritárias para conservação (Pinto et al., 2015). 

No Nordeste do Brasil, grande parte da frota pesqueira de pequena escala opera 

geralmente com redes de emalhar (Lessa et al 2009). Contudo, diversos tipos de redes são 

enquadrados nesta pescaria, desde redes de deriva com grandes dimensões, a redes pequenas 

utilizadas em áreas estuarinas. Não há estudos que detalhem o uso e capturas dos diferentes 

tipos de rede para esta região. A rede de emalhe de fundo está dentro de um subconjunto de 

“redes de espera ancoradas”, que possuem diversas configurações, que, por não possuir 

informações técnicas de uso, não estão regulamentadas pela legislação pesqueira vigente.  

Dentre as espécies capturadas pela pesca de pequena escala, destaca-se o Caranx crysos 

(Trindade-Santos and Freire, 2015), entretanto, apesar do reconhecido interesse comercial por 

esta espécie na pesca (Goodwin and Finucane, 1985; Sley et al., 2009), não há estudos 

específicos sobre a distribuição espacial e reprodução no Atlântico Sul. Rombenso et al., (2016) 

estudaram o desenvolvimento da espécie em cultivo no sul do Brasil, ressaltando a importância 
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da temperatura no desenvolvimento dela. O segundo registro de ocorrência da espécie na 

Argentina reforça sua presença no limite sul do Atlântico (Delpiani et al., 2011). Outro registro, 

no Canadá, ampliou a ocorrência da espécie no extremo norte do Atlântico durante o verão 

(Devine and Fisher, 2014).  

A maioria dos estudos acerca do Caranx crysos no Atlântico Central aborda a 

distribuição em estágios larvais e juvenis através das correntes e associados a macroalgas em 

deriva (Espinosa-Fuentes and Flores-Coto, 2004; Flores-Coto and Sanchez-Ramirez, 1989, 

1989; Wells and Rooker, 2004). Os estudos mais recentes foram desenvolvidos no 

Mediterrâneo com informações de primeira maturação, época de desova e dieta da espécie em 

diferentes fases do desenvolvimento ontogenético (Sley et al., 2009, 2010, 2012). 

A influência da temperatura no desenvolvimento de Caranx crysos (Rombenso et al., 

2016) e a mudança na dieta determinada pelo desenvolvimento ontogenético da espécie (Sley 

et al., 2009) serviram como premissas no presente estudo para testar a hipótese de que a 

distribuição espacial de indivíduos adultos em regiões tropicais está relacionada a áreas 

profundas e mais distantes da costa, sob influência de águas oceânicas com temperatura mais 

baixa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi conduzido no litoral oriental do Nordeste do Brasil, Estado do Rio Grande 

do Norte, onde foram selecionados seis portos de embarque, (1) Touros, (2) Rio do Fogo, (3) 

Maxaranguape, localizadas na região norte da área de estudo onde existe uma área marinha 

protegida (APM), conhecida como - APA dos Recifes de Corais (APARC), com extensas 

formações recifais e outra de origem biodetrítica conhecida localmente pelos pescadores por 

“restinga”, é uma formação de cascalho carbonático bioclástico que recobre grande parte do 

assoalho marinho, assim como extensas dunas de areia submersas (Vital et al., 2010). Na região 

central do litoral estudado, foram realizados embarques em (4) Natal, e ao sul em (5) Tibau do 

Sul e (6) Baia Formosa sendo a capital do Estado, Natal, com o maior porto marítimo do Estado, 

com grande movimento de embarcações e centralização do mercado pesqueiro (Figura 1).  
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Figura 1: Área de estudo e localizações dos lances de pesca acompanhados (pontos escuros). 

(1) Touros, (2) Rio do Fogo, (3) Maxaranguape, (4) Natal, (5) Tibau do Sul e (6) Baia Formosa. 

O polígono cinza representa a APARC-RN e os pontos escuros são as localizações dos lances 

de rede observados. 

 

A plataforma continental interna, intermediária e externa são comumente distinguidas 

pela sua profundidade de água, da seguinte forma: plataforma interna até 15 m de profundidade, 

plataforma intermediária entre 15 e 25 m de profundidade e plataforma externa de 25 m de 

profundidade até a quebra no talude (Vital et al., 2010). Segundo Vital et al. (2010) O litoral 

oriental do Rio Grande do Norte possui um alargamento da plataforma continental ao norte, 

entorno de 75 a 90km, e um estreitamento a frente de Natal com 14km, aumentando novamente 

em direção ao sul até alcançar 30km de largura (Figura 1).   

A área mais larga da plataforma continental está localizada a APARC, uma área marinha 

protegida (AMP), conhecida no Brasil como uma categoria de Unidade de Conservação (UC), 



70 
 

criada em 2001 pelo Decreto no 15.746 de 2001. Está localizada ao norte do litoral estudado 

próximo aos municípios de Touros, Rio do Fogo e Maxaranguape. Esta AMP tem o objetivo de 

conservar o ecossistema marinho e ordenar o turismo e a pesca na região. Após a edição do 

plano de manejo (Oceânica, 2014), sua abrangência representa uma área marinha de 1.460,42 

km², onde foram criadas áreas exclusivas para mergulho SCUBA, turismo recreativo e de 

exclusão à pesca (Lopes et al., 2014). Outra medida de manejo foi a criação de um plano 

emergencial para a pesca, o qual regulamenta o uso dos diversos tipos de petrechos pesqueiros 

nos diferentes tipos de habitats marinhos da unidade de conservação. 

 

Capturas com rede de emalhe de fundo 

As pescarias foram realizadas em embarques junto à frota motorizada de pequena escala 

que opera com rede de emalhar de fundo no período de julho de 2012 a junho de 2014, Os botes 

motorizados de pequeno porte com cabine foram escolhidos por possibilitar a instalação de eco 

sondas com GPS (Garmin GPS Map 521 S). Um total de 88 lances de rede acompanhados foi 

validado para as análises.  

Os tamanhos das redes variam entre 509 e 2.400m, com tempo de imersão da rede 

variando entre 1 hora e 30 minutos a 12 horas. Os primeiros lances de rede eram realizados em 

horários próximos ao crepúsculo da tarde e os outros, no crepúsculo da manhã em 

profundidades que se situavam entre 6 e 52 metros. 

Duas configurações principais de redes de emalhar de fundo foram observadas na 

região, a ‘“rede fina”, como é conhecida pelos pescadores da região, é a mais utilizada em todo 

o litoral, e apresentam um menor custo de confecção. Essas redes apresentam tamanhos de 

malha esticada entre 80 e 100mm, com espessura de nylon entre 0,40 e 0,60mm e usadas durante 

todo o ano, porém, com maior frequência no período chuvoso. O tamanho médio das redes é de 

1.027m com variação entre 531 e 2.400m, com altura média de 1,6m, e foram usadas 

principalmente em áreas com substratos consolidados (próximas a recifes) e biodetríticos 

(Rodolito de algas calcárias e restos de conchas e corais).  

A outra configuração de rede, conhecida como “rede grossa” apresenta tamanhos de 

malhas que variaram entre 120 e 320mm, com dimensões médias menores do que 787m e 

comprimentos variando entre 626 e 983 m. Estas redes são lançadas principalmente em 

substratos lamosos, com tempo médio de permanência na água de nove horas, usadas 

preferencialmente durante o período seco. Ambas as configurações apresentavam as alturas de 

rede variando entre 1,5 e 1,7 m. 
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O acompanhamento das operações de pesca contou com os registros de quatro grupos 

de variáveis, relacionadas à (1) operação de pesca, relacionadas às dimensões da rede, tamanho 

de malha e tempo de imersão; (2) localização da operação de pesca, com o registro da 

coordenada geográfica, profundidade e distância da costa; (3) o ambiente, com registros da 

estação do ano, transparência, temperatura da água e tipo de substrato. Esta última variável foi 

obtida indiretamente pelo conhecimento do mestre de pesca, classificado em recifes, rodolitos, 

areia e lama; (4) os aspectos biológicos, com a identificação das espécies de peixes e biometria 

delas (mensuração do peso em gramas, comprimento total e zoológico em centímetros). Dentre 

o total de 775 indivíduos registrados, uma subamostra de 83 foi coletado para análise 

macroscópica dos estádios de maturação das gônadas segundo. 

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória para avaliação da normalidade dos 

dados (Kolmogorov-Smirnov) e aplicação de testes univariados ao nível de significância de 

5%, as variáveis que atenderam ao pressuposto de normalidade foi aplicada ANOVA um fator, 

e as que não atenderam a este pressuposto foi aplicado o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis (KW). Estas análises exploratórias tiveram o objetivo de identificar diferenças sazonais 

nas variáveis ambientais e na dinâmica da pesca. Correlações bivariadas de Pearson também 

foram realizadas entre as variáveis para identificação de correlações espaciais entre 

profundidade, distância da costa, transparência e latitude. 

O esforço de pesca (F) foi calculado através do produto do comprimento da rede (R), 

vezes a altura (A), vezes o tempo de imersão da rede na água (t), sendo definido em m²*h. 

F = R 𝑥 A 𝑥 𝑡 

 

Com os dados de peso de captura, em gramas, foi calculada a CPUE convencional 

através da razão entre o peso de captura C e o esforço de pesca, com unidade definida em g/m² 

* h. 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
C

F
 

Distribuição espacial 

Primeiramente, foi utilizado um modelo linear generalizado binomial com a função de 

ligação logística para modelar a probabilidade de presença do Caranx crysos nos lances de rede, 

com base nas variáveis explicativas do conjunto de variáveis ambientais. Para a variável 

“resposta”, foi considerada a presença (1) e ausência (0) da espécie nos lances de rede.  O 

segundo GLM foi utilizado para modelar o peso esperado de captura, usando as observações 
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positivas, ou seja, apenas dos lançamentos de pesca em que a espécie foi capturada. Na 

componente sistemática desse modelo, foram utilizados o esforço de pesca e os conjuntos de 

variáveis 2 e 3.  

Foram executadas rotinas para a variável resposta peso com diferentes modelos de 

distribuição e função de ligação, de modo que as análises foram iniciadas com todas as variáveis 

e, passo a passo, foram sendo retiradas aquelas que não apresentaram significância. O critério 

para escolha do melhor modelo considerou a análise de normalidade dos resíduos (Kolmogorov 

Smirnov, α=0,05) e, posteriormente, aqueles que apresentaram distribuição dos resíduos 

normal, e o que apresentou melhor ajuste aos dados observados com menor valor de AIC foi 

selecionado (Akaike, 1998; Maunder and Punt, 2004). 

 

Distribuição de adultos de Caranx crysos 

Para identificar diferenças na estrutura em comprimento de jovens e adultos de Caranx 

crysos capturados com rede de emalhar de fundo foram utilizados os dados totais de 

comprimento dos indivíduos capturados da espécie Caranx crysos e os dados das subamostras. 

Estes foram testados quanto à normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov Smirnov. 

Primeiramente, os dados foram separados em duas classes de comprimento para ambos os 

conjuntos de dados. Estas classes tiveram, como referência, o comprimento de primeira 

maturação de 26cm obtido por Goodwin and Finucane (1985) no Golfo do México. A variância 

entre esses dados foi testada pela ANOVA um fator ao nível de 5% de significância. Dessa 

forma, foi gerada uma classe com os comprimentos menores que 26cm, consideradas jovens e 

outra com os comprimentos iguais ou maiores que 26cm, os adultos.  

Os dados totais de comprimento zoológico (CZ) foram inseridos como variável resposta 

no GLM, e na componente sistemática do modelo foram utilizados os fatores e covariáveis dos 

conjuntos de variáveis 2 e 3. As estimativas de CZ foram geradas pelos modelos de distribuição 

normal com funções de ligação identidade e outro com função logarítmica e modelo gama com 

função de ligação logarítmica. O modelo selecionado com melhor ajuste do CZ estimado aos 

valores observados foi avaliado pelos critérios de normalidade do resíduo e menor valor de AIC 

(Akaike, 1998; Maunder and Punt, 2004).  

A proporção sexual foi verificada e os estádios de maturação das gônadas dos indivíduos 

coletados foram classificados segundo Vazzoler (1996). A frequência de exemplares entre os 

estádios de maturação foi testada pelo qui-quadado (X²) ao nível de significância de 5%. Devido 

à baixa frequência de indivíduos nos estádios de imaturos (1) e em maturação (18) nas 
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subamostras, somente dados dos estádios de maduro e esvaziados foram utilizados nas 

estimativas de probabilidade de presença, nos GLMs e nas interpolações durante as análises de 

estatísticas espaciais. 

A probabilidade de presença de indivíduos com gônadas maduras e esvaziadas foi 

modelada por GLMs individuais com distribuição binomial e função de ligação logística, onde 

os casos positivos, em ambos os modelos foram representados pelo valor 1 e os demais estádios 

de maturação como imaturo, em maturação, maduro (quando GLM para esvaziado) e esvaziado 

(quando GLM para maduros), receberam o valor 0. Nas subamostras coletadas, não foram 

identificados casos de gônadas em estádio de repouso. Em cada modelo, foram inseridas, na 

componente sistemática, as variáveis, o tipo de malha, o esforço de pesca, a localização e 

ambientais. As duas primeiras entraram com interação nos modelos e dos dois conjuntos de 

variáveis citados, a estação do ano e o tipo de substrato foram inseridos como fatores na análise 

e as demais entraram como covariáveis. 

 

Estatística Espacial 

Com a ferramenta Geoestatistic Analyst do software ArcGis 10.2 foram gerados mapas 

na escala de 1:800.000 com superfícies suavizadas, com a probabilidade de presença de Caranx 

crysos estimada pelo GLM interpolada pelo método de kriging. As variáveis explicativas 

indicadas pelos GLMs também foram modeladas espacialmente com propósito de comparar às 

distribuições de probabilidade de presença de Caranx crysos. O mesmo foi aplicado para CPUE 

e comprimento zoológico (CZ), com as respectivas variáveis explicativas. 

 

RESULTADOS 

Ao longo do litoral, as distâncias das áreas de pesca apresentaram correlações positivas 

e significativas com a profundidade (r = 0,68; p = 0,000) e transparência da água (r = 0,77; p = 

0,000) mostrando que áreas mais distantes da costa são mais profundas e com maior 

transparência da água (r = 0,77; p = 0,000). O mesmo foi observado para a latitude (r = 0,38; p 

= 0,000), indicando que as pescarias, na porção norte do litoral, são realizadas em áreas de 

pesca mais distantes da costa do que ao sul. 

Durante 18 meses de observações em embarques, apenas a temperatura superficial do 

mar (TSM) apresentou variações significativas entre as estações chuvosa e seca (ANOVA p = 

0,000), com média anual de 27,3 °C. A maioria dos lances de pesca (85%) ocorreu em águas 
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com transparência de 8m, em profundidades de até 19m e distâncias da costa inferiores a 7km 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Diferença entre as estações seca e chuvosa para as variáveis ambientais (média ± 

desvio padrão). Temperatura da superfície do mar (TSM) em graus Celsius, transparência da 

água e profundidade das áreas de pesca em metros e distância da costa em quilômetros. 

Estatística de teste não paramétrico (Kruskal Wallis) e valores de p.  

  seca chuvosa KW p 

TSM (°C) 27,7 ± 1,1 26,5 ± 1 19,246 0,000 

Transparência 7,5 ± 3,5 7,2 ± 5 0,411 0,521 

Profundidade 16,7 ± 7,5 17,2 ± 9,7 0,013 0,909 

Distância da costa 9 ± 5,9 9,2 ± 6,7 0,320 0,572 

 

 

Distribuição espacial 

Caranx crysos esteve presente em 53% dos lances de rede, com peso total de captura de 

365,5 Kg, representando 16 % das 2,24 t capturadas pela frota de rede de emalhe de fundo, sem 

diferença de peso entre as estações chuvosa e seca (KW = 2,365; p = 0,124). Esta espécie foi 

capturada predominantemente com rede de malhas finas, menores que 100mm (91,7% das 

capturas). 

A probabilidade de presença desta espécie foi explicada pela variabilidade transparência 

da água e profundidade, covariáveis indicadas pelo GLM (distribuição binomial e função de 

ligação logística) como estatisticamente significativas para nos lances de rede realizados 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Probabilidade de presença de Caranx crysos nas capturas da frota de rede de emalhe 

de fundo, utilizando o modelo de distribuição binomial com função de ligação logística.  

    

Intervalo de confiança 

95%  

 

Parâmetro B Erro padrão Inferior Superior p 

Transparência da água 0,236 0,1009 0,038 0,433 0,020 

Profundidade -0,094 0,0453 -0,183 -0,006 0,037 

 

A captura de Caranx crysos ocorreu em diferentes profundidades, com maior 

probabilidade de ocorrência em profundidades próximas a 30 m. A probabilidade de presença 

da espécie aumenta com a profundidade, ao mesmo tempo em que diminui a frequência de 

pesca, que pode ser observado pelos maiores intervalos de confiança (Figura 2a). A mesma 
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tendência foi observada para o aumento da transparência da água, com maiores probabilidades 

de ocorrência entre 11 e 15m de transparência da água (Figura 2b). 

 

 

Figura 2: Probabilidade média de presença de Caranx crysos (linha escura) em função da 

profundidade (a) e transparência da água (b) obtida com o modelo de distribuição binomial e 

função de ligação logística. Intervalo de confiança de 95%, superior linha cinza e inferior 

tracejada. 

 

A maior probabilidade de presença de Caranx crysos ocorreu ao norte da área estudada, 

inclusive com maiores chances dentro da área marinha protegida, localizada em áreas mais 

profundas e transparentes (Figura 8a, b e c).  Foram identificadas duas áreas na região central 

da costa, com profundidades elevadas e alta probabilidade de presença desta espécie (Figura 8a 

e b). Por outro lado, as áreas de pesca mais ao sul e próximas à desembocadura de rios 

apresentaram as menores probabilidades de presença (Figura 8a). 

Nas profundidades entre 30 e 40m ocorreram as maiores capturas em peso de Caranx 

crysos (Figura 3a), representado pelo modelo com bom ajuste aos dados observados (AIC = 

938), o GLM de distribuição normal, função de ligação identidade e distribuição normal dos 

resíduos (Kolmogorov-Smirnov p=0,479; Tabela 3; Figura 3b), foi melhor que os demais 

modelos, que não apresentaram distribuição normal dos resíduos (Tabela 3).  

 

Tabela 3: GLMs gerados para o peso esperado de captura e parâmetros de avalição dos modelos. 

Modelo 

Função de 

ligação Média dos resíduos 

Normalidade dos resíduos 

(p) AIC 

Normal identidade 3,51E-012 0,479 938 

Normal logarítmico 2716,01 0,001 866 

Gama logarítmico -4530,72 2,22E-005 170 

 



76 
 

 

 

Figura 3: Modelo normal com função de ligação identidade (linha escura), com intervalos de 

confiança de 95% (linhas tracejadas) (a). Distribuição normal dos resíduos do modelo normal 

identidade (b). 

 

Neste modelo, o intercepto, a interação entre estação e o esforço de pesca, a interação 

entre o tipo de rede e o esforço de pesca, a TSM, a profundidade, distância da costa, a latitude 

e a transparência da água explicaram, significativamente, a estimativa do peso de captura 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Resultados da análise GLM para variável resposta peso esperado de Caranx crysos, 

utilizando o modelo de distribuição normal com função de ligação identidade. O parâmetro B 

com valor 0a foi redundante ao primeiro item da variável categórica. 

    I. C de 95%   

  B 

Erro 

padrão Inferior Superior Chi-quad. p 

Intercepto 333170,25 98541,39 140032,67 526307,83 11,43 7,22E-04 

Chuvoso * esforço -4,09 1,34 -6,72 -1,45 9,24 2,37E-03 

Seco * esforço -7,04 1,90 -10,76 -3,32 13,76 2,08E-04 

Rede fina * esforço 3,69 1,14 1,46 5,91 10,51 1,19E-03 

Rede grossa * esforço 0a      
Recife 29891,89 9419,83 11429,36 48354,41 10,07 1,51E-03 

Rodolito 8639,39 2943,35 2870,53 14408,24 8,62 3,33E-03 

Lama 0a      
TSM -7418,88 1980,51 -11300,59 -3537,16 14,03 1,80E-04 

Profundidade 1366,54 368,79 643,73 2089,35 13,73 2,11E-04 

Distância da costa -2047,15 809,06 -3632,89 -461,41 6,40 1,14E-02 

Latitude 25564,41 8610,40 8688,34 42440,49 8,82 2,99E-03 

Transparência 2425,11 938,57 585,54 4264,68 6,68 0,01 

 

 

No início do período chuvoso, a rede grossa apresentou o melhor rendimento com menor 

esforço de pesca quando comparado à rede fina, por outro lado, no período seco, a rede fina 



77 
 

apresentou melhor rendimento com o menor esforço (Figura 4a). As CPUEs variaram entre 

0,06 e 18,8 g/m²/h (média de 1,6 ± 3,5), com valores médios semelhantes entre os tipos de rede 

na estação chuvosa (Figura 4a).  As capturas mais significativas ocorreram entre 20 e 30m, à 

aproximadamente 15km da costa (Figura 4b), em águas com temperaturas em torno de 24°C 

(Figura 4d) e com transparência da água acima de 10m (Figura 4e).  

Os maiores valores da CPUE ocorreram nos extremos norte e ao sul da área estudada, 

ao passo que os valores mais baixos foram observados próximos à região central do litoral 

(Figura 4f). Nesta área, foram observados os maiores valores de esforços de pesca de todo o 

litoral (Figura 4f). 

 

 

Figura 4: Distribuição espacial da CPUE de Caranx crysos em função das variáveis explicativas 

selecionadas pelo GLM normal identidade. (a) Esforço e CPUE da rede fina (barra e ponto 

escuros) e rede grossa (barra e triangulo cinza claro) por estação do ano. As barras representam 

± 1 erro padrão da média. Variação da CPUE por (b) profundidade, (c) distância da costa; (d) 

temperatura da água; (e) transparência da água; e (f) latitude.  

 

A interpolação da CPUE e variáveis ambientais mostrou, de forma mais clara, uma 

maior abundância de Caranx crysos em latitudes extremas da área de estudo (Figura 8d) e 

visualmente relacionadas às áreas mais profundas (Figura 8b), e com temperatura em torno de 

26 e 28°C (Figura 8e). Por outro lado, esta espécie foi pouco abundante em áreas mais centrais 

da costa, associadas à TSM mais alta (Figura 8d e). 

 



78 
 

Distribuição espacial de adultos reprodutivos 

Durante os embarques foram registrados 775 indivíduos da espécie Caranx crysos, 

correspondendo a 17,8% do número de peixes capturados. A maioria dos indivíduos foi 

capturada com malha fina (95%), os tamanhos de malhas variaram de 80 a 160mm entre nós 

opostos (Figura 5a), o que resultou em uma distribuição de frequência de comprimentos 

bimodal (Kolmogorov Smirnov, p = 0,001) com variação total entre 23 e 42cm, com uma moda 

em torno de 29cm e outra em 33 cm. A maioria dos exemplares capturados (84%) é considerada 

adulta com comprimento médio superior a 29cm (Figura 5b).  

 

 

Figura 5: Diagrama de caixas do comprimento zoológico de C. crysos por tamanho de malha 

(a). As linhas escuras no interior das caixas representam a mediana do número de indivíduos, 

as caixas representam 50% dos indivíduos e as barras superiores e inferiores 25% cada. 

Distribuição de frequência de comprimento de indivíduos da espécie C. crysos capturada com 

rede de emalhe de fundo (b). A linha pontilhada representa o L50 obtido por Godwin (1985) e 

a linha tracejada o L50 obtido por Sley (2012). 

 

A aplicação do GLM aos dados de comprimento zoológico, como variável resposta, 

resultou em três modelos com distribuição não normal dos resíduos, porém, com bom ajuste 

aos dados observados, o modelo normal, com função de ligação identidade (AIC = 3276), 

modelo normal com função de ligação logarítmica (AIC = 3278), e o modelo gama com função 

de ligação logarítmica (AIC = 3265). Este último, com menor valor de AIC, foi o escolhido e 

apresentou o tipo de substrato, a distância da costa, a latitude e a temperatura da água como 

variáveis estatisticamente significativas na explicação da variabilidade dos comprimentos 

(Tabela 5). 
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Tabela 5: Resultados do GLM para variável resposta CZ de Caranx crysos, utilizando o modelo 

de distribuição gama com função de ligação logarítmica.  

 
      I.C. de 95%     
  B Erro pad. Inferior Superior Chi-quad. p 

Intercepto 3,37 0,15 3,08 3,66 518,17 0,00E+00 

Recife 0,02 0,02 -0,02 0,07 1,04 0,31 

Rodolito 0,04 0,03 -0,01 0,09 2,43 0,12 

Areia -0,18 0,05 -0,28 -0,09 14,24 1,60E-04 

Lama 0a 
     

Distância da costa -4,84E-03 6,61E-04 -0,01 -3,55E-03 53,67 2,37E-13 

Latitude 0,06 0,02 0,03 0,10 14,88 1,15E-04 

TSM 0,02 2,22E-03 0,01 0,02 55,22 1,08E-13 

 

 

Indivíduos com mais de 30cm CZ foram observados com maior frequência em áreas 

que estavam até 20km de distância da costa (Figura 6a), com temperatura entre 24 e 30 °C 

(Figura 6b). Os indivíduos menores foram capturados em áreas de substrato 

predominantemente arenoso, ao passo que os maiores em substrato duro (recife e rodolitos) e 

lamoso (Figura 6c). Foi observado um aumento dos comprimentos dos indivíduos e a latitude, 

ou seja, em média, indivíduos menores estavam mais presentes ao sul, ao passo que, os maiores, 

ao norte. (Figura 6d). 

 

Figura 6: Comprimento zoológico médio estimado pelo (a) modelo gama logarítmico (linha 

escura) e CZ observado (linha cinza claro) em função da distância da costa. Média de CZ em 
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função da (b) TSM; (c) tipo de substrato, com as barras representam 1 erro padrão da média e; 

(d) latitude. 

Os lances de rede de emalhar de fundo ocorreram em áreas com predominância de 

substrato formado por rodolitos de algas calcárias indicando coberturas mais extensas desse 

substrato ao norte (Figura 8f). A TSM apresentou variação uniforme em quase todo o litoral, 

com exceção de uma pequena área próxima à costa e ao norte, que apresentou valores de 24°C 

(Figura 8g).  

Os indivíduos com tamanhos iguais e maiores a 30cm prevaleceram nas capturas, com 

distribuição predominantemente ao norte, desde áreas próximas à costa até áreas mais distantes 

(Figura 8g). Apesar da baixa frequência de indivíduos menores que 25cm de CZ, observamos 

uma ocorrência maior destes, em uma área próxima à costa, adjacente à desembocadura do Rio 

Potengi, entre 6° e 5,55° de latitude sul, em substrato predominantemente formado por areia e 

lama (Figura 8f e g). 

Não foram observadas diferenças no comprimento dos indivíduos entre as amostras com 

83 exemplares utilizados para a análise de maturação e o conjunto de dados totais (ANOVA; p 

= 0,633).  

A proporção sexual entre fêmeas e machos foi de 1,08 e a frequência de indivíduos entre 

os estádios imaturo, em maturação, maduros e esvaziados foi diferente (X² = 71,352; p = 7,18E-

06). Os indivíduos sexualmente maduros representaram 70% das capturas, predominando no 

período de chuvas mais intensas, nos meses de abril, maio, junho e em setembro que foi o início 

do período seco. Por outro lado, os indivíduos com gônadas esvaziadas (13,3%) foram mais 

comuns nos meses de novembro, janeiro e maio. Os indivíduos em maturação (13%), nos meses 

de maio, junho, setembro e outubro. Os imaturos tiveram baixa representatividade (2,4%), com 

registros somente em fevereiro.  

A probabilidade de presença de indivíduos adultos gerados pelo modelo de distribuição 

binomial e funções de ligação logística (AIC = 56,4) indicou que a presença desta espécie, com 

indivíduos adultos em estádios de gônada madura e esvaziada é explicada significativamente 

pela variação na TSM e na latitude (Tabela 6). 
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Tabela 6: Resultados da análise GLM para variáveis respostas presença de indivíduos maduros 

e esvaziados de Caranx crysos nas capturas da frota de rede de emalhe de fundo, utilizando o 

modelo de distribuição binomial com função de ligação logística. 

      

Intervalo de 

confiança de 95%       

  B 

Erro 

padrão Inferior Superior 

Chi-

quadrado df Sig. 

TSM 0,405 0,144 0,123 0,687 7,903 1,000 0,005 

Latitude 1,618 0,674 0,296 2,939 5,757 1,000 0,016 

 

A probabilidade de presença de indivíduos adultos foi maior em temperaturas mais altas 

(27 a 29°C). Por outro lado, há uma menor probabilidade destes indivíduos ocorrerem quando 

as temperaturas estiverem próximas a 24°C (Figura 7a e b). 

 

 
 

Figura 7: Probabilidade de presença de indivíduos adultos de C. crysos por TSM (a) e latitude 

(b). 

 

Os indivíduos adultos de C. crysos ocorrem em toda a área estudada, entretanto, foi 

maior a probabilidade de serem encontrados indivíduos maduros nos extremos norte e sul da 

costa. As maiores probabilidades de ocorrência dos indivíduos maduros e esvaziados estão 

inclusive dentro da AMP. Já ao sul, foi observada outra área, entretanto menor, com alta 

probabilidade de presença de indivíduos maduros, mas baixa para indivíduos esvaziados 

(Figura 8h e i). 

a b 
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Figura 8: Interpolação dos dados de todos os lances de rede de emalhar de fundo registrados. 

(a) probabilidade de presença de Caranx crysos gerada pelo modelo binomial logístico; (b) 

profundidade das áreas de pesca; e (c) transparência da água; (d) distribuição espacial da CPUE 

(g/m² * h); (e) variação da TSM em °C; (f) categorias de substrato, 1 – lama, 2 – areia, 3 – 

rodolitos, 4 – recife marinho; (g) comprimento zoológico (cm); (h) probabilidade de presença 

de indivíduos c/ gônadas maduras e (i) probabilidade de presença de indivíduos c/ gônadas 

vazias. Polígono representa a AMP. 

 

 

DISCUSSÃO 

A pesca com rede de emalhe de fundo captura C. crysos ao longo de todo o ano. A maior 

captura de adultos maduros e com gônadas esvaziadas ocorreram no período em que a água está 

com temperatura mais baixa (25 a 27°C), chuvas mais intensas e início da estação seca, 

principalmente ao norte do litoral estudado. Rombenso et al. (2016) afirmam que, para o 

desenvolvimento ontogenético desta espécie, as melhores taxas de crescimento ocorrem em 

águas com temperaturas que variam entre 17 e 25°C, preferencialmente em torno de 20°C, 
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contexto que é típico de regiões tropicais e subtropicais. Nosso resultado está de acordo com os 

dados dos autores supracitados e, portanto, corroboram a primeira hipótese levantada deste 

estudo segundo a qual a distribuição de Caranx crysos é influenciada pela temperatura. 

O presente estudo também mostrou que a probabilidade de presença e estimativas de 

maior captura ocorreu em profundidades que variaram entre 30 e 40m, principalmente em águas 

com maior transparência, enquanto que a CPUE foi mais alta entre 20 e 30m. Nossos resultados 

estão de acordo com os estudos sobre as características biológicas desta espécie, que apontam 

a preferência por áreas mais próximas à região oceânica, em zona nerítica intermediária da 

plataforma continental (McKenney et al., 1958; Espinosa-Fuentes and Flores-Coto, 2004) 

confirmando a hipótese levantada neste trabalho, segundo a qual a presença de C. crysos é maior 

em áreas mais profundas, mais distantes da costa e, consequentemente, caracterizadas por terem 

águas mais transparentes. Estes resultados ampliam as informações sobre a distribuição e 

reprodução do C. crysos para áreas do Nordeste do Atlântico Sul. 

Poucos estudos analisaram a biologia reprodutiva de C. crysos. No Golfo do México, 

para capturas com redes de emalhe, foi obtido o valor de 26cm para o comprimento de primeira 

maturação (Goodwin and Finucane, 1985). No mediterrâneo, para dados de captura de rede de 

emalhar de fundo e de arrasto com malhas de 20mm entre nós opostos, foi obtido um L50 de 

22cm para fêmeas e 21cm para machos (Sley et al., 2012). No presente estudo, podemos supor 

que, em função, principalmente da seletividade das redes utilizadas, as capturas são 

predominantemente de adultos maiores que 26cm, com o menor comprimento registrado de 

23cm, o que mostra a alta seletividade desta rede para C. crysos. 

A seletividade observada no presente estudo não ofereceu um espectro abrangente das 

diferentes faixas de comprimento da população para avaliação do comprimento mínimo de 

primeira maturação. Por isso, foram analisadas a abundância e a probabilidade de presença dos 

indivíduos com gônadas maduras e vazias, em escala espacial. A avaliação macroscópica dos 

estádios de maturação das gônadas é utilizada por estudos no norte e nordeste do Brasil, porém, 

não é a forma ideal para se determinar, com maior exatidão, o comprimento mínimo de 

maturação, mas apresenta um baixo custo e rapidez na avaliação, quando comparado a análises 

microscópicas dos tecidos reprodutivos (Trindade-Santos and Freire, 2015). Além disso, os 

resultados obtidos foram importantes na compreensão da distribuição dos indivíduos adultos 

em estágio reprodutivo, indicando áreas prováveis de desova. 

Assim como C. crysos, a maioria das espécies marinhas no nordeste do Brasil não possui 

informações mínimas sobre aspectos reprodutivos da população (Trindade-Santos and Freire, 

2015), o que ressalta a necessidade de pesquisas sobre a reprodução desta espécie no Brasil 

cujas informações são comumente utilizadas em regulamentações de pesca (Dias Neto, 2010). 
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A rede de emalhe de fundo não possui regulamentação para o nordeste do Brasil e as 

informações do presente estudo são fundamentais para medidas de manejo deste tipo de pesca, 

uma vez que o peixe Caranx crysos é a espécie comercial predominante nas capturas. 

A predominância de indivíduos adultos, com gônadas esvaziadas durante o período 

seco, de novembro a janeiro, foi semelhante ao padrão observado por Sley et al., (2009) no 

verão do mediterrâneo, de junho a agosto. Estes autores observaram que indivíduos de C. crysos 

em estádio esvaziado apresentavam uma maior intensidade alimentar e sugeriram um 

sincronismo do período reprodutivo com o aumento da disponibilidade de alimento. 

A mudança ontogenética de indivíduos de C. crysos pode ser um dos fatores que 

explicam a distribuição espacial da espécie, uma vez que a preferência alimentar dela muda ao 

longo da vida do indivíduo. Quando jovem, alimenta-se predominantemente de zooplancton e 

crustáceo Penaeideos, porém quando adultos, são piscívoros alimentando-se exclusivamente de 

peixes das famílias Engraulidae e Clupeidae (Sley et al., 2009). O sincronismo dos picos 

sazonais na abundância entre presas e predadores já é conhecida na literatura como uma 

estratégia na sobrevivência das espécies (Dias et al., 2014; Sergeant et al., 2015). 

Essa preferência alimentar de adultos de C. crysos pode estar associada à desova da 

sardinha Opisthonema oglinum, que ocorrem em maior abundância entre junho e novembro, 

notadamente período seco, no nordeste do Brasil (ALVES and SAWAYA, 1975) e entre os 

meses de novembro e janeiro no sudeste do Brasil (Matsuura, 1977), de modo que isso nos leva 

a supor que a maior probabilidade de presença de C. crysos em estádios de maduro e esvaziado 

ao norte da área estudada pode estar relacionada à disponibilidade de presa: a sardinha O. 

oglinum. Contudo, estudos sobre a dieta de C. crysos na região são necessários e podem ajudar 

a explicar a maior probabilidade de indivíduos adultos coincidindo com o período reprodutivo 

da sardinha O. oglinum nesta região. 

As migrações também são ocasionadas por períodos de reprodução que influenciam, em 

grande parte, a distribuição da espécie na plataforma continental. Estudos mostram que a desova 

de C. crysos ocorre em profundidades superiores a 40m e próximas a águas oceânicas (Flores-

Coto and Sanchez-Ramirez, 1989; Goodwin and Finucane, 1985). Apesar de apresentar desova 

ao longo de todo o ano (McKenney et al., 1958), os maiores picos são observados no período 

seco, ou seja, no verão (Flores-Coto and Sanchez-Ramirez, 1989; Sley et al., 2010, 2012). No 

presente estudo, o pico de abundância dos indivíduos maduros ocorreu durante o período 

chuvoso e, dos esvaziados, durante o período seco, principalmente entre novembro e janeiro, 

em profundidades que variaram entre 30 e 40m, coincidindo com os dados apontados na 

literatura supracitada. 
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A maior abundância de indivíduos adultos ao norte do litoral sugere que Caranx crysos 

prefere as áreas mais ao norte do litoral para desovar, o que coincide com a existência de uma 

AMP na região. As causas para esta distribuição de C. crysos, nos extremos norte e sul do 

litoral, precisam ser investigadas a fundo. Por outro lado, a menor abundância e probabilidade 

de presença na região central do litoral, e a evidência, de maior esforço de pesca nesta área, 

indicam que a pressão de pesca na região marinha adjacente ao maior centro urbano e comercial 

de pescado da região pode estar contribuindo para esta menor abundância (Cinner et al., 2013).  

Outros fatores antrópicos – como a dispersão de poluentes nas áreas estuarinas e 

costeiras (Cunha et al., 2015; Seeliger et al., 2012) – também precisam ser considerados por 

influenciar diversas funções ecossistêmicas e de conectividade entre estuários e recifes 

marinhos (Bellwood et al., 2012; Olds et al., 2012). A compreensão do papel ecológico dos 

habitats para as espécies é importante como suporte para a determinação das medidas de manejo 

direcionadas à conservação de áreas essenciais para o ciclo de vida das espécies (Grol et al., 

2014; Kimirei et al., 2015).  

Atualmente, a criação de áreas marinhas protegidas (AMPs), com zonas de exclusão à 

pesca, é uma eficiente medida de manejo, pois fomenta a proteção das espécies estudadas não 

somente nos estágios iniciais de vida de populações exploradas pela pesca (Mateos-Molina et 

al., 2014), mas também de indivíduos adultos e de outras espécies associadas a diversos 

habitats. Contudo, observa-se que essa categoria restritiva de uso é limitada a menos de 0,1% 

das áreas recifais no mundo, de modo que somente 0,01% apresentam baixo risco ligado à 

sobrepesca (Mora et al., 2006). No Brasil, a eficiência no manejo de unidades de conservação 

não corresponde ao propósito das unidades ou, na maioria dos casos, não existe sequer medida 

de manejo (Artaza-Barrios and Schiavetti, 2007). 

De uma maneira geral, o presente estudo evidencia as características ambientais 

relevantes para o C. crysos, destacando a importância de Unidades de Conservação e seu efetivo 

funcionamento, com atenção para a preservação de áreas de reprodução da espécie e para um 

maior compromisso da gestão da pesca de pequena escala com vistas a controlar o esforço de 

pesca em áreas marinhas próximas às regiões de maior densidade populacional humana. 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo conclui que as redes de emalhe de fundo com malhas iguais ou superiores a 

80mm, entre nós opostos, captura principalmente indivíduos adultos de C. crysos, com tamanho 

corporal maior que 26cm, o que representa a parcela adulta da população. A ampla distribuição 

espacial de C. crysos revela a presença contínua desta espécie ao longo do ano em todo o litoral, 
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principalmente em profundidades entre 20 e 30m, o que revelou tanto a existência de indivíduos 

maduros entre os meses de abril e setembro como de esvaziados de novembro a maio.  

A maior presença de Caranx crysos adulto está relacionada a menor temperatura da água 

e nas áreas mais ao norte do litoral, notadamente na AMP (APARC-RN), sugere uma 

preferência desta espécie por esta região, que pode estar relacionada, a características 

ambientais importantes para a reprodução e alimentação desta espécie, e que precisam ser mais 

investigadas.  

As capturas de C. crysos nas operações de pesca com rede de emalhar de fundo ocorrem 

predominantemente em fundos formados por rodolitos de algas calcárias e próximas a 

formações recifais da área de proteção marinha, APARC-RN. Diante disso, a investigação das 

funções ecológicas dos habitats formados por substrato de rodolitos associados às áreas recifais 

são necessárias para uma melhor compreensão do funcionamento deste ecossistema onde a área 

de proteção ambiental está inserida. Tais informações poderão aperfeiçoar medidas de manejo 

ecossistêmico e das espécies de interesse comercial que utilizam esses dois tipos de habitats.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alves, M.I.M., Sawaya, P., 1975. Sobre a reprodução da sardinha-bandeira, 

Opisthonema oglinum (Lê Sueur), na costa do Estado do Ceará (Brasil). Arq. Ciênc. Mar 15, 

19–28. 

Artaza-Barrios, O.H., Schiavetti, A., 2007. The management effectiveness of two 

protected areas in the south coast of Bahia State, Brazil. Rev. Gest. Costeira Integrada 7, 117–

128. 

Bellwood, D.R., Hoey, A.S., Hughes, T.P., 2012. Human activity selectively impacts 

the ecosystem roles of parrotfishes on coral reefs. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 279, 1621–1629. 

doi:10.1098/rspb.2011.1906 

Cinner, J.E., Graham, N.A.J., Huchery, C., Macneil, M.A., 2013. Global Effects of 

Local Human Population Density and Distance to Markets on the Condition of Coral Reef 

Fisheries: Cinner et al. Conserv. Biol. 27, 453–458. doi:10.1111/j.1523-1739.2012.01933.x 

Cunha, C. de L. da N., Scudelari, A.C., Rosman, P.C.C., 2015. Using modelling 

techniques to assess sewage pollution in the Potengi River Estuary, Brazil. pp. 237–248. 

doi:10.2495/WS150201 

Decreto Estadual no 15.746, 2001. 



87 
 

Delpiani, S.M., Lertora, P.H., Mabragaña, E., de Astarloa, J.M.D., 2011. Second 

record of the blue runner Caranx crysos (Perciformes: Carangidae) in Argentine waters. Mar. 

Biodivers. Rec. 4, e31. 

Devine, B.M., Fisher, J.A.D., 2014. First records of the blue runner Caranx crysos 

(Perciformes: Carangidae) in Newfoundland waters. J. Fish Biol. 85, 540–545. 

doi:10.1111/jfb.12438 

Dias, D.F., Pezzi, L.P., Gherardi, D.F.M., Camargo, R., 2014. Modeling the spawning 

strategies and larval survival of the Brazilian sardine (Sardinella brasiliensis). Prog. 

Oceanogr. 123, 38–53. doi:10.1016/j.pocean.2014.03.009 

Dias Neto, J., 2010. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil, 2nd 

ed, p242. 

Espinosa-Fuentes, M.L., Flores-Coto, C., 2004. Cross-shelf and vertical structure of 

ichthyoplankton assemblages in continental shelf waters of the Southern Gulf of Mexico. 

Estuar. Coast. Shelf Sci. 59, 333–352. doi:10.1016/j.ecss.2003.09.006 

FAO (Ed.), 2016. Contributing to food security and nutrition for all, The state of world 

fisheries and aquaculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

FAO, 2005. Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty. 

Flores-Coto, C., Sanchez-Ramirez, M., 1989. Larval Distribution and Abundance of 

Carangidae (Pisces), from the Southern Gulf of Mexico, 1983-1984. Gulf Caribb. Res. 8, 

117–128. 

Goodwin, J., Finucane, J.H., 1985. Reproductive biology of blue runner (Caranx 

crysos) from the eastern Gulf of Mexico. Northeast Gulf Sci 7, 139–146. 

Grol, M., Rypel, A., Nagelkerken, I., 2014. Growth potential and predation risk drive 

ontogenetic shifts among nursery habitats in a coral reef fish. Mar. Ecol. Prog. Ser. 502, 229–

244. doi:10.3354/meps10682 

Hall, G.B., Close, C.H., 2007. Local knowledge assessment for a small-scale fishery 

using geographic information systems. Fish. Res. 83, 11–22. 

doi:10.1016/j.fishres.2006.08.015 

Jacquet, J., Pauly, D., 2008. Funding Priorities: Big Barriers to Small-Scale Fisheries. 

Conserv. Biol. 22, 832–835. doi:10.1111/j.1523-1739.2008.00978.x 

Jentoft, S., Chuenpagdee, R. (Eds.), 2015. Interactive Governance for Small-Scale 

Fisheries, MARE Publication Series. Springer International Publishing, Cham. 

Johannes, R.., 1998. The case for data-less marine resource management: examples 

from tropical nearshore finfisheries. Trends Ecol. Evol. 13, 243–246. doi:10.1016/S0169-

5347(98)01384-6 



88 
 

Kimirei, I., Nagelkerken, I., Slooter, N., Gonzalez, E., Huijbers, C., Mgaya, Y., Rypel, 

A., 2015. Demography of fish populations reveals new challenges in appraising juvenile 

habitat values. Mar. Ecol. Prog. Ser. 518, 225–237. doi:10.3354/meps11059 

Mateos-Molina, D., Schärer-Umpierre, M.T., Appeldoorn, R.S., García-Charton, J.A., 

2014. Measuring the effectiveness of a Caribbean oceanic island no-take zone with an 

asymmetrical BACI approach. Fish. Res. 150, 1–10. doi:10.1016/j.fishres.2013.09.017 

Matsuura, Y., 1977. A study of the life history of Brazilian sardine, Sardinella 

brasiliensis: IV. Distribution and abundance of sardine larvae. Bol. Inst. Ocean. 26, 219–247. 

McKenney, T.W., Alexander, E.C., Voss, G.L., 1958. Early development and larval 

distribution of the carangid fish, Caranx crysos (Mitchill). Bull. Mar. Sci. 8, 167–200. 

Mora, C., Andréfouët, S., Costello, M.J., Kranenburg, C., Rollo, A., Veron, J., Gaston, 

K.J., Myers, R.A., others, 2006. Coral reefs and the global network of marine protected areas. 

Sci.-N. Y. THEN Wash.- 2006, 1750. 

Oceânica, O., 2014. Zoneamento e Plano de Manejo da APARC. 

Olds, A.D., Connolly, R.M., Pitt, K.A., Maxwell, P.S., 2012. Habitat connectivity 

improves reserve performance: Connectivity improves reserve performance. Conserv. Lett. 5, 

56–63. doi:10.1111/j.1755-263X.2011.00204.x 

Pinto, M., Mourão, J., Alves, R., 2015. Use of ichthyofauna by artisanal fishermen at 

two protected areas along the coast of Northeast Brazil. J. Ethnobiol. Ethnomedicine 11, 20. 

doi:10.1186/s13002-015-0007-5 

Rombenso, A.N., Bowzer, J.C., Moreira, C.B., Sampaio, L.A., 2016. Culture of 

Caranx species [Horse-eye Jack Caranx latus (Agassiz), Blue Runner Caranx crysos 

(Mitchill), and Crevalle Jack Caranx hippos (Linnaeus)] in near-shore cages off the Brazilian 

coast during colder months. Aquac. Res. 47, 1687–1690. doi:10.1111/are.12629 

Seeliger, U., de Lacerda, L.D., Patchineelam, S., 2012. Metals in coastal environments 

of Latin America. Springer Science & Business Media. 

Sergeant, C.J., Armstrong, J.B., Ward, E.J., 2015. Predator-prey migration 

phenologies remain synchronised in a warming catchment. Freshw. Biol. 60, 724–732. 

doi:10.1111/fwb.12524 

Sley, A., Jarboui, O., Ghorbel, M., Bouain, A., 2012. Annual reproductive cycle, 

spawning periodicity and sexual maturity of blue runner Caranx crysos (Pisces, Carangidae) 

from the Gulf of Gabes (Tunisia, Eastern Mediterranean). J. Appl. Ichthyol. 28, 785–790. 

doi:10.1111/j.1439-0426.2012.02039.x 



89 
 

Sley, A., Jarboui, O., Ghorbel, M., Bouain, A., 2009. Food and feeding habits of 

Caranx crysos from the Gulf of Gabès (Tunisia). J. Mar. Biol. Assoc. U. K. 89, 1375. 

doi:10.1017/S0025315409000265 

Sley, A., Othman, J., Bouain, A., 2010. Premiere maturité sexuelle de la carangue 

coubali Caranx crysos (Osteichtyens, Carangidae) du Golfe de Gabes (Tunisie). Rapp Comm 

Int Mer Médit 39, 667. 

Trindade-Santos, I., Freire, K. de M.F., 2015. Analysis of reproductive patterns of 

fishes from three Large Marine Ecosystems. Front. Mar. Sci. 2. 

doi:10.3389/fmars.2015.00038 

Vazzoler, A., 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e pratica. 

Vital, H., Gomes, M.P., Tabosa, W.F., Frazão, E.P., Santos, C.L.A., Júnior, P., 

Saraiva, J., 2010. Characterization of the Brazilian continental shelf adjacent to Rio Grande 

do Norte State, NE Brazil. Braz. J. Oceanogr. 58, 43–54. 

Wells, R.J., Rooker, J.R., 2004. Spatial and temporal patterns of habitat use by fishes 

associated with Sargassum mats in the northwestern Gulf of Mexico. Bull. Mar. Sci. 74, 81–

99. 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPÍTULO 3 

POR TRÁS DOS DADOS DE CAPTURA: INFLUÊNCIA DE FATORES 

AMBIENTAIS E TECNOLÓGICOS NA ESCOLHA DE ÁREAS DE PESCA  

 

Mauro Sergio Pinheiro Lima¹*; Jorge Eduardo Lins Oliveira¹; 

Marcelo Francisco de Nóbrega1; Priscila Fabiana Macedo 

Lopes 2,3 

 

¹ Department of Oceanography and Limnology at the Federal University of Rio Grande do 

Norte;  

² Department of Ecology in the Federal University of Rio Grande do Norte 

3 Fisheries and Food Institute, Santos, SP, Brazil 

Fisheries Biology Laboratory (LABIPE), Department of Oceanography and Limnology in the 

Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, Av. Via Costeira, S/N, Natal, RN, Brazil. 

Mauro Lima: mauspl@yahoo.com.br  

 

ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERIÓDICO Fisheries Research 

http://www.elsevier.com/journals/fisheries-research/0165-7836/guide-for-authors 

 

RESUMO  

A falta de políticas públicas, voltadas à pesca de pequena escala, mantem os pescadores em 

estado de pobreza há décadas apesar de todo o conhecimento que eles detêm sobre a atividade 

e os ecossistemas, essenciais para a gestão da pesca. Por exemplo, pouco se sabe sobre as razões 

socioeconômicas e ecológicas que determinam os impactos na escolha e uso de determinados 

petrechos de pesca. O presente estudo buscou compreender, com a abordagem do conhecimento 

ecológico local (CEL) dos pescadores, em escalas espacial e sazonal, como os padrões de 

operação de pesca com rede de emalhar de fundo estão relacionados a fatores ambientais 

limitantes à pesca e como os padrões de operação com este petrecho podem ter relação com 

capturas acidentais de outros vertebrados não-alvos (tartarugas marinhas). A ação sazonal dos 

fatores ambientais influencia as condições oceanográficas da plataforma continental que afetam 

as escolhas dos pescadores sobre onde realizar os lances de rede. Isto causa a concentração do 

esforço de pesca em áreas rasas que foram apontadas, pelos pescadores, como de baixa 

produtividade comparativamente às áreas profundas para este tipo de pesca. As áreas rasas até 

http://www.elsevier.com/journals/fisheries-research/0165-7836/guide-for-authors
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20m são exploradas por embarcações de diferentes potenciais de pesca, que utilizam diferentes 

tipos de redes de emalhar de fundo, mas com maior frequência das redes com malhas entre 140 

e 320mm e nylon com espessura de 0,90mm, utilizadas principalmente por embarcações 

menores e tradicionais. Entre a complexa relação de causa (necessidade) e efeito (produção) na 

pesca com rede de emalhar de fundo está a escolha do pescador, que precisa ser compreendida 

e contextualizada dentro da dinâmica socioeconômica e ambiental, e o CEL é capaz de 

esclarecer de forma rápida e com um baixo custo, através de um processo participativo e 

adaptativo a gestão do ecossistema para a pesca. A utilização deste conhecimento trará medidas 

mais democráticas para a conservação ambiental. 

Palavras chave: Pesca de pequena escala; conhecimento ecológico local; esforço de pesca; 

CPUE; captura acidental de tartarugas.  

 

INTRODUÇÃO 

A pressão que o poder econômico exerce sobre a explotação dos bens naturais comuns 

na pesca tem um efeito local particularmente grave sobre a subsistência de famílias na pesca de 

pequena escala (Bailey and Jentoft 1990, Crona et al. 2016), o que resulta no uso excessivo e 

desrespeito ao direito comum sobre o bem, aumentando ainda mais a crise econômica e 

ecológica no setor (Hardin 1968, Kurien 1993). 

O aumento da crise social na pesca, em grande parte devido à explotação dos estoques 

pesqueiros, mostra que o pescador ou opta por estratégias adaptativas que o levam à 

especialização profissional ou diversifica as atividades econômicas, como forma de resistir à 

queda da produtividade. A primeira opção resulta na intensificação do esforço de pesca e 

aumento na explotação dos recursos naturais (Fabinyi 2010, Eder 2011). Essas dimensões 

humanas das mudanças ambientais têm impulsionado a ciência a compreender os fatores que 

influenciam as decisões dos pescadores sobre quando, onde e como pescar (Beitl 2014). 

A compreensão acerca de como os pescadores respondem às mudanças na distribuição 

de recursos, causados pelas alterações climáticas ou fatores sócio-políticos, tais como o 

estabelecimento de áreas marinhas protegidas (Beitl 2014), tem resultado na sugestão de 

medidas de gestão mais adequadas. Muitas dessas medidas têm sido tomadas com base em 

diagnósticos participativos que enfatizam a necessidade de uma governança mais responsável 

e comprometida com a pesca de pequena escala (Basurto et al. 2013, Eriksson et al. 2016).  

Nas últimas décadas, diversos estudos enfatizaram também a necessidade de integrar o 

rico conhecimento ecológico local (CEL) dos pescadores na gestão local, por deterem 

conhecimentos práticos e uma elevada compreensão sobre os ecossistemas (Berkes et al. 2000, 
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Berkes 2009, Begossi et al. 2016). Já há exemplos claros de subsídios de informação fornecidos 

pelos pescadores para a gestão participativa da pesca local (Beitl 2014, Eriksson et al. 2016), 

tais como as mudanças no conhecimento tradicional dos pescadores ao longo do tempo 

(McCarter and Gavin 2014), padrão de identificação das espécies de peixes e relato de aspectos 

ecológicos ainda não descritos pela ciência (Begossi et al. 2016). 

Pescadores identificam mudanças na composição das espécies comerciais e não 

comerciais ao longo do tempo (Rosa et al. 2014, Tesfamichael et al. 2014, Damasio et al. 2015) 

com grande utilidade para avaliações científicas de estoques. O conhecimento local sobre o 

tempo e o local onde os peixes são capturados pode indicar a direção do movimento, 

sazonalidade, ocorrência, estrutura dos estoques pesqueiros (Hutchings 1996, Teixeira et al. 

2004, Bender et al. 2013), habitat de ocorrência de jovens e adultos (Gerhardinger et al. 2009) 

e informações sobre mudanças locais na abundância que melhoram as interpretações sobre as 

taxas de captura (Hutchings 1996, Close and Brent Hall 2006, Haggan and Baird 2007, Hall 

and Close 2007). A ciência convencional, quando integrada ao CEL, cria uma nova 

compreensão sobre a dinâmica da pesca (Lima et al. 2017) dando um passo a mais no caminho 

do conhecimento interdisciplinar necessário para a sustentabilidade da pesca. 

Cada frota apresenta suas próprias características e petrechos. A frota comercial de 

pequena escala, relevante mundialmente no uso de redes de emalhe de fundo, tem atuação 

especialmente em áreas até 30m de profundidade (Lessa et al. 2004a, Marcovaldi and 

Chaloupka 2007). Esta limitação pode ser devida a condições oceanográficas adversas que 

danificam ou levam à perda do petrecho, provocando o impactante fenômeno de “ghost fishing” 

(Gilman 2015, FAO 2016, Phillips 2017). As consequências ambientais deste fenômeno são 

amplamente debatidas na literatura, com propostas de utilização de redes biodegradáveis 

(Gilman 2016, Wilcox and Hardesty 2016) para diminuição dos impactos sobre a megafauna, 

elasmobrânquios, cetáceos e tartarugas (Stelfox et al. 2016). Por outro lado, pouco se sabe sobre 

as consequências que podem decorrer do fato de os pescadores limitarem suas atividades em 

áreas de condições ambientais mais favoráveis à pesca (Lima et al. 2017). 

Este estudo analisou o conhecimento espaço-temporal dos pescadores em dois tipos de 

embarcações que operam com rede de emalhar de fundo, com premissas de que, mesmo detendo 

grande experiência na pesca (Berkes et al. 2000, Berkes 2009, Begossi et al. 2016), com a 

identificação da área de ocorrência e do movimento migratório de espécies (Hutchings 1996, 

Teixeira et al. 2004, Bender et al. 2013) os pescadores possuem operações distintas de pesca 

com rede de emalhar de fundo e suas escolhas de áreas de pesca e tipo de rede utilizada são 

influenciadas pela sazonalidade de fatores ambientais que limitam suas opções. 
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MÉTODO  

O presente estudo foi realizado na costa oriental do Rio Grande do Norte em seis 

municípios litorâneos (Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Natal, Tibau do Sul e Baía 

Formosa), que detêm expressiva representatividade na produção pesqueira do Estado (média de 

78,4% da captura total, entre 2011 e 2014 - Dados não publicados fornecidos pelo esforço de 

reconstrução "Sea around Us") (Figura 1). 

 

Figura 1: Área de estudo composta por seis municípios (1- Touros, 2- Rio do Fogo, 3- 

Maxaranguape, 4- Natal, 5- Tibau do Sul, 5- Baia Formosa) onde foram realizadas as 

entrevistas. O polígono representa a Área de Proteção Ambiental e os pontos escuros são as 

localizações dos lances de rede observados. 

As condições climáticas e oceanográficas desta região são marcadas fortemente pelas 

chuvas que ocorrem de fevereiro a julho, principalmente a partir de abril. Neste período, os 

ventos alísios de sudeste são mais frequentes e mais intensos (Rao et al. 1993). As correntes 

marinhas da região, no sentido sudeste-noroeste e a presença de ondas de 1,5 metros de altura, 

em média, têm influência em toda a plataforma continental, especialmente durante a estação 

chuvosa (Testa and Bosence 1999, Vital 2008). Durante a seca, que ocorre de setembro a 

janeiro, as temperaturas mais altas e a menor velocidade dos ventos tornam as condições de 

calmaria mais frequentes. 
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A frota pesqueira artesanal do Rio Grande do Norte é predominantemente de pequena 

escala (70%), formada por embarcações com menos de 6m de comprimento e majoritariamente 

com casco de madeira (98,6%). Os municípios de Touros e Natal se destacam com o maior 

número de embarcações, 10,5% e 10,1% de todo o Estado, respectivamente (Filho et al. 2004). 

A estatística oficial de captura, contudo, não está atualizada e não distingue a rede de emalhe 

de fundo dos demais tipos de rede de emalhar. 

Os paquetes predominam com 27,7% do total de embarcações e são comumente 

observados em todos os Estados do nordeste do Brasil (Filho et al. 2004). Essas embarcações 

derivam das tradicionais piperis, jangadas de cinco a dez paus do período colonial no Brasil, 

utilizadas inicialmente por índios e escravos, propulsionadas a remo ou vela (Cascudo 1955, 

2015); elas possuem comprimento que varia entre 2,5 e 5m (Silva and Rocha 1999) e podem 

apresentar tanto a original propulsão a vela quanto a motor de rabeta (3 a 5,5 hp), mas também 

podem apresentar ambos na mesma embarcação. As jangadas à vela (3% do total das 

embarcações), muito semelhantes aos paquetes (27% do total das embarcações), possuem baixa 

autonomia e não passam mais que um dia em viagens de pesca (Filho et al. 2004, Lessa et al. 

2004b). Os botes motorizados possuem casco de madeira e uma pequena estrutura localizada 

na popa que serve para abrigar o motor (± 50 Hp), podendo ter uma cobertura para proteção do 

sol (Silva and Rocha 1999, Lessa et al. 2004b). Por fim, a baitera a motor é um bote motorizado 

menor e sem casaria ou convés fechado. Tanto os botes quanto as baiteiras possuem tamanhos 

que variam entre 6 e 9,5m. 

As redes de emalhar de fundo são tradicionalmente agrupadas em duas categorias pelos 

pescadores: as “redes finas”, com comprimento médio de 1,25km e malhas que variam entre 70 

e 100mm entre nós opostos, com espessura de nylon variando entre 0,35 e 0,60mm e tempo 

médio de imersão na água de 3,5 horas por lance de rede; e as “redes grossas”, com 

comprimento médio de 0,87km, malhas que variaram entre 140 e 320mm, com espessura de 

nylon variando entre 0,90 e 1,20mm e são imersas em média durante 12 horas.  

A maioria das embarcações da frota de rede de emalhar de fundo não dispõe de 

equipamentos de auxílio à pesca e à navegação, realizam pescarias rápidas e, na maioria dos 

casos, sem utilização de gelo. Os botes motorizados possuem uma maior autonomia, mas não 

ultrapassam 10 dias no mar, limitados pelo tempo de conservação do pescado em gelo (Lessa 

et al. 2004b).  

A maioria dos pescadores que participou do presente estudo tinham idade entre 22 e 71 

anos, com uma média de 43 anos e 20 anos de pesca com rede de emalhe de fundo. A maioria 

(61%) possuía baixa escolaridade, entre iletrados e quatro anos de estudo. A renda com a pesca, 

para a maioria, não alcança um salário mínimo por mês. Somente com a complementação de 
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renda por outros membros da família, a renda familiar alcança um salário mínimo em famílias 

compostas, em média, por cinco pessoas. Vale destacar ainda, que a maioria deles (81%) não 

possuía outra fonte de renda que não decorresse da pesca. 

 

Entrevistas com pescadores 

As entrevistas foram realizadas entre outubro de 2014 e janeiro de 2015, e seguiram o 

método de “Snowball” (Neis et al. 1999, Davis and Wagner 2003). Após cada entrevista, foi 

solicitado ao entrevistado que indicasse outro mestre ou pescador que trabalhasse ou que tivesse 

trabalhado com rede de emalhe de fundo até o ano da pesquisa. As entrevistas foram aplicadas 

preferencialmente aos mestres de pesca, pela sua experiência na pesca e conhecimento 

específico das operações de pesca (medidas de redes, tempo de pesca, localização de 

pesqueiros), assim como por terem um conhecimento mais detalhado acerca das condições 

ambientais, das relações ecológicas e da história de mudanças no ambiente (Davis and Wagner 

2003, Rosa et al. 2014). 

Os questionários foram estruturados com perguntas abertas e fechadas para obter 

informações sobre a situação socioeconômica dos pescadores (escolaridade e renda 

econômica), conhecimento ecológico local (CEL) ligado à produção sazonal e espacial da 

pesca, características específicas das operações individuais de pesca (dimensões das redes, 

tamanho de malha e tempo de imersão) e os fatores ambientais que mais influenciam nas 

escolhas de quando e onde pescar. 

Os municípios foram visitados previamente, entre abril e julho de 2014, para 

levantamento do número de embarcações e pescadores ativos que trabalhavam com rede de 

emalhe de fundo. O cálculo do número de pescadores entrevistados teve por base o tipo e o 

número de embarcações. Nos botes motorizados e baiteras a motor, a tripulação é composta 

comumente por três pescadores, ao passo que, nos paquetes, variaram entre dois e três 

tripulantes. A frota pesqueira de emalhe de fundo foi estimada em 117 embarcações entre os 

seis municípios visitados. Deste total estimado, foram realizadas 91 entrevistas, 

correspondendo a 80% do universo de mestres e pescadores que operam com rede de emalhar 

de fundo na área estudada. 

A frota pesqueira de emalhe de fundo foi agrupada em duas categorias de embarcações, 

de acordo com o poder de navegação: (1) bote motorizado, com 32 embarcações, sendo 29 

botes motorizados e três baiteras a motor e; (2) paquetes, com 59 embarcações representadas 

por oito paquetes a vela, 14 paquetes a motor e 37 paquetes a motor e vela.  



96 
 

Diferentemente de Lima et al. (2017), que aplicaram entrevistas somente a mestres e 

pescadores de botes motorizados (32), no presente estudo, além desses mestres foram 

entrevistados aqueles que pescam em paquetes (59). O acréscimo de entrevistas dos pescadores 

que operam em paquetes tem como objetivo comparar os padrões de conhecimento ecológico 

e operacional dos dois tipos de frota. Desta forma, a compreensão da sazonalidade, através do 

CEL, seguiu o proposto por Lima et al. (2017). Os pescadores informaram quais eram os meses 

chuvosos e secos para aquela região. Essas informações geraram variáveis binárias (meses do 

ano), cada mês indicado recebeu o valor “1” um, e os meses sem indicação “0” zero. A 

frequência de respostas por mês definiu a sazonalidade entendida pelos pescadores.  

O conhecimento espacial dos pescadores foi diferenciado em dois extratos de 

profundidade (áreas rasas e profundas) comumente utilizados pelos botes motorizados e 

paquetes para lançar as redes. Os pescadores informaram quais as profundidades das áreas de 

pesca mais profundas e quais as mais rasas para lançamento das redes de emalhar de fundo. As 

medidas foram obtidas em “braças”, unidade de medida tradicionalmente utilizada pelos 

pescadores da pesca artesanal (Cascudo 2015), que equivaleu neste estudo a 1,6 m.  

O valor de captura por lance de rede (Kg) foi obtido através da média dos valores 

mínimos e máximos percebidos pelos pescadores. Essas lembranças de valores extremos são 

mais facilmente guardadas na memória (Hirst and Phelps 2016). Os valores de produção, assim 

como o número e duração de viagem de pesca foram relativos às estações do ano e 

profundidades, como previamente definidas no CEL dos pescadores. Por exemplo, o número e 

a duração das viagens de pesca, produções mínimas e máximas foram obtidas para as áreas 

rasas no período seco, áreas rasas no período chuvoso, áreas profundas no período seco e áreas 

profundas no período chuvoso. Cada uma dessas informações foi diferenciada entre redes finas 

e grossas, botes motorizados e paquetes.  

A compreensão da influência de fatores ambientais na pesca em áreas profundas foi 

abordada na entrevista, para entender se tais fatores limitantes influenciam as decisões dos 

pescadores quanto à onde e quando pescar, podendo dificultar a operação de pesca e ocasionar 

a perda de redes. As respostas comuns foram quantificadas e transformadas em porcentagem. 

O custo da viagem de pesca foi diferenciado entre as áreas rasas e profundas, composto 

principalmente pelo custo de alimentação, combustível e, em alguns casos, pelo gelo.  

 

Definição da sazonalidade pelos pescadores 

Os dados de sazonalidade com as indicações dos meses chuvosos e secos (no formato 

de presença e ausência) foram utilizados por serem classificações temporais de variação na 
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intensidade dos ventos, correntes e temperatura. Essa classificação foi utilizada em análise de 

agrupamento para a separação das estações. Com o método de Ward e medição das distâncias 

euclidianas quadradas, os agrupamentos foram formados pelos números de casos discordantes. 

Lima et al (2017) utilizaram porcentagem de respostas do grupo de mestres e pescadores de 

botes motorizados para identificar as estações climáticas e correlacioná-las com a ocorrência 

sazonal de fatores ambientais limitantes. No presente estudo, com o acréscimo dos mestres e 

pescadores que pescam em paquetes, a análise de agrupamento verificou se o pescador é mais 

preciso na identificação dos meses chuvosos ou secos e como o padrão sazonal é observado na 

percepção dos pescadores. 

 

Uso das áreas de pesca  

A diferença na duração média das viagens de pesca entre as estações chuvosa e seca, 

para cada tipo de embarcação (paquete e bote motorizado), foi testada pelo teste “t” de Student 

pareado com intervalo de confiança de 95% (Tabela 1). 

A proporção mensal dos custos de pesca em relação ao salário mínimo foi calculada 

através do produto entre o custo da viagem de pesca para áreas rasas e profundas e o número 

de saídas de pesca por profundidade e estação do ano. O salário mínimo correspondente ao ano 

de 2014 foi de R$ 724,00 (Decreto Presidencial N° 8.166 2013). 

A proporção mensal do custo de pesca em relação ao salário mínimo (Cm) foi obtida 

pela seguinte equação: 

 

Cm = (Cp x V x s) /724 

Onde Cp é o custo de pesca, V é o número de viagens de pesca por semana (s).  

O esforço de pesca (F) foi obtido através do comprimento da rede (L) multiplicado pela 

altura da rede (h) multiplicada pelo tempo de imersão da rede na água (t), com unidade definida 

em Km² * h (Tabela 1).  

F = L x h x t 

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi calculada a partir da razão entre o peso 

médio estimado (C) e o esforço de pesca, com unidade definida em Kg/Km² * h. 

 

CPUE = C/F 

Dinâmica da pesca e rendimentos 

A Análise de Componentes Principais Categórica (ACPCAT) gerou uma escala ideal, 

onde as variáveis foram dimensionadas em diferentes níveis (Tabela 1). Este procedimento 
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quantifica simultaneamente as variáveis categóricas enquanto reduz a dimensionalidade dos 

dados. Foram utilizadas as variáveis de tempo de imersão da rede grossa, tempo de imersão da 

rede fina, duração da viagem de pesca na estação chuvosa, tempo de viagem de pesca na estação 

seca, custo de pesca em áreas profundas, custo de pesca em áreas rasas, tamanho da rede fina, 

tamanho da rede grossa, áreas mais profundas e áreas rasas. O pressuposto do volume de dados 

(Filho et al. 2010) definido pela razão entre número de amostras (91) e variáveis (10) indicou 

uma quantidade adequada para esta análise. 

Para a interpretação dos resultados da ACPCAT foi utilizado um diagrama de dispersão 

das amostras representadas por botes motorizados e paquetes, além dos vetores de cargas das 

variáveis em um plano bidimensional. 

Outra ACPCAT foi utilizada para dimensionar a CPUE relatada para as áreas de pesca 

(rasa e profunda), estações do ano (chuvoso e seco) e tipo de rede. O diagrama de dispersão 

relaciona as correlações entre as amostras, tipos de embarcação, e os fatores com cargas de 

comunalidades das variáveis que mais explicam a variação nos dados.   

 

Tabela 1: Análise estatística entre os conjuntos de dados. 1- tipo de embarcação, 2- tipo de rede, 

3- sazonalidade, 4- área rasa e profunda e 5- todos os pescadores. 

Análise Dados Teste estatístico 

Sazonalidade nas viagens de pesca 1 e 3 Teste T (em pares) 

Percepção da sazonalidade entre os pescadores 1 e 3 Kruskal Wallis 

Áreas de pesca entre os tipos de embarcação 1 e 4 Kruskal Wallis 

Custo de operação de pesca entre os tipos de 

embarcação 
1 e 4 Kruskal Wallis 

Custo de operação de pesca em relação ao salário 

mínimo 
1, 2, 3 e 4 Mann Whitney (U) 

Tamanho da rede e tempo de imersão 1 e 2 Kruskal Wallis 

Esforço de pesca 1 e 2 Kruskal Wallis 

Dinâmica das operações de pesca 1, 2, 3 e 4 ACPCAT 

Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 1, 2, 3 e 4 ACPCAT 

 

 

RESULTADOS 

Sazonalidade climática 

Os pescadores entrevistados reconhecem a sazonalidade climática de forma mais clara 

através da identificação dos meses secos e mostrou os meses de janeiro e fevereiro como de 

transição entre mudanças da estação seca para a chuvosa. Por outro lado, a identificação dos 

meses chuvosos foi menos precisa, (Figura 2a). Somente o conhecimento dos meses com 
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chuvas mais intensas foi comum, semelhantes às maiores precipitações observadas em dados 

reais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (Figura 2b). 

 

 

Figura 2: Agrupamento pelo método de Ward com medição da distância euclidiana quadrada 

das estações do ano de acordo com o conhecimento do pescador na identificação dos meses 

secos (a) e chuvosos (b). 

Dinâmica das operações de pesca 

 

O uso das áreas de pesca foi diferenciado de acordo com o poder de navegação das 

embarcações, com botes motorizados operando em áreas de pesca mais profundas que os 

paquetes (KW = 33,95; p = 0,000). As áreas de uso das embarcações sobrepõem-se entre 10 e 

20m de profundidade. A diferença no tamanho das áreas de pesca pode estar relacionada à 

diferença nos custos de viagem, os quais são diretamente proporcionais às distâncias de 

navegação, duração da viagem e propulsão das embarcações. Os paquetes tiveram os menores 

custos de operação de pesca, tanto em áreas rasas (KW = 42,07; p = 0,000) como em áreas 

profundas (KW = 47,68; p = 0,000). 

A proporção dos custos mensais de viagens de pesca em relação ao salário mínimo 

mostrou que os botes motorizados gastam, em média, entre um e quatro salários mínimos ao 

passo que os paquetes gastam entre 23 e 75% de um salário mínimo por mês (Tabela 2). As 

viagens mais caras foram dos botes motorizados para as áreas profundas, com o uso de redes 

grossas, nas duas estações e com malha fina na estação seca (Tabela 2).   

 

 

 



100 
 

Tabela 2: Proporção do custo mensal da pesca em relação ao salário mínimo. Mediana obtida 

com base na variação do tempo de viagem de pesca por embarcação, área de pesca, tipo de 

malha e estação do ano. Baixa frequência de relatos de atividade de pesca não entrou na análise 

(*). 

   Bote motorizado Paquete 
Teste de Mann 

Whtney 

Área de pesca Tipo de rede Estação Mediana Mediana Estatística p 

Área profunda 

Malha fina 
Chuvoso * * * * 

Seco 0,69 0,12 4,6 0,000 

Malha grossa 
Chuvoso 1,10 0,12 1,55 0,222 

Seco 0,86 0,14 2,59 0,007 

Área rasa 

Malha fina 
Chuvoso 0,37 0,04 6,56 0,000 

Seco 0,21 0,06 3,32 0,001 

Malha grossa 
Chuvoso 0,19 0,06 2,71 0,005 

Seco 0,19 0,08 3,32 0,001 

 

A duração das viagens de pesca depende da profundidade e estação do ano (Figura 3a). 

O bote motorizado apresentou a maior diferença no tempo de viagem entre as estações do ano 

(t = 2,969; p = 0,006). Durante a estação seca, eles ficam, em média, 25,7 horas a mais por 

saída, do que no período chuvoso, enquanto o paquete passa, em média, 3,3 horas a mais no 

período seco (t = 4,087; p = 0,000) (Figura 3a).  

Os botes motorizados ficam aproximadamente três dias no mar, enquanto os paquetes 

tendem a não ultrapassar um dia (Figura 3a). As áreas mais profundas foram pouco visitadas e 

sem diferença de uso entre os tipos de embarcação. Tanto os pescadores de botes motorizados 

como de paquetes reduziram o número de viagens semanais para as áreas mais profundas 

durante o período chuvoso, pescando com maior frequência em áreas rasas o ano inteiro. 

Durante o período seco, nas áreas mais rasas, os paquetes viajaram em média cinco vezes por 

semana, enquanto que os botes motorizados realizaram três viagens por semana (Figura 3b).  
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Figura 3 Diferença na duração das operações de pesca entre tipos de embarcação por (a) 

sazonalidade no tempo de viagem de pesca e (b) número de viagens de pesca por semana em 

função da profundidade e estação do ano, barra escura representando a área profunda na estação 

chuvosa (FU-chuvoso), rasa no chuvoso (RA-chuvoso), profunda na seca (FU-seca) e rasa na 

seca (RA-seca). As barras menores representam ± um erro da média.  

 

A rede de emalhar de fundo “fina” foi a mais utilizada pelos pescadores (98% dos 

entrevistados), independentemente do tipo de embarcação. Por outro lado, a rede grossa foi 

utilizada por 60% dos pescadores, principalmente os que pescam em paquetes. 

A diferença no comprimento das redes e tempo de imersão na água, entre os tipos de 

embarcações não resultaram em diferença no esforço de pesca. As redes finas e grossas diferem 

em comprimento (KW = 5,937; p = 0,015) e tempo de imersão na água (KW = 14,511; p = 

0,000) entre os tipos de embarcações (Figura 4). Os botes motorizados possuem redes maiores 

que os paquetes e deixam as redes por menos tempo na água. Já os pescadores de paquetes 

possuem redes grossas com tamanhos menores, mas passam mais tempo imersas na água, em 

média 15 horas (Figura 4).  

Na região norte do estado, foi comum observar o relato de que as redes eram deixadas 

continuamente na água entre dois e sete dias e os pescadores realizavam uma a duas despescas 

diárias, ou seja, com tempo de imersão entre 12 e 24 horas. Em outros locais, observou-se o 
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relato de que havia roubo de redes que ficavam mais de quatro horas na água sem a observação 

do dono. 

A diferença na dinâmica da pesca pelos dois tipos de embarcações é observada nas duas 

principais dimensões da ACPCAT que definem a dinâmica desta pesca. A dimensão 1 explicou 

37,5% da variância dos dados, e está relacionada aos botes motorizados, com as maiores cargas 

correlacionadas diretamente ao maior tempo de viagem de pesca, áreas de pesca mais profundas 

e maiores custos de pesca, as redes grossas são maiores e ficam menos tempo imersa na água. 

A dimensão 2 explicou 23,5% da variância e está relacionada aos paquetes que deixam a rede 

grossa mais tempo na água, possuem um menor custo de pesca em áreas rasas, com viagens de 

pesca que duram menos na estação seca, e as redes finas são maiores e são deixadas por menos 

tempo na água. (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Dimensões da ACPCAT composta pelas cargas das variáveis nos componentes 

principais. (mg_h) tempo de imersão da rede grossa, (mf_h) tempo de imersão da rede fina, 

(t_chu) tempo de viagem de pesca na estação chuvosa, (t_sec) tempo de viagem de pesca na 

estação seca, (custo_prof) custo de pesca em áreas profundas, (custo_raso) custo de pesca em 

áreas rasas, (t_rdf) tamanho da rede fina, (t_rdg) tamanho da rede grossa, (profunda) áreas mais 

profundas, (rasa) áreas mais rasas. Pescadores como objetos da ACPCAT representando os 

paquetes (1) e os botes motorizados (2). 
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Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 

Os rendimentos de pesca (CPUE) são mais afetados pela sazonalidade do que por 

diferenças espaciais das áreas de pesca. Os pescadores em botes motorizados percebem 

diferenças sazonais na CPUE com rede grossa tanto em áreas rasas quanto em profundas. Por 

outro lado, o rendimento da rede fina só apresentou diferença sazonal nas áreas profundas. Os 

pescadores que pescam em botes motorizados diferenciam as capturas entre raso e profundo 

somente na estação chuvosa, tanto com rede fina como grossa, e os pescadores em paquetes 

diferenciam espacialmente as capturas somente durante o período seco (Tabela 3). Estes não 

percebem diferenças nas pescarias com rede grossa ao longo do ano em áreas profundas, 

somente em áreas rasas, porém, eles percebem a sazonalidade nas capturas com redes finas em 

áreas rasas e profundas (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Percepção da sazonalidade (seco chuvoso) pelos pescadores de botes motorizados e 

paquetes utilizando os dois tipos de redes (grossa e fina) sobre os rendimentos de pesca (CPUE), 

em cada área (profunda e rasa). Diferença significativa * observada pelo valor de p do teste de 

Mann Whitney (U). 

 

      Rede grossa Rede fina 

D
if

. 
S

az
o
n
al

 

Bote 

motor. 

Teste Profunda                         Rasa                         Profunda                         Rasa                         

U -2,201 -2,667 -3,103 -0,314 

p 0,028* 0,008* 0,002* 0,753 

Paquete 
U -0,533 -2,691 -4,853 -3,309 

p 0,594 0,007* 1,22E-06* 0,001* 

D
if

. 
es

p
ac

ia
l 

Bote 

motor. 

  Chuvoso                                          Seco                                          Chuvoso                                          Seco                                          

U -1,826 -0,445 -1,934 -1,363 

p 0,07* 0,66 0,05* 0,17 

Paquete 
U -1,046 -2,099 -0,943 -3,206 

p 0,30 0,036* 0,346 0,001* 

 

 

A CPUE não apresentou diferenças entre botes motorizados e paquetes. Os botes 

motorizados tendem a utilizar mais redes finas que os paquetes e geram CPUEs mais altas em 

áreas profundas, no período seco, e em áreas rasas no período chuvoso. Os valores mais baixos 

da CPUE com rede fina foram relatados para as áreas profundas, no período chuvoso, e em 

áreas rasas no período seco, tanto por pescadores em botes motorizados quanto por paquetes. 

Os paquetes utilizam as redes grossas com maior frequência, porém, na maioria dos casos, com 

baixos rendimentos quando comparada à rede fina. Os paquetes utilizando redes grossas com 



104 
 

valores de CPUE mais altos do que os botes motorizados ao longo de todo o ano e em diferentes 

profundidades (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Percepção dos rendimentos de pesca com rede fina em área rasa na estação chuvosa 

(cpue_rfr_c) e na estação seca (cpue_rfr_s), com rede fina em área profunda na estação chuvosa 

(cpue_rfp_c) e na estação seca (cpue_rfp_s), com rede grossa em área rasa na estação chuvosa 

(cpue_rgr_c) e na estação seca (cpue_rgr_s), em áreas profundas na estação chuvosa 

(cpue_rgp_c) e na estação seca (cpue_rgp_s). Pescadores como objetos da ACPCAT 

representando os paquetes (1) e os botes motorizados (2).  

 

Influencia ambiental na limitação da pesca a áreas rasas  

As áreas mais profundas foram consideradas mais produtivas (X² = 59,495; p = 1,20E-

13). Entretanto, a escolha de áreas de pesca mais profundas para pescar é limitada por fatores 

ambientais e operacionais o que leva a maior frequência de pesca em áreas rasas. A maioria dos 

pescadores (83%), tanto de botes motorizados quanto de paquetes, consideraram os fortes 

ventos, intensidade das correntes, chuvas e a presença de algas arribadas no fundo do mar como 

os principais fatores que limitam o número de viagens de pesca para as áreas mais produtivas 

(Figura 6a).  

Os pescadores que operam em botes motorizados perceberam que a força das correntes, 

dos ventos e a presença de algas arribadas dificultam a operação de pesca em áreas mais 

profundas. Por outro lado, os pescadores que utilizam paquetes destacaram principalmente os 
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ventos, correntes e chuvas fortes como fatores que dificultam ou limitam a pesca em áreas mais 

profundas (Figura 6a). 

 

 

Figura 6: Agrupamento dos fatores que limitam a pesca em áreas profundas diferenciados em 

paquetes (1) e botes motorizados (2). 

 

DISCUSSÃO 

 

A abordagem do CEL dos pescadores identificou que a pesca com emalhar de fundo 

apresenta diferenças nos padrões de operações entre os botes motorizados e paquetes, e que as 

redes possuem dimensões e tempo de imersões diferentes. O esforço e os rendimentos de pesca, 

contudo, são equivalentes e relacionados à mesma área de pesca das embarcações. As áreas de 

pesca dos botes motorizados são mais extensas do que a dos paquetes, entretanto, pescam com 

maior frequência em profundidades rasas (Lima et al. 2017). Apesar de as áreas serem comuns, 

o uso de cada tipo de rede por habitat é diferente e está relacionado a composições de espécies 

e diversidade por tipo de habitat, com impactos por descartes maiores em áreas de baixa 

diversidade com foco em uma espécie (Lima et al Cap 1).  

A interferência de fatores ambientais nas escolhas de áreas de pesca, com rede de 

emalhar de fundo, torna as áreas com profundidades de até 20m as mais exploradas pelos botes 

motorizados e pelos paquetes. A influência destes fatores na escolha das áreas de pesca ao longo 

do ano reduz a frequência no uso das redes grossas no período chuvoso em áreas profundas e 

com redes finas na estação seca em áreas rasas. Tantos os botes motorizados quanto os paquetes 

utilizam, com maior frequência, as redes finas e grossas na estação chuvosa em áreas rasas e as 
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redes grossas na estação seca em áreas rasas e profundas quando as condições oceanográficas 

estão favoráveis. 

Nesta área de pesca comum às embarcações, há poucos relatos de influência na operação 

de pesca de correntes fortes e algas arribadas, que são macroalgas desprendidas do substrato 

pela mudança na direção e intensidade das correntes marinhas e que ficam à deriva no mar. Isso 

sugere uma menor ocorrência de fatores que limitam a pesca com rede de emalhar de fundo em 

profundidades inferiores a 20m, ou que a dificuldade na operação de pesca, mesmo sob ação 

destes fatores, se torna menor em águas mais rasas e próximas à costa. 

Outros estudos identificam a maior atuação de pescarias com rede de emalhar de fundo 

em águas de profundidades inferiores a 30m (Lessa et al. 2004b, Marcovaldi and Chaloupka 

2007, FAO 2011, Lima et al. 2017); poucos deles buscaram entender, entretanto, os motivos e 

as consequências deste limite espacial para a operação pesqueira, com dados de produtividade 

da pesca de pequena escala além destes limites (Lima et al. 2017). 

 

Dinâmica da pesca e captura em áreas rasas 

A concentração do esforço de pesca em áreas rasas ao longo de muito tempo, como 

observado na pesca artesanal, provavelmente contribui na explotação mais acentuada dos 

recursos pesqueiros (Cinner et al. 2013; Lima et al 2017, Capítulo 1), o que pode acarretar 

severos impactos negativos em ecossistemas marinhos costeiros (Jackson et al. 2001), que, 

somados à ação sinérgica de outros, podem atuar ao longo de anos de forma cumulativa e 

reduzir consideravelmente a abundância e a diversidade de peixes em áreas costeiras marinhas 

(Worm et al. 2006, Halpern et al. 2015). 

Existe um consenso entre os pescadores de que as áreas profundas durante o período de 

chuvas apresentam baixas produções quando as condições oceanográficas são mais severas à 

pesca, mas altas nessas mesmas áreas durante o período seco quando as condições são 

favoráveis (Vital et al. 2010, Lima et al. 2017). A dificuldade no recolhimento das redes que é 

realizado com a própria força do corpo, torna o pescador dependente das condições ambientais 

para trabalhar (Lima et al. 2017) e eventos ruins com problemas causados pelas más condições 

oceanográficas marcam a experiência do pescador que pode associar estas áreas profundas na 

estação chuvosa a baixas produtividades. A maior frequência de pesca nas áreas rasas com até 

20m provavelmente é comum na maior parte do nordeste do Brasil (NE), uma vez que as 

condições ambientais são semelhantes em todo o litoral oriental do NE (Rao et al. 1993, Testa 

and Bosence 1999), além do mais, este tipo de pesca é praticado comumente em diversos outros 

locais do NE (Nóbrega and Lessa 2007) com baixo desenvolvimento tecnológico na atividade, 



107 
 

sem aparelhos de auxílio à navegação (Hazin et al. 2000) ou estrutura adequada para a 

refrigeração do pescado e para o recolhimento das redes. 

Os menores custos de operação de pesca estão relacionados com o maior uso de redes 

grossas nas áreas rasas pelos paquetes, com maior esforço de pesca. A baixa produtividade dos 

paquetes pode estar sendo compensada pelos baixos custos. Por outro lado, os botes 

motorizados alcançam áreas mais profundas, com produtividade maior relacionada ao uso de 

redes finas. Apesar das diferenças no poder de pesca entre botes motorizados e paquetes, a 

CPUE não foi diferente, isso pode estar relacionado ao esforço de pesca aplicado nas mesmas 

áreas de pesca ao longo do ano. Entretanto, a pesca em paquetes é mais desgastante ao pescador 

pela constante exposição ao sol, menor tamanho e estrutura de apoio para o pescador, o que 

propicia maior risco de acidentes no mar. Provavelmente, essas características físicas da 

embarcação ajudem a explicar a preferência desses pescadores por áreas de pesca mais 

próximas a costa. 

As redes de emalhar de fundo possuem diferentes configurações direcionadas a 

diferentes grupos de espécies em habitats distintos (Lima et al 2017; cap. 1). As capturas com 

rede grossa em áreas profundas foram pouco frequentes, o que sugere uma prática pouco usual 

deste tipo de rede em áreas profundas, e isto pode ter refletido uma maior variabilidade desta 

informação na percepção de produção entre os pescadores, principalmente por aqueles que 

utilizam rede grossa em paquetes. A variabilidade na percepção de rendimentos entre os 

pescadores está inversamente relacionada à sua experiência de pesca em áreas profundas (Lima 

et al. 2017). As lembranças mais marcantes (maiores capturas) são as mais fáceis de serem 

lembradas (Hirst and Phelps 2016), comumente os pescadores tendem a superestimar os valores 

de CPUE, com pouca precisão no relato de valores mínimos e médios, porém são mais precisos 

no relato das capturas abundantes (Damasio et al. 2015).   

 

O CEL na gestão ecossistêmica da pesca com emalhe de fundo 

O manejo da pesca com rede de emalhar de fundo precisa ser amplamente discutido e 

participativo (Johannes 2000, FAO 2009, Berkes 2009). Existe uma variedade de configurações 

de redes de emalhar na pesca de pequena escala no nordeste do Brasil, diferenciadas 

principalmente entre redes de emalhar de fundo e de deriva na superfície (Lessa et al. 2004b). 

O método de CEL é uma ferramenta robusta que auxilia levantamentos rápidos e de baixo custo 

para a gestão, com potencial de abordar um amplo espectro de informações ecológicas e da 

dinâmica da pesca (Tesfamichael et al. 2014, Damasio et al. 2015, Lima et al. 2017). 
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A regulamentação das redes sem uma ampla discussão poderia piorar o problema social 

da pesca artesanal com pouca influência na melhoria dos índices de conservação marinha. É 

necessária uma abordagem ecossistêmica para a pesca, com uma discussão abrangente da 

seletividade em programas de monitoramento da pesca (Fauconnet and Rochet 2016) com uso 

do CEL em diagnósticos participativos amplos (Eriksson et al. 2016) sobre outros tipos de redes 

de emalhar,  incentivos tecnológicos aos pescadores para que eles possam explorar outras áreas 

(Gilbert and Yeo 2014), melhoria na cadeia produtiva do pescado (O’Neill and Crona 2017) e 

a criação de um mosaico de áreas de exclusão de pesca distribuídas ao longo do litoral, com 

relevância de espécies de interesse para a conservação. Estas medidas, associadas a propostas 

de mudanças nas operações de pesca, tipo e tamanho de rede, tamanho de malhas e tempo de 

imersão da rede na água podem contribuir, de forma sistêmica, para a sustentabilidade costeira 

(Eckert et al. 1999, López-Barrera et al. 2012). 

 

CONCLUSÃO 

As informações obtidas neste estudo sobre o CEL dos pescadores trazem aspectos 

operacionais ainda não descritos no nordeste do Brasil, como a sazonalidade e espacialização 

das operações de pesca através de paquetes e botes motorizados dependentes de fatores 

ambientais (correntes, ventos, chuvas e algas arribadas), e tecnológicos (potência de propulsão 

das embarcações e refrigeração do pescado). O pescador possui um conhecimento abrangente 

de espacialização da pesca com uma perspectiva real de utilização do espaço, que, na pesca 

com rede de emalhar de fundo, ocorre em áreas tradicionais que foram definidas ao longo da 

história e na experiência dos pescadores por condições oceanográficas adversas.  

A causa para o maior esforço de pesca em área rasa, mostrado aqui, são fundamentais 

para as medidas de gestão da pesca baseada no ecossistema, que precisam ser planejadas com 

cautela e levar, em consideração que, a rede de emalhar de fundo, é o segundo petrecho mais 

utilizado nas áreas rasas da costa nordestina do Brasil, que é responsável pela segurança 

alimentar de milhares de famílias, mas não possui qualquer política pública que vise entender 

sua complexidade socioeconômica e ambiental.  

A participação do pescador integrado a políticas públicas de incentivo ao setor, como 

programas de pesquisa e monitoramento contínuo das capturas específicas para cada tipo de 

rede de emalhar de fundo, mapeamento de áreas de relevante interesse para a pesca e 

conservação, podem melhorar a cadeia produtiva para atender às necessidades de 

sustentabilidade nos ecossistemas marinhos. Todas estas ações precisam anteceder as 

discussões sobre regulamentação das redes, escolha de áreas de exclusão para a pesca e o 
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monitoramento dos riscos de impactos sociais pela gestão. A falta de informações contínuas e 

padronizadas para a pesca artesanal só tende a aumentar as incertezas sobre a atividade e 

recursos naturais, com riscos futuros à sustentabilidade. 

O presente estudo evidenciou que a obtenção de registros sobre o conhecimento dos 

pescadores é possível, e traz mais clareza no complexo entendimento do funcionamento da 

pesca em suas escalas socioeconômicas e ambientais. A não integração deste conhecimento às 

medidas de gestão só adiam o encontro de soluções sustentáveis para as zonas costeiras e 

reafirmam, ainda mais, a prática antidemocrática que a gestão da pesca utiliza historicamente. 
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Abstract

Background: Acquiring fast and accurate information on ecological patterns of fishery resources is a basic first
step for their management. However, some countries may lack the technical and/or the financial means to
undergo traditional scientific samplings to get such information; therefore affordable and reliable alternatives
need to be sought.

Methods: We compared two different approaches to identify occurrence patterns and catch for three main
fish species caught with bottom-set gillnets used by artisanal fishers from northeast Brazil: (1) scientific
on-board record data of small-scale fleet (n = 72 trips), and (2) interviews with small-scale fishers on Local
Ecological Knowledge (LEK) (n = 32 interviews). We correlated (Pearson correlations) the months cited by
fishers (LEK) as belonging to the rainy or to the dry season with observed periods of higher and lower
precipitation (SK). The presence of the three main fish species at different depths was compared between
LEK and SK by Spearman correlations. Spearman correlations were also used to compare the depths of
greatest abundance (with the highest Capture per Unit Effort - CPUE) of these species; the CPUEs were
descendly ordered.

Results: Both methods provided similar and complementary bathymetric patterns of species occurrence
and catch. The largest catches occured in deeper areas, which also happened to be less intensively fished.
The preference for fishing in shallower and less productive areas was mostly due to environmental factors,
such as weaker currents and less drifting algae at such depths.

Conclusion: Both on-board and interview methods were accurate and brought complementary information,
even though fishers provided faster data when compared to scientific on-board observations. When time
and funding are not limited, integrative approaches such as the one presented here are likely the best
option to obtain information, otherwise fishers’ LEK could be a better choice for when a compromise
between speed, reliability and cost needs to be reached.
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Background
The efficient management of fishery resources minimally
involves the understanding of seasonality and species
distribution [1, 2]. These factors are crucial to the
dynamics of small and large-scale fishing, as they are
known to influence the life cycle, abundance, biomass
and species richness [3–5], and for determining spawn-
ing [6] and food aggregations [6, 7].
Density dependent and independent factors limit the

spatial distribution of populations and species, therefore
influencing individual survival and reproduction, and
population abundance [8]. Understanding how fishing
and environmental variability interact to produce an
effect on exploited populations (target species) has been
an evolving and intriguing question in fisheries science
for decades [9], being a limiting factor to the appropriate
management of fishing stocks. Adding to that, there is
also the question that fisheries have to be evaluated in
the context of a changing environment [10–12], which is
better done under an ecosystem approach [13–15]. How-
ever, an ecosystem approach requires the integration of
the spatial dynamics and the seasonal variability of the
various components of the fishery, which include not only
the natural resources, but also the fishers [10]. Fishers
retain specific knowledge of fishing resources that could
be crucial to support an ecosystem approach to fisheries
(EAF) in developing tropical countries, because these are
places where there are often poor or no data on the status
of fish stocks at local or regional scales [16, 17].
In EAF, one of the first decisions to be made regards

the need to establish fishing boundaries, which can be
done through spatial jurisdictions, regional fisheries institu-
tions or natural physical and technological (limits imposed
by the fleet autonomy, for instance) boundaries. The scale
of a fishery system can vary greatly and ecosystems are not
always clearly defined entities with unambiguous boun-
daries. Human dimensions, with identification and involve-
ment of stakeholders, are central to EAF. Understanding
their values, needs, aspirations, and current livelihood cir-
cumstances is key to informing policy and influencing man-
agement decisions [18]. It is also important to identify the
scale of the fishery, as industrial and small-scale fisheries
are completely different realms, with distinct fish targets,
dynamics (intensity, gear, depth, and season) and markets.
For the small scale fisheries, the understanding of the

environmental factors that affect and determine their
catches over temporal and spatial scale is usually lim-
ited and often inferred without sound scientific infor-
mation or technological geolocation support [19]. Their
industrial counterparts rely on scientific and techno-
logical advances that identify seasonal and bathymetric
patterns of fishery resources, allowing them to optimize
efforts to maximize catches from the continental shelf
to abyssal zones [20].

Small-scale fisheries are not restricted to the tropics or
the developed countries, but these are the regions where
most of these fisheries exist [21]. The tropical seasonality
is defined by marked rainy and dry periods that influ-
ence the life cycle, and therefore, the spatial-temporal
occurrence of many commercial species [22, 23].
Small-scale fisheries have their traditional grounds, in
accordance to the specific periods of aggregations and
migrations of fish stocks. For example, in the Brazilian
northeast, summers (dry season) are the period to
catch groupers and snappers at the continental shelf
edge [24], whereas the serra Spanish mackerel is
caught in the rainy months all over the northern coast
of South America [25].
Such need to perceive the environment through its

natural clues is likely to explain why fishers have an
understanding that is not limited to the recognition of
the spatiotemporal patterns of their target species [1].
Fishers have enough accumulated knowledge to make
them sensitive to some environmental changes, with the
ability to interpret them, and provide production estimates
[26]. Such fishers’ ecological knowledge (LEK) is especially
important in areas with scarce information on fishing
statistics, and it can be sometimes the only information
available to build up fisheries management strategies [17].
Traditionally fisheries management recommendations

tended to demand complex research models and large
amounts of statistical data based only on conventional
scientific information, which, despite all the time, fund-
ing and expertise involved, may also provide controver-
sial estimates [27–29]. Such limitations, exacerbated in
countries where science and statistics are not a priority,
brought to the forefront the need to look beyond the
scientific paradigm, and learn how to access information
that is affordable and quickly available [30, 31].
Fishers’ LEK has been proposed as such a solution to

restore past yield data not obtained by government or
researches [32–34], although the information gathered
through LEK has not been readily accepted [35]. Today,
there is a growing recognition that fishers’ LEK could fill
up gaps in biological, ecological and management know-
ledge [30, 34, 36, 37], as long as there is some caution in
interpreting its quality and accuracy to science [32].
Fishers may provide accurate information on fish diet,
for instance [38], which does not exempt them from
misinterpreting such information. For example, for ob-
serving that a given fish has once in a while been caught
with lobster in its stomach, fisher may seem such fish as
a competitor capable of affecting their lobster fishing
[39]. Therefore, it is important to identify the type of
biological information that fishers can reliabily provide,
which will depend on social, economic and local eco-
logical factors. Second, it is also relevant to interpret
such information through a scientific filter.
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Finally, the large extension of marine ecosystems makes
it difficult, financially and technically, to gather detailed
scientific information about them along the time [17, 40].
On the other hand, fishers’ LEK can cover large coastal
and offshore areas and can also track changes over large
temporal scales, potentially minimizing costs and improv-
ing the management success [17, 31, 41]. Considering
such potentiality, some studies have suggested the need of
adopting fisheries co-management systems that integrate
fishers and their knowledge to the scientific knowledge
and to the political management process usually done
in partnership with goverments [42, 43]. The success of
such initiatives depend on multiple factors, one of them
being the inclusion of open-minded scientists capable
of valuing fishers’ LEK to establish management goals
and enforcement mechanisms [17], in a learning by
doing process [44].
In this study, we assessed fishers’ LEK and a more

conventional fishery approach, here described as scien-
tific knowledge (SK), to know if LEK could yield reliable
and accurate information regarding catch patterns and
regarding the environmental influence on fishing deci-
sions. More specifically, we hypothetised that fishers
choose their fishing spots not only based on the spot
productivity, but also on the perception of environmen-
tal factors that limit fishing. We specifically assessed the
seasonal and bathymetric patterns of species caught by
small-scale fishers through two different approaches: (1)
on-board scientific monitoring of small-scale fisheries,
and (2) structured interviews with fishers about their
local ecological knowledge of fishing regarding the
occurrence and catch biomass of target species. Such
methods were assessed for their differences and comple-
mentarities, as an evaluation of the possibility of using
LEK to provide spatial-temporal data on catch, whenever
more traditional scientific approaches are not an option.

Methods
Study area
Six municipalities of the eastern coast of Rio Grande
do Norte, a coastal state on the Brazilian northeast,
were sampled (Fig. 1). Such places were chosen be-
cause they cover an important region where bottom-
set gillnets are used by commercial small-scale fisher-
ies. Such places responded for an average of 78.4% of
the catch of the entire state, between 2011 and 2014,
with a minimum of 76.8% in 2014 and a maximum of
81.9% in 2011 (unpublished data provided by the “Sea
around Us” reconstruction effort).
The study region is marked by a rainy season from

February to July, and a dry season from September to
January. The southeast winds are more frequent and
stronger between April and July, and are usually ac-
companied by rain [45]. During rainfall periods, the

ocean currents and southeast winds produce 1.5 m
average height waves that influence the entire contin-
ental shelf [46, 47].
Throughout the year, the small-scale fishing fleet

performs round trips with boats powered mostly by sail
and by small one-cylinder motors. Most do not have
supporting equipment to fishing and navigation and the
fishing trips last between one and four days [48]. In fact,
most of the trips are completed within the same day.
Even when longer, these trips are not usually done to
places further away from the coast. The average distance
for fishing trips in the region is 10 km off the coast.
The bottom-set gillnets used in the study region

generally have two different settings. The first one usu-
ally has smaller mesh size, which is referred by fishers as
a “fine mesh”, varying from 80 to 100 mm (opposite
knot) with a nylon thickness varying from 0.40 to
0.60 mm. The net total length varies between 500 and
2,500 m and has an average height of 1.6 m. This first
setting is used throughout the year and is cast mainly
close to reefs and over the biodetrical substrate (rhodo-
lith of calcareous algae and carbonate debris from
marine organisms), remaining in the water for around
3.5 h. This setting is used anywhere on the continental
shelf. The second kind of bottom-set gillnet has a larger
mesh, called “thick net”, and is used mostly during the
spring and summer. Its mesh size ranges between 120
and 320 mm and the length between 558 and 2,100 m.
Such nets are set mainly on muddy shallow substrates
(5–20 m), remaining submerged for about 5 h.

Data collection
The data collection was divided in two phases. The first
phase consisted in obtaining information on Scientific
Knowledge (SK) through on-board observations of the
fleet that used bottom-set gillnets between June 2012
and June 2014. The second phase consisted in register-
ing Fishers’ Knowledge (LEK) by using semi-structured
interviews applied only to fishing masters and active ex-
pert fishers that were using bottom-set gillnets during
the study period. The second phase was refined after
collecting SK data and was done between August 2014
and January 2015. The data collection could not be
simultaneous because the on-board observations were
used to identify difficulties and solutions implemented
by fishers when at sea, during certain periods of the year
or in specific geographical areas. Such observations
drove the development of the second phase (LEK).
For the SK phase, only data coming from small

motorized boats (8 a 9 m) that used “fine” mesh size
(80–100 mm opposite knot) were considered. The fleet
with such characteristics responds for most of the
fishing effort in the area. A total of 72 net settings were
registered, under the criteria defined above.
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The number of respondents for the LEK phase was
calculated beforehand, by visiting each municipality
to estimate the number of boats and of active fish-
ers. In each place several fishers were asked the
number of vessels using bottom-set gillnet and the
average crew size per boat. The fishers’ responses
were averaged out to estimate the total number of
fishers working in bottom-set gillnet boats. That re-
sulted in an estimate of 28 boats and 56 fishers. Of
those, 32 skilled fishers (according to their peers)
were interviewed, which were all fishing in boats be-
tween 8 and 9 m long and using fine meshes. Most
(79% of 32) interviewees were fishing masters; of
these, 13 had also been followed previously during
the on-board data collection phase. Such preference
for fishing masters was due to their accumulated
knowledge. These are usually the most experienced
fishers in the crew and the ones making decisions
regarding where to go and how long to stay on each spot.
Overall, the respondents were experienced fishers (average
= 30 years as a fisher, 22 years using bottom-set gillnet),
even though they were relativey young (most were between
35 and 58 years old). These fishers tended to have a low
level of education (12% were illiterate and 88% did not
complete primary school) and low income (62% lived on
less than the minimum wage).
We only interviewed fishers after carefully explaining

the goal of our research personally and individually and
after they gave their oral consent to take part in the
study. We explained that they had the right to refuse
participation, but no fisher we approached refused to
join the study.

Scientific knowledge (SK) – On-board data
Every time a gillnet was set, three sets of variables were
recorded: (1) geographical, which included geographic
location and the average depth of the setting site; (2)
biological, including species identification and total catch
(kg) per species; and (3) fishing related variables, including
net length and height, mesh size and time the net spent in
the water (soaking time).
The fishing related variables were used to calculate the

fishing effort (F):

F ¼ A � T ð1Þ

Where “A” represents the gillnet area in square meters
(height * total length); and “T” is the soaking time (in
hours). “F” is presented as m2 *h.
The fishing effort was then used to calculate the

CPUE (Capture per Unit Effort), which is an indirect
measure of local fish abundance. The CPUE was
defined as the ratio between catch and effort and

calculated for both methods (LEK and SK), with the
same fishing effort parameters:

CPUE ¼ C=F ð2Þ

Where C is the catch in weight per sample (fish caught
per cast of a bottom-set gillnet) and F is the fishing
effort (eq. 1). The CPUE is then presented as g/m2*h.
The CPUE was calculated for the different depths and
different species considered in this study.

Interviews with fishers - LEK
During the on-board observation, it was noted that: 1) a
few species, namely blue runner [Caranx crysos (Mitchill,
1815)], serra Spanish mackerel (Scomberomorus brasilien-
sis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978), and lane snap-
per [Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)], comprised most
of the catch; and that 2) fishing seemed limited by local
environmental conditions, such as the current strength
and the presence of drifting algae. Such preliminary ob-
servations of possible environmental factors limiting the
fishing operation at different depths and periods of the
year drove the design of the LEK interview, which also
focused on the three main target species.
The interviews had quantitative and qualitative ques-

tions regarding fishers’ perception about the fishing
operation, gillnet measures, how they define what is
deep and shallow fishing areas (in meters), and soaking
time (in hours). Such information was used to calculate
fishing effort and CPUE, using the same definition
presented before (Eqs. 1 and 2). The interviews also
approached the depth of fishing, average weight of the
catch and the havesting period for each of the three
species (Additional file 1). Similarly to the SK approach,
such information (effort and harvest) was used to calcu-
late the CPUE per depth and species.
Instead of directing fishers to specific environmental

factors assumed to be relevant to affect their fishing,
fishers were simply asked what environmental factors
they considered adverse for fishing. For each factor that
the fishers mentioned, they were inquired about the
period of the year when it most commonly happens. As
expected, based on on-board observations, strong cur-
rents and large amounts of drifting algae were the main
factors mentioned by the fishers (62% mentioned at least
one of these factors). Fishers said that these two factors
hamper fishing operations and can even result in the
loss of gillnets. Therefore, only data for these two envir-
onmental factors are presented. The fishers were also
asked when each of the three species was most abundant
along the year.
Fishers were asked about periods in two moments of

the interview: the periods of adverse environmental
factors to fishing and the peak periods for catching the
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three target species. If, instead of answering a specific
month(s) for either of these questions, the interviewee
answered with a season (dry or wet season), he was
asked to identify the months that were most typically
considered dry and wet, in his own perception.

Data analysis
We used the number of times the fishers cited a given
month to calculate the seasonal frequency of the envir-
onmental factors (currents and drifting algae) affecting
fisheries and of when each of the three target species
were considered more abundant. For instance, if a fisher
said that wet months were those between April and
August, these months received “1”, and the remaining
months “0”. This was done for every fisher and for the
five questions regarding: wet season, dry season, months
of strong currents, months of drifting algae, and months
of higher catches for the three main species. We used
the Pearson correlation method to check the relationship
between the absolute frequency of answers each month
got with the incidence of environmental factors and
occurrences (also measured as number of times cited) of
the species (Fig. 2). The precipitation pattern was pro-
vided by EMBRAPA (Brazilian Agricultural Research
Corporation) for the period 2012 June to 2014 June.
The presence of a species at different depths (6 to

50 m) was correlated between LEK and SK by the Spear-
man correlation test, with depths paired and sorted in

ascending order. We also evaluated if the occurrence of
a species at a given depth was correlated amongst
methods (LEK and SK).
Another Spearman correlation was done to verify if

the depths of larger and smaller CPUE are correlated
amongst methods (LEK and SK). This was done after
ordering the CPUE from the highest to the lowest value.
Due to the differences in biomass scales obtained be-

tween methods (fishers tend to cite much higher catches
in the LEK method than what was observed in the SK),
the CPUE was transformed by log10(CPUE + 1) to make
them comparable, as the idea was to compare catch pat-
terns and not absolute values by depth between methods.

Results
Seasonal patterns
The fishing catches analyzed on site resulted in 3,732
fish individuals of 93 species, totalling 2193.3 kg. As
specified earlier, three species were the most common
and most abundant in the catches: blue runner (Car-
anx crysos = 16%), serra Spanish mackerel (Scombero-
morus brasiliensis = 11%) and lane snapper (Lutjanus
synagris = 7%), representing approximately 37% of the
individuals and 34% of the catch weight.
The fishers were accurate at recognizing the rainy

season (Fig. 3a), which was observed by the high cor-
relation between the months they mentioned and the
most intense period of rainfall (between May and July)

Fig. 1 Map of the study area. Municipalities are highlighted by the limits and numbered in ascending order from N to S. Touros – 1, Rio do
Fogo – 2, Maxaranguape – 3, Natal – 4, Tibau do Sul – 5 and Baía Formosa – 6
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observed between 2012 and 2014 (r = 0.90; p = 4,82E-05)
(Fig. 3a and b; Table 1). Most of them (62%) cited that
the rainy season is also when currents are the strongest
and when drifting algae are more abundant (Table 1).
The season for serra Spanish mackerel, according to the

fishers, was correlated both with their identification of the
rainy season and with the actual registered rainy season.
The presence of this species was also correlated with fishers’
perception of drifting algae and strong currents periods.
Fishers established clear occurrence patterns for the

three species, which was confirmed for two of them
(Table 1). The serra Spanish mackerel was expected by
them to be more abundant in the rainy season, whereas
the blue runner was expected to present two peaks of
abundance, one in the dry season up to December and
another in June, the peak of the rainy season. Lane snap-
per was expected to be majorly abundant in the dry sea-
son, although some fishers mentioned its occurrence in
the rainy season as well (Fig. 4).

On the other hand, when variables classified as SK
were correlated between themselves (see Fig. 2), only the
correlation between precipitation and frequency of serra
Spanish mackerel in the fishing confirmed that indeed
this species was more common in the rainy season, as
previously suggested by fishers. The SK correlations sug-
gested an additional correlation between serra Spanish
mackerel and blue runner.

Spatial patterns
The occurrence of these species at different fishing
depths, as registered on board, was significantly corre-
lated to fishers’ information (citations of the depth
range where each species occurs) (serra Spanish mackerel
r = 0.98, p = 9.7E-044; blue runner, r = 0.99, p = 2.1E-059;
lane snapper, r = 0.99, p = 3.8E-055). Therefore, fishers
were accurate at reporting the depth that each of
these species would be more commonly found. Both fish-
ers’ information and actual fishing observation suggest a

Fig. 3 Relative frequency of rainfall in the year, as perceived by fishers (a) and recorded monthly by the local meteorological institution between
2012 and 2014 (EMPARN) (b)

Fig. 2 Pearson correlations (r) run in the study
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concentration of boats in shallower waters, among the
isobaths of 10 and 20 m (Fig. 5a). Also, for the fishers, cur-
rents get stronger and algae become more abundant with
increasing depths (r = 0.93, p = 9.253E-006; r = 0.88, p =
1.498E-004, respectively). Such fact limits their fishing to
shallower waters (95% of them did not use deeper areas),
even though the fishers claimed that deeper waters are
best for fishing (X2 = 15.36; p = 8.88E-05).
On the other hand, the CPUE estimated from fishers’

information was significantly different from the one
calculated from on-board observations (T-test serra
Spanish mackerel p = 0.002; blue runner p = 0.001; lane
snapper p = 1.3E-005). Fishers’ estimates resulted in

higher means and standard deviations than the actual
CPUE, even after transformation of the data (Table 2).
When the values of CPUE by depth were ranked from

the highest to the lowest, higher values of CPUE were
reported for deeper areas in both methods, with signifi-
cant correlations between the fishers’ information and
the observations on-board for the most representative
species.
The correlation of CPUE per depth between methods

was higher for more valuable commercial species. Serra
Spanish mackerel is the most sought species because of its
quality and abundance (r = 0.473; p = 0.00004), whereas
lane snapper is the priciest and is present more fre-
quently in the fishing, but is the least abundant in
catches (r = 0.297; p = 0.012). On the other hand blue
runner was weakly correlated between methods. This
species had the highest abundance observed in catches,
but the lowest commercial value.
On-board observations agreed with fishers’ claim that

stated that fishing frequency decreased with increasing
depth after 20 m. On the other hand, the CPUE of the
three analyzed species were larger in deeper areas
(Fig. 5a and b).

Overlapping spatial information
A complementary pattern was observed when both
methods were overlapped. Blue runner had the widest
bathymetric distribution, occurring from 10 to 50 m
deep. For fishers, the CPUE of this species increased up
to intermediate depths, between 30 and 40 m, whereas
on-board data suggested a decrease in the CPUE after
50 m. (Fig. 5b). The observed bathymetric occurrence of
lane snappers also coincided with what fishers suggested,
especially regarding the interval between 10 and 20 m
deep. The CPUE showed no clearly defined bathymetric
patterns. However, both fishers and actual observation
suggested that larger catches of lane snapper were
observed around 30 m deep. According to fishers this
species often occurs in catches with bottom-set gillnets,
although the catches are not usually large. Neither of the
methods provided a reliable pattern for the isobaths
between 30 and 40 m for both the blue runner and the
lane snapper, presumably due to the low frequency of
fishing in such deeper areas (Fig. 5b). Serra Spanish
mackerel, which showed congruent information for both
methods regarding occurrence and CPUE, was men-
tioned by fishers and also confirmed by on-board obser-
vation to have its highest catches in waters 20 m deep.

Discussion
This study shows that the use of local ecological know-
ledge (LEK) approach can provide reliable information on
fish seasonal and spatial patterns equivalent to conven-
tional scientific methods in fisheries science, although

Table 1 Significant Pearson correlations. All fish data refer to
absolute frequency

Method Correlation Peason (r) Value p

LEK rainy x mackerel 0.864 0.000292

rainy x current 0.935 8.43E-06

rainy x algae 0.951 2.03E-06

rainy x precipitation 0.906 4.82E-05

mackerel x current 0.96 7.39E-07

mackerel x algae 0.946 3.19E-06

mackerel x precipitation 0.925 1.67E-05

snapper x dry 0.81 0.0015

current x algae 0.948 2.82E-06

current x precipitation 0.901 6.19E-05

algae x precipitation 0.948 2.73E-06

SK runner x mackerel 0.747 0.012973

mackerel x precipitation 0.698 0.024701

Fig. 4 Monthly occurrence of the three main species. The solid line
represents the catches reported by fishers (LEK), and the dotted line
represents catches actually registered on board (SK)
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Fig. 5 Bathymetric patterns of species distribution in occurrence (a) and CPUE (b), based on information obtained from fishers (LEK) and from
on-board observations (SK)

Table 2 Variation of the CPUE (Kg/Km2*h) for the three main species, according to fishers’ information and according to data
registered on board

On-board records Fishers’ information

serra Spanish mackerel blue runner lane snapper serra Spanish mackerel blue runner lane snapper

Number of samples 39 45 52 28 27 26

Minimun 0.07 0,06 0.03 0.33 0.29 0.19

Maximum 5.77 18.87 3.59 36.27 41.67 17.72

Mean 1.17 1.75 0.37 9.66 9.64 4.68

Stand. deviation 1.32 3.62 0.51 9.21 10.51 4.13
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with somewhat wider variation. Besides, such approach is
less time-consuming and less expensive than the trad-
itional ones used in fishery sciences [34], and not limited
to the direct observation of fishing operations or fish
landing sampling.

Seasonal patterns
The temporal record of fishing that fishers can offer
provides a wealth of accurate details to understand the
dynamics of fisheries and of environmental marine re-
sources. This method, even if applied to few interviewees,
can identify seasonal patterns for target species, which in
this case was clear mostly for serra Spanish mackerel
and lane snapper. On the other hand, on-board data,
when done along a short period of time, may not be
enough to establish seasonal patterns, probably be-
cause, in this case study, bottom-set gillnet is a multi-
specific gear and also because there is wide variation in
seasonality from year to year, affecting species patterns
in the short term [49].
Fishers’ knowledge tends to be spatially localized and sea-

sonal. It is primarily acquired during observations that take
place on fishing grounds during a given fishing season [50].
The accumulated experiences of fishers probably reflect the
seasonal patterns accurately. The experience shared by
many fishers on a daily base helps them build consensus,
which can be extracted even from a small number of infor-
mants [51]. These shared experiences are based on a wide
range of trials and errors adjusted individually and collect-
ively to optimize catches with lower fishing effort.
The seasonal patterns of species occurrence described

in the literature and fishers’ knowledge gathered here
are in agreement. The higher occurrence of blue runner
and lane snapper in the dry season is related to their
reproductive period, which goes from early spring to late
summer, as noted in the Mediterranean [52] and in
Venezuela [53]. For the serra Spanish mackerel, their
migration has been related to feeding during the dry
season (March to August) in northern Brazil [54] and to
reproduction during the rainy season (May to August) in
the northeastern Brazilian coast [48].
Fish abundance is always changing: populations are

patchily distributed and such distribution, depending
on the scale, can vary daily, seasonally, inter-annually,
and from decade to decade in relation to naturally vary-
ing conditions, as well as in response to human influ-
ences. Isolated observations may therefore have little
value in evaluating change [55], in which case the long-
term observations provided by fishers may be useful, as
long as potential biases are considered. For example,
fishers’ knowledge has been shown to be more accurate
when reporting extreme positive events related to
abundance, such as their best individual catch ever for
each species [32].

Spatial patterns
Here, it is also shown that fishers can provide reliable
data regarding patterns of occurrence and catches at
different depths, as this information was confirmed by
on-board observations. Confirming one of the hypoth-
eses, fishers did perceive deeper areas as more product-
ive, but fishing in such areas was limited by strong
currents and the presence of drifting algae, forcing fish-
ers to use shallower and less productive waters. Currents
have known influences on the oceanographic dynamics
of the continental shelf [46, 47]. One such influence is
likely to be changes in the abundance of drifting algae
[56, 57], although this is not known in the literature for
the studied coast. The effects of drifting algae on fisher-
ies are not known in the global literature either. Only
through LEK it was possible to understand the choice
fishers make when chosing their grounds, reinforcing
the idea that some areas are protected against overex-
ploitation by natural and technological circumstances,
such as boat size, inaccessibility and by adverse enviro-
mental factors [58].
According to the fishers, strong currents force the

gillnets onto the ground, which results in considerable
loss of their catches, besides making it difficult to pull
the net back. In the event of very strong currents, nets
can be ripped or even lost. On the other hand, drifting
algae do not affect catches as much as it affects the diffi-
culty of pulling the net back, due to their extra weight.
In both cases the problems are intensified in deeper
waters. However, it was not possible to quantify such
influence during the on-board observations.
The high occurrence of strong currents and drifting

algae in deeper areas was probably responsible for the
fewer observed net settings in these areas, despite the
fact that both the observed data and fishers’ LEK sug-
gested that these were more productive sites. This is
especially clear for blue runner, which was not caught
between the 30 and 50 isobaths, but was mentioned by
fishers to be productive in such depths. However, for the
three species analyzed there is either no (serra Spanish
mackerel) or very little information (blue runner and
lane snapper) to confirm if such fishes are really not
abundant in depths above 30 m, as fishers rarely fished
in such areas. As expected, fishers rarely gave informa-
tion regarding productivity in such depths.
Fishing at intermediary depths is usually unrelated to

the fishing gear used, but associated to the ecological
characteristics of the species being targeted [59]. For in-
stance, in the Baleares Islands in the Mediterranean,
fishers trawl at the slope of the continental shelf due to
the biological features of the target species, which is
more abundant in such depths [59]. Another study also
suggested higher CPUE at 25–50 m deep for the yellow
tail snapper Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791) caught by
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small-scale fisheries using hook and line on the Brazilian
northeast [60]. Such results led the authors to suggest
that intermediary depths should be managed to protect
this snapper.

Overlapping approaches
Fishers are a recognized source of marine knowledge,
and they need to be involved in the collection and evalu-
ation of their experience in fishery management [61].
Scientists should consider fishers’ knowledge, especially
when scientific knowledge about ecosystem functions is
insufficient to provide unambiguous answers to manage-
ment problems [62]. The complementarity of SK and
LEK approaches generate more robust information and
that could lead us a step further in the decision-making
process. Some researches believe that understanding key
social-ecological linkages could support a transition to-
ward sustainability in small-scale fisheries. Such claim is
based on the importance of partnerships that transcend
disciplines and conventional approaches involving mul-
tiple stakeholders to work collaboratively toward sustain-
able strategies [63, 64].
The recovery of the fishers’ memories reported here

was generally consistent with what was observed on
board (high biomass at intermediate depths), besides
providing additional information not available scientific-
ally (seasonality of species and limited fishing areas
caused by enviromental factors). Even though the on-
board data comprised short time frame and interviews
are somewhat subjectives for relying on people’s memor-
ies, they presented convergent and reliable information
regarding the concentration of fishing effort mostly in
shallower depths. This approach has the advantage of
incorporating unreported catches that would be other-
wise lost in conventional methods [34].
Fishers were more accurate at describing the bathy-

metric pattern of CPUE for species of high commercial
value, namely serra Spanish mackerel and lane snapper.
For the blue runner, the methods (SK and LEK) did not
agree, even though this was an abundant species in the
catches. Perhaps, its cheaper price makes less of a mem-
orable impression than its large catches. There is some
evidence that fishers’ perception is more accurate for
commercial species or at least those with remarkable
large and recent catches [32]. Researchers agree that a
systematic approach during the interviews is crucial.
Fishers tend to feel more at easy when they are asked
specific questions, such as about an exceptional event
(e.g., their best catch ever) or about a typical catch at
different times of their lives or at different seasons,
rather than vague questions (e.g., how much the catch
has changed) [34, 65].
However, even if such care is taken into the formula-

tion of a question, fishers seem to overestimate typical

catches, whereas they tend to recall their best catch better.
This is attributed to a common cognitive phenomenon,
known as “flashbulb” memory, which are those past events
with personal importance and/or with striking conse-
quences [66]. On the other hand, the typical catch, al-
though more recurrent, may be hard to be accessed.
However the approach of patterns in the typical catches
data used in this study showed consistent information
about spatial and temporal distribution of main species
caught with bottom-set gill net.
It is also important to acknowledge the relevance of

considering the expertise of those being interviewed. Fish-
ers’ experience depends on several factors such as their
years of active fishing, gear and exploited area [36, 61].
For this reason, in the present study knowledgable fishers
and fishing masters were the only ones interviewed.
Specifically, fishing masters, who comprised most of the
sample, tend to own the nets, and are responsible for
choosing the nets to be used, which determine where
those will be set and which fishing resources will be
targeted. Therefore, their expertise encompasses a very
particular and detailed knowledge of the local environ-
mental conditions and of the ecological relations happen-
ing on a given site [36]. Here specifically it has been
shown that fishers that have been fishing for about 30 years
can identify seasonal and spatial patterns of occurrence of
their main target species. However, it is not possible to
confirm that less experienced fishers would not provide
the same type of information, as this information was not
compared across ages.
Finally, the integration of different types of knowledge

has direct implications for an EAF. For instance, if all
the information used in management were based on SK,
it would be known that most effort is concentrated in
shallower waters, and therefore such areas would require
specific protection. Whereas ecological appropriate, such
measures would be socially harmful [67], since the fact
that fishers limit their effort to shallow waters is not
necessarily because these are productive grounds, but
because they face technological and ecological limita-
tions. Such information could only be known through
LEK, reinforcing the need of having integrative and
participatory management systems [30, 43, 44, 68, 69].

Conclusions
This study showed that the integration of conventional
fishing approaches with experiences accumulated by fish-
ers reveal a great influence of seasonal and spatial dynam-
ics of marine environmental factors causing higher fishing
pressure in shallow and usually poorer waters. Besides, it
revealed the importance of having direct on-board obser-
vation not only to produce more realistic and detailed
data, but also as a way to confirm the factors that hamper
fishing operations. Once established the accuracy of LEK
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in relation to SK, LEK may be used to gather a set of
reliable information for fisheries management through
well-structured interviews capable of quickly revealing
ecological patterns of target species. This is not to say that
one type of knowledge is superior to another, but that
their integration might be the best path for fisheries sus-
tainability. Translating LEK into an accessible language to
scientists is likely also an important step to achieve its
integration into management and to provide a more holis-
tic and more realistic understanding of fishing. We there-
fore advocate for a continuous policy of fish landing
sampling that contemplates effort data on bathymetric
and general oceanographic conditions, but that also in-
cludes LEK to understand how such conditions interfere
with fisheries.
Specifically, the fishing patterns observed in areas less

exploited due to environmental limitations are important
in fishing zone selection for the management of fishing
bottom set gillnet and to prevent the emergence of ghost
nets caused by the loss of nets on the seabed that
continue killing marine organisms indefinitely. These
patterns need to be further investigated by joining fish-
ers and landing observations over large spatial and
temporal scales. Besides, additional research should use
LEK to identify other environmental limitants on fishing
effort and production that could be used as stepstones
to management.
The results showed here confirm that fishers do detain

an important body of knowledge that could support fas-
ter and more affordable management initiatives. More-
over, fishers could certainly contribute with additional
information where there is no official statistics. As science
advances, it becomes clearer that fishers can enhance our
understanding of marine ecosystem dynamics and of fish-
eries in general, which is not easily or cheaply achieved
solely by conventional approaches.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesca com rede de emalhe de fundo no litoral oriental do Rio Grande do Norte se 

diferencia pelo uso de duas categorias de rede, localmente conhecidas como rede grossa e rede 

fina. Estas categorias de rede são utilizadas de formas diferenciadas em cada tipo de habitat, 

que resultam em diferenças nas composições de espécies e índices de captura. As áreas mais 

produtivas e biodiversas estão ao norte, influenciadas pelos extensos habitats recifais e da 

restinga. É importante destacar que, as restingas e áreas de rodolitos foram as mais utilizadas 

nas pescarias com rede fina em toda a área estudada. Os lances classificados como aqueles que 

foram efetuados em áreas de recifes, não indica que as redes foram lançadas sobre os recifes, 

mas em área intencionalmente próxima, sob a influência deste habitat.  

Os habitats de “restinga” e rodolitos são pouco conhecidos, mas suportam uma elevada 

biodiversidade, extremamente importante no ecossistema marinho e para diversos tipos de 

pesca. Os pescadores definem os diferentes tipos de substrato de forma precisa com suas 

localizações e relevância da fauna marinha para a pesca e aspectos ecológicos locais. A área 

estudada possui substancial conjunto de informações sobre a plataforma continental, com 

precisão significativa na definição dos tipos de sedimento e composição do substrato (VITAL 

et al., 2010), de habitats importantes para a conservação (ARAÚJO; AMARAL, 2016; SILVA; 

SOUZA; MARINHO-SORIANO, 2017), e de espécies de valor comercial (ANDRADE, 2015; 

BATISTA et al., 2016; D’OLIVEIRA, 2017; LIMA et al., 2014, 2014). Isso mostra que um 

conjunto de conhecimentos espaciais da área marinha deste litoral já existe no CEL dos 

pescadores, com a experiência cotidiana na região, e no conhecimento científico. Essas 

informações podem subsidiar os órgãos gestores no planejamento de estratégias eficientes de 

manejo das áreas marinhas e recursos naturais, contudo, precisam ser mais investigadas e 

cuidadosamente observadas mediante um processo de gestão da pesca baseada no ecossistema. 

Estudos com uma abordagem integrada pelo CEL dos pescadores e as observações científicas 

in situ, ajudariam a compreender diversas questões relacionadas à conectividade entre áreas 

rasas e profundas e sua importância para a migração de espécies de peixes, moluscos e 

crustáceos, de interesse comercial, que utilizam esses habitats em diferentes fases do ciclo de 

vida (BATISTA et al., 2016; D’OLIVEIRA, 2017; LIMA et al., 2014).  

As áreas rasas próximas à desembocadura de rios e grandes estuários são exploradas 

predominantemente por pescarias com rede grossa, direcionadas à captura de Centropomus 

undecimalis que utilizam estes fundos lamosos (CARPENTER; FAO; EUROPÄISCHE 

KOMMISSION, 2002; DANTAS; BARLETTA, 2016) provavelmente para se alimentar de 
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peixes e crustáceos (BEGOSSI et al., 2016; COSTA et al., 2016) . Neste tipo de pesca, os 

rendimentos e diversidade na composição de espécies são baixos, com proporções de descartes 

significativamente maiores que as capturas com redes finas em áreas profundas e próximas aos 

substratos recifais e de restinga. Por outro lado, foi observado o uso incomum de redes finas 

em substratos de lama, e da rede grossa em habitat recifal. Estes fatos encontrados no presente 

estudo não puderam ser explicados com base nas informações obtidas em entrevistas e 

embarques. 

Os resultados das operações de pesca observadas pelos embarques realizados na frota 

de botes motorizados foram corroborados pelas entrevistas dos 91 pescadores que operam em 

botes motorizados e paquetes. Os padrões espaciais e sazonais nas operações com as redes 

foram semelhantes, tanto entre os pescadores (CEL) como entre as duas abordagens, de 

embarque e CEL. Apesar da variabilidade nos dados de rendimento por CPUE nas duas 

abordagens, os padrões observados na tendência espacial foram semelhantes e complementares, 

mesmo com poucos embarques acompanhados em áreas profundas. Os dados das entrevistas 

confirmaram que as áreas mais profundas são as mais produtivas, e, a partir dos relatos de 

capturas das três principais espécies por profundidade, as informações complementaram-se 

àquelas ausentes nas profundidades em que não foram observadas pescarias. 

A abordagem de CEL sobre as capturas otimiza o tempo e custo das estratégias que 

podem contemplar a organização da cadeia produtiva e integração dos pescadores e armadores, 

na transmissão rápida de dados da pesca por meio da tecnologia da informação. A concessão 

de equipamentos de GPS ou ecosondas para os pescadores atrairia sua participação em troca 

das informações de captura e localização das áreas de pesca para a gestão. Esta estratégia, além 

de obter dados sobre a captura das espécies comerciais pode gerar informações importantes 

sobre a fauna acompanhante descartada ao mar durante as pescarias registradas.  

As informações que não puderem ser obtidas pela abordagem convencional, de 

acompanhamento de desembarques pesqueiros, podem ser conseguidas a partir da abordagem 

do CEL, através da participação efetiva dos pescadores, que, com as próprias experiências e 

dados de captura, podem subsidiar estratégias de gestão eficientes em áreas de relevante 

interesse para a conservação e aperfeiçoamento de medidas de concessão de subsídios para 

melhoria das operações de pesca e cadeia produtiva, que reduziriam as taxas de captura 

acidental, melhorariam o reaproveitamento e o beneficiamento de peixes considerados descarte. 

A importância desta abordagem conjunta de conhecimentos otimizará as estratégias com 

a valorização e o empoderamento do pescador integrando-o à gestão da pesca juntamente com 

o governo (BERKES, 1999, 2009; JENTOFT, 2005; JENTOFT; MCCAY; WILSON, 1998). O 

pescador deixa de ser um mero espectador das decisões de manejo e passa a participar como 
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um cogestor da pesca, tendo influências coletivas e individuais na geração e transmissão das 

informações, ao mesmo tempo em que é ouvido e tem o poder de decisão compartilhado com 

o governo. Estas novas estratégias criarão oportunidades para melhorar seus rendimentos nas 

pescarias com o desenvolvimento tecnológico e sustentável de suas pescarias. 

Este modelo pode ser desenvolvido inicialmente na APARC, que está inserida na área 

de maior diversidade observada neste estudo, além de ser a única UC marinha com plano de 

manejo em execução. Esta nova abordagem integrada dos conhecimentos pode subsidiar os 

gestores desta área de proteção marinha, com informações precisas de captura, diversidade e 

esforço dos diversos tipos de pesca, assim como entender os processos ecológicos no tempo e 

no espaço que atuam nas escolhas dos pescadores locais. Esta medida aproximaria os 

pescadores de forma positiva da gestão, podendo trazer equilíbrio em suas relações 

organizacionais com as atividades econômicas locais, aumentando o conhecimento sobre os 

processos e serviços ecológicos de forma mais ampla em toda a UC. 

A área rasa próxima à metrópole do Estado é importante, em um sentido quase que 

oposto ao da APARC, onde também poderia ser aplicada esta estratégia de gestão. Nesta área, 

não existe UC ou qualquer outra forma de gestão ambiental, o esforço de pesca é intenso com 

valores baixos de indicadores ambientais (CPUE e diversidade), com impactos contínuos do 

porto e poluição por dejetos urbanos. A aplicação desta abordagem integrada de conhecimentos 

pode ser desenvolvida de forma comparativa entre a APARC e a frota artesanal sediada em 

Natal, observando as outras artes de pesca. O conhecimento das estratégias de pesca e dinâmica 

dos recursos pesqueiros sob o olhar de outras formas de captura (artes de pesca) pode melhorar 

a compreensão acerca da dinâmica ecossistêmica neste litoral, na medida em que fornece 

informações robustas de grande importância para a sociedade. 

Diferentes abordagens do conhecimento da pesca, de um lado o pesquisador e do outro 

o pescador, são importantes em suas formas específicas e em detalhes, mas está, na integração 

dos conhecimentos, a compreensão ecossistêmica que transcende as especificidades isoladas e 

alcança um novo entendimento, construído tanto pelos detalhes específicos individuais, como 

através da complementaridade de informações, que ultrapassa os limites epistemológicos 

disciplinares. 
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ANEXO 

 



 PESCA COM REDE DE EMALHE DE FUNDO 
 FICHA N°:_________ DATA:____________________ 

 NOME: 

N° DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

1 Município: ____________________________________________________ 

2 Comunidade: ____________________________________ 

3 Idade: _____ 

4 Sexo: M (  ); F (  ) 

5 Estado civil: ____________________________________________ 

6 O Sr estudou até que série? 

(  ) 1a a 4a; (  ) 5a a 8a; (  ) médio; (  ) superior inc; (  ) superior comp; 

7 Onde o Sr nasceu? 

8 Mora aqui a quanto tempo? 

9 Tem quantos filhos? 

10 Possui outra atividade profissional? 

11 Qual a renda da família? 

 <1 a 2 salários mín.(  ); 3 a 4 salários mín.(  ); 5> salários mín.(  ) 

12 Quanto que a pesca contribui na renda da família? 

 (  ) <25%; (  ) 25 – 50%;  (  ) 50 – 75%;  (  ) 75 – 100%  

 ATIVIDADE DE PESCA 

13 Há quanto tempo o Sr de pesca? 

14 Pesca atualmente com rede de fundo? Sim ( )   Não ( )   Nos últimos 2 anos ( ) 

15 Pesca há quanto tempo com rede de fundo? 

16 No ultimo ano tem pescado com quais tipos de aparelhos de pesca? 

(  ) linha e anzol   (  ) rede de sup   (  ) espinhel  (  ) compressor  (  ) rede 

lagosta  (  ) covo para peixe 

17 No ultimo ano o Sr pescou mais em um mesmo barco (  ) ou mudou de 

embarcação várias vezes (   ) Em quantos barcos diferentes o Sr pesca/ano? 

18 Qual o tipo de embarcação que o sr pesca atualmente? 

Paquete motor (  ), vela (  ); Bote motorizado (  ), tamanho_____ 

19 O senhor é mestre na embarcação?  Sim (   ); Não (  ) 

 20 Em média, qual a profundidade o sr considera funda para pescar? 

21 Em média, qual a profundidade o sr considera rasa para pescar? 

22 Qual o custo médio das pescarias em áreas fundas? 

23 Qual o custo médio das pescarias em áreas rasas? 

24 Quantos Kg de peixe o Sr separa p/consumo/pescaria? 

25 Usa GPS?  Sim (   );  Não (  ) 

26 Quanto tempo (Tempo total de uma pescaria), em média, fica no mar em pescarias 

no inverno? 

27 Quanto tempo (Tempo total de uma pescaria), em média, fica no mar em pescarias 

no verão? 

 



 PESCA COM REDE DE EMALHE DE FUNDO 
 

FICHA N°:_________ FICHA N°:_________ 
 

 
 Formulário sobre o Conhecimento Ecológico dos pescadores 

n° AMPLITUDE ESPACIAL DA PESCA E DEFINIÇÃO TEMPORAL 

1 Em média, qual a profundidade o sr considera funda para pescar? 

2 Em média, qual a profundidade o sr considera rasa para pescar? 

3 Quais são os meses de inverno? 
 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

4 Quais são os meses de verão? 
 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
 USO DE DIFERENTES MALHAS 

5 Qual o tamanho da MALHA FINA que o sr mais pesca? 

6 Quantos filões de rede de MALHA FINA o sr trabalha? 

7 Quanto tempo a rede com MALHA FINA fica na água? 

8 Qual o tamanho médio (m) dos filões de rede com MALHA FINA? 

9 Quantas saídas de pesca o sr faz em áreas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

10 Quantos lances com MALHA FINA o sr dá em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

11 Quantos Kg/lance de MALHA FINA o sr pega em áreas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

12 Quantas pescarias o sr faz em áreas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

13 Quantos lances com MALHA FINA o sr dá em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

14 Quantos Kg/lance de MALHA FINA o Sr pega em áreas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

15 Qual o tamanho da MALHA GROSSA que o sr mais pesca? 

16 Quantos filões de rede com MALHA GROSSA o sr trabalha? 

17 Qual o tamanho médio (panos) dos filões de rede com MALHA GROSSA? 

18 Quantos lances com MALHA GROSSA o sr dá em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

19 Quantos Kg/lance de MALHA GROSSA o sr da em áreas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

20 Quantos lances com MALHA GROSSA o sr dá em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 



21 Quantos Kg/lance de MALHA GROSSA o sr da em áreas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 
 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESPÉCIES MAIS COMUNS 

22 Em qual profundidade que o serra é mais comum? 

23 Qual o tipo de fundo que o serra mais aparece? 

24 Existe uma época do serra pequeno e uma para o grande? 
 Serra P (J F M A M J J A S O N D) Serra G (J F M A M J J A S O N D) 

25 Existe uma área q tem mais serras grandes e outra com pequenos? 
 Qual prof.? Tipo de fundo: 

26 Quantos Kg de SERRA/lance o sr pesca em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

27 Quantos Kg de SERRA/lance o sr pesca em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

28 Em qual profundidade que a GARAXUMBA é mais comum? 

29 Qual o mês que tem mais GARAXUMBA? J F M A M J J A S O N D 

30 Qual o tipo de fundo que a GARAXUMBA mais aparece? 

31 Quantos Kg de GARAXUMBA/lance em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

32 Quantos Kg de GARAXUMBA/lance em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

33 Quantos Kg de GARAXUMBA/lance em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

34 Em qual profundidade que o ARIOCÓ é mais comum? 

35 Qual o tipo de fundo que o ARIOCÓ mais aparece? 

36 Quantos Kg de ARIOCÓ/lance em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

37 Quantos Kg de ARIOCÓ/lance em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

38 Em qual profundidade que o BONITO mais aparece? 

39 Qual o tipo de fundo que o BONITO mais aparece? 

40 Quantos Kg de BONITO/lance em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

41 Quantos Kg de BONITO/lance em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

42 Em qual profundidade que a CAMBUBA é mais comum? 

43 Quantos Kg de CAMBUBA/lance em águas fundas? 
 Inverno_________ Verão___________ 



44 Quantos Kg de CAMBUBA/lance em águas rasas? 
 Inverno_________ Verão___________ 

45 Em qual profundidade que o CAMURIM é mais comum? 

46 Quando começa a safra de CAMURIM?  

47 Qual o mês que dá mais CAMURIM? 

48 Quando (mês) não compensa mais sair para pescar CAMURIM? 
  

 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS ÁREAS - MAPA 

49 Qual a estação do ano que mais aparece CISCO? 

50 Quais são os meses que tem mais CISCO? 

51 O sr acha q tem mais CISCO (alga arribada) agora do que há 10 anos? 

52 Como o Sr considera uma corrente forte? 

53 Quais os meses que a corrente é mais forte em áreas fundas? 

54 Em áreas fundas, qual a direção da corrente forte? 

55 A corrente fica forte em águas rasas? 

56 Quais os meses que a corrente é mais forte em áreas rasas? 
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