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O pescador tem dois amor 
Um bem na terra, um bem no mar 
 
O bem de terra é aquela que fica 
Na beira da praia quando a gente sai 
O bem de terra é aquela que chora 
Mas faz que não chora quando a gente sai 
 
O bem do mar é o mar, é o mar 
Que carrega com a gente 
Pra gente pescar 
 
 
 
 
 
 

 

Dorival Caymmi 
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1. CAPITULO 1 

 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1.1. AGREGAÇÃO REPRODUTIVA DE PEIXES RECIFAIS 

Uma agregação reprodutiva é definida como um fenômeno temporário que reúne em 

uma determinada área indivíduos de uma mesma espécie com finalidade única de 

reprodução. Esse tipo de comportamento proporciona uma seleção sexual 

específica que molda a evolução dos comportamentos e histórias de vida das 

espécies. Os principais benefícios ecológicos potenciais da reprodução agregada 

são: aumento do potencial reprodutivo e redução da predação (MOLLOY etal., 2012; 

CHOAT, 2012). 

As agregações podem ser classificadas em transiente e residente(DOMEIER & 

COLIN, 1997). A transiente é formada por muitos indivíduos (média de 200) que se 

reúnem em áreas extensas chegando a alcançar alguns quilômetros. Os peixes que 

possuem esse tipo de agregação demoram de dias a semanas para se deslocarem 

até os sítios reprodutivos. Apresenta um período de ocorrência que dura de um a 

três meses no ano, concentrando, nessa época, todo o esforço reprodutivo anual da 

população. A segunda agregação, residente, reúne um grupo menor de indivíduos 

(média de 12), em pequenas áreas que não passam de alguns metros. Os peixes 

que possuem esse tipo de agregação demoram algumas horas para se deslocarem 

até os sítios reprodutivos. Apresenta período de ocorrência rápido, não passando de 

alguns minutos durante sucessivos dias, possuindo uma incidência de algumas 

vezes ao ano, sendo que um dia de agregação equivale a uma pequena fração do 

esforço reprodutivo anual da população.  

Importante ressaltar que algumas espécies podem assumir um tipo extremo de 

comportamento de agregação ou situar-se entre os dois tipos (DOMEIER & COLIN, 

1997; COLIN et al., 2003; DOMEIER, 2012). Importante ressaltar que independente 

de qual tipo de agregação às espécies recifais que realizam agregações possuem 

uma forte relação entre esses eventos e o ciclo lunar, principalmente no período da 

cheia e nova (DOMEIER & COLIN, 1997). 



25 
 

Os critérios essências de identificação de uma agregação reprodutiva dependem do 

aumento significativo da densidade de peixes da mesma espécie em uma 

determinada área e a verificação da desova, pois, caso essa não seja identificada, o 

motivo da agregação pode estar associado a outro fator, por exemplo, alimentar 

(DOMEIER & COLIN, 1997). Colin et al. (2003) reconhecem três sinais diretos para 

verificar se um grupo de peixes está realizando agregação reprodutiva, são eles: 1) 

observações de desova in situ;  2) presença de ovócitos hidratados em fêmeas; e 3) 

presença de folículos pós ovulatórios em gônadas de fêmeas. Os sinais indiretos 

podem incluir padrões comportamentais, morfológicos (coloração e abdômen 

inchado), avaliação do índice gonadossomático (RGS), conhecimento ecológico 

local dos mestres da pesca, e ocorrência de animais planctívoros nos sítios de 

desova investigados. 

A investigação do fenômeno da agregação reprodutiva já produziu conhecimento 

sobre 85 espécies de peixes recifais pertencentes a 13 famílias distribuídas por todo 

o mundo ao longo das zonas tropicais e subtropicais (SADOVY & COLIN, 2012). 

Estudos desse tipo se concentram principalmente na região da América Central 

desenvolvidos por pesquisadores de muitos países tais como EUA, Austrália, 

Espanha e Japão (RANDALL & RANDALL’S, 1963; SMITH, 1972; VILARO DIAZ, 

1884; DOMEIER & COLIN, 1997; COLIN et al., 2003; DOMEIER, 2012). Contudo 

informações referentes a esse fenômeno também foram acompanhadas no oceano 

Indo - Pacifico, nas regiões da Indonésia e Palau (JOHANNES et al., 1999; PET et 

al., 2005). No Brasil, as informações referentes a esse evento são advindas dos 

estudos realizados pelo Projeto Meros do Brasil (GERHARDINGER et al., 2006), 

Projeto Pró Arribada  (BERTONCINE et al, 2003; PERES & KLIPPELL, 2003;  

TEXEIRA et al., 2004; FRANÇA, 2010; FREITAS et al., 2011; OLAVO et al., 2011; 

FERREIRA et al., 2012; OLAVO et al., 2013a; OLAVO et al., 2013b), dissertações de 

mestrado (CARVALHO, 2012) e estudos etnoecológicos (SILVANO et al., 2006). 

A agregação reprodutiva apresenta tanto importância biológica, no que se refere à 

manutenção das populações de peixes recifais, como social, para as atividades da 

pesca – subsistência, comercial e amadora, e turismo (SANDOVY & ERISMAN, 

2012). A interação entre as agregações e atividades da pesca de grande e pequena 

escala, tendem a reduzir a diversidade genética das populações das espécies que 

apresentam esse comportamento (CHAPMAN et al., 1999), contribuindo com o 
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processo de extinção das agregações reprodutivas (SADOVY, 1994; COLIN et al., 

2003; SANDOVY & ERISMAN, 2012), e declínio dos estoques pesqueiros (SALA et 

al., 2001, HAMILTON et al., 2012; SANDOVY & ERISMAN, 2012). Estudos apontam 

que as agregações reprodutivas não sustentam pescarias continuadas (COLEMAN 

et al., 2000; DOMEIER et al., 2002; LUCKHUST, 2003; ROBINSON et al., 2004; 

SANDOVY & DOMEIER, 2005; CLARO et al., 2009; SANDOVY & ERISMAN, 2012), 

tornando-se fundamental a investigação sobre essas pescarias a fim de gerar 

debates consistentes que viabilizem à sustentabilidade ecológica e social. 

 

1.2. ASPECTOS TAXONÔMICOS, BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS DE 

Lutjanus cyanopterus 

A Lutjanus cyanopterus (caranha) é a espécie que atinge o maior porte dentre as 

espécies da família Lutjanidae no Atlântico ocidental. Pertence à ordem dos 

Perciformes, classe dos Actinopterygii e compõe a família dos Lutjanidae. Segundo 

Cervigon (1992) as características taxonômicas que a diferem das outras espécies 

de lutjanídeos são a presença de lábios grossos, dentes caninos em ambas as 

mandíbulas, vômer sem prolongação posterior, presença de 14 raios na nadadeira 

dorsal e nadadeira anal arredondada (Apêndice 6.1).  

Sua distribuição ocorre desde o Norte da Florida (EUA) até a Bahia (Brasil) (CLARO 

e LINDEMAN, 2004), entretanto, Osmar et al. (2008) relataram ocorrência dessa 

espécie para o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (São Paulo) e Sanches 

et al. (2012) para a região da Lagoa da Conceição (Santa Catarina). Quando juvenis, 

são encontrados em áreas de fundos não consolidados, cobertos por pradarias de 

fanerógamas e mangues, em ambientes costeiros e estuarinos. Os adultos podem 

ser encontrados tanto em áreas de baías e canais, próximos às raízes de mangue 

como em áreas rochosas e recifais entre 18 a 55 metros de profundidade (ALLEN, 

1985; LIESKE & MYERS, 1994; RANDALL, J.E., 1996; LINDEMAN, & DEMARIA, 

2005).  

As caranhas são dióicas (sexos separados) e apresentam de baixo ou nenhum 

dimorfismo sexual na estrutura ou padrão de cor (THRESHER, 1984; GRIMES, 

1987). O mecanismo reprodutivo é do tipo gonocorístico onde o sexo permanece 
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constante ao longo do ciclo de vida. Em média, os machos podem ser um 

poucomenores que as fêmeas e obter a sua primeira maturação sexual em torno de 

43 a 51% do seu comprimento total máximo.  

O tipo de desova segue um padrão sazonal. São peixes que realizam agregação 

reprodutiva transiente (DOMEIER & COLIN, 1997; CLARO & LINDEMAN, 2003) e 

comportamento de corte, em subgrupos de desova, sendo que os machos iniciam a 

copula empurrando e se esfregando contra o corpo da fêmea (HEYMAN et al., 

2005). Durante a agregação os indivíduos formam círculos com diâmetro de até 12 

metros onde ocorre a liberação dos gametas femininos e masculinos, dando a água 

uma tonalidade esbranquiçada, ocorrendo a uma profundidade entre 20 a 40 metros 

(HEYMAN et al. 2001; CLARO & LINDEMAN, 2004; HEYMAN et al., 2005; KADSON 

et al., 2006). 

 Informações sobre os ovos e o desenvolvimento das larvas já foram estudados por 

Heymam et al. (2001) e Heyman et al. (2005). Segundo esses autores cada nuvem 

de gameta pode forma de 2,2 a 3,1 milhões de ovos. Os ovos fertilizados sobem a 

superfície a uma taxa de 0,14 - 0,31 cm/segundo, apresentando entre 0,75 a 0,78 

mm de diâmetro e uma gota de óleo de 0,17mm, utilizada na alimentação do 

organismo antes do desenvolvimento da mandíbula. A eclosão dos ovos pode 

ocorrer entre 17 a 20 horas após a fertilização, podendo a larva alcançar 2,65mm.  

Pariset al. (2005) a partir da modelagem biofísica utilizando informações sobre a 

circulação oceânica, apresenta uma proposta de transporte e assentamento das 

larvas de caranhas que agregam em determinadas áreas em Cuba. O estudo 

considera que 43,6% das larvas sejam recrutadas para áreas dentro de Cuba e 

30,8% para áreas fora de Cuba, como por exemplo: Bahamas, Cayman, Jamaica, 

Hispañola, Florida, Colômbia, México e Honduras, considerando que o início da vida 

larval é de 14 dias após a desova. 

Atualmente a caranha, encontra-se listada na IUCN - International Union for 

Conservation of Nature, (HUNTSMAN, 1996) e Portaria do Ministério do Meio 

Ambiente nº 445/2014, como espécie vulnerável (VU). A categoria a qual se 

encontra classificada esta relacionada à percepção de declínio dos seus estoques 

verificados através das falas dos pescadores e estatísticas de desembarques de 

alguns estados do Brasil. Na Bahia, essa espécie apresentou redução de 60 a 80% 



28 
 

nos desembarques entre os anos de 1997 a 2005, embora outras espécies possam 

estar inseridas nessas análises (ICMBio, 2015). Outro fator que dificulta a sua 

avaliação é que Lutjanus cyanopterus encontra-se inserida na categoria comercial 

dos vermelhos segundo estatísticas de pesca disponíveis no Nordeste do Brasil 

(MARTINS et al., 2006). 

1.2.  ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo esta contida na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) da região central 

do Brasil (Figura 01). Essa região caracteriza-se por apresentar clima tropical úmido, 

com altas temperaturas e regime irregular e escasso de chuvas, predominando 

ventos alísios de Nordeste (ROSSI-WONGTSSCHOWSKI et al., 2006). Informações 

sobre massas de água dessa região (13°S a 22°S) revelam influências da Água 

Tropical (AT) com características termo-halinas de temperaturas superiores a 18°C 

(máxima 28,1°C) e salinidade acima de 36,0 (máxima de 37,8) transportada pela 

Corrente do Brasil na camada superficial até 200m de profundidade. A Água Central 

do Atlântico Sul (ACAS) ocorre abaixo dos 200 metros de profundidade com 

características termo-halinasmenores de temperatura, entre 13,6 – 14,3°C e 

salinidade entre 34,4 – 35,3 (VALENTIN et al., 2007).  

 

Figura 01: Mapa da Região Central do Brasil.  
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Informações hidroquímicas revelam um aporte de nutrientes baixo na maior parte da 

sua extensão, sendo caracterizado por águas oligotróficas. O aporte nutricional na 

Região da Área de Estudo é advindo sobretudo dos estuários dos rios (REZENDE et 

al., 2007), embora recentemente Moraes & Lessa (2013) tenham identificado 

anomalias de temperatura em uma faixa de 70 km em frente a BTS, no período de 

outubro/2012 a março/2013 chegando a ocorrer quedas da temperatura media da 

água em até 1,5ºC/dia. Segundo Ciotti et al. (2007) os baixos valores de clorofila a 

detectados para a região da ZEE Central do Brasil (≤ 0,02 µg.L-1 a 2,8 µg.L-1) 

corroboram com a condição de águas oligotróficas na Área de Estudo. O 

conhecimento das concentrações de clorofila a são importantes parâmetros para 

descrição do ―status‖ trófico de um ambiente (MARGALEF, 1978; GASAL & 

DUARTE, 2000) e consequentemente na compreensão da produtividade pesqueira. 

Os dois sítios de agregação reprodutiva estudados encontram-se na região da 

plataforma continental e o talude superior da margem continental da região Central 

do Brasil situada entre 12º e 15º de latitude Sul onde foram registrados fenômenos 

de desova da espécie Lutjanus cyanopterus pelo Projeto Pró Arribada (Figura 02). A 

plataforma continental dessa região é rasa e a quebra da plataforma situa-se entre 

45 a 60 metros de profundidade (DOMINGUEZ et al., 2013). A largura da plataforma 

continental varia consideravelmente, apresentando-se muito estreita ao norte de 

Itapuã (8 km), na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e alargando-se no 

sentido sul, alcançando cerca de 25 km ao largo da Baía de Camamu (ROSSI-

WONGTSCHOWSKI et al., 2006; NUNES, 2009). Toda a área é caracterizada pela 

ocorrência de formações recifais, desde a linha de costa até a zona de borda da 

plataforma (LEÃO et al., 2003; ROSSI-WONGTSSCHOWSKI et al., 2006; OLAVO et 

al., 2007; NUNES, 2009, DOMINGUEZ et al., 2011).  
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Figura 02: Sítios de agregação reprodutiva de Lutjanus cyanopterus, Rego da Caranha e Caranheiro 
de Itapuã, identificados na borda da plataforma continental da Bahia, pelo Projeto Pro Arribada. 

 

Os dois sítios de agregação reprodutiva são dois pesqueiros tradicionais da pesca 

de linha artesanal, denominados pelos pescadores de Caranheiro de Itapuã, 

localizado ao norte da RMS, e Rego da Caranha, localizado ao largo da Baia de 

Camamu. A distância estimada entre esses dois sítios considerando a batimetria de 

50 metros é de 70,8 milhas náuticas. 

O Rego da Caranha, segundo Nunes (2009), localiza-se às margens de um canal 

submarino na porção externa da plataforma continental com uma largura de até 1,5 

km entre suas paredes, e profundidade que varia de aproximadamente 50 a 85 

metros. O sedimento superficial de fundo é predominantemente arenoso, constituído 

por fragmentos de algas coralinas, foraminíferos e conchas de moluscos bivalves. A 

comunidade de peixes encontrada nesse sítio foi considerada de alto índice de 

riqueza e diversidade relativa quando comparada com a de outras áreas onde a 

atividade da pesca também é recorrente sobre a plataforma externa, na mesma 

região do Baixo Sul da Bahia (NUNES, 2009). 

Informações sobre as características de fundo do ―Caranheiro de Itapuã‖ ainda não 

estão disponíveis, embora Dominguez et al. (2011) sintetize em maior detalhe o 

conhecimento sobre a plataforma continental de Salvador (PCS), sendo essa 

caracterizada por apresentar maior predominância da textura sedimentar do tipo 

cascalho e areia nas regiões dos Altos da Pituba e Itapuã, Banco de Santo Antônio e 
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Canal de Salvador, enquanto que sedimentos mais finos (ex. lama) preenchem 

regiões mais rebaixadas medianas da PCS.  

A composição predominante dos sedimentos para o Alto de Itapuã é caracterizada 

pela presença de granulados bioclastos principalmente algas coralinas (em 

profundidades superiores a 25 metros), briozoários e equinodermos (em 

profundidades menores a 10 metros). A distribuição desses sedimentos é 

influenciada pelo tipo de circulação e topografia da PCS, sendo que o Alto de Itapuã 

por possuir uma área de maior circulação de correntes, impede a deposição 

significativa de sedimentos finos, contribuindo com a maior disponibilidade de 

substrato duro.  

Dados do monitoramento de desembarques da pesca realizados pela equipe do 

Projeto Pró Arribada (A2) nos últimos cinco anos, em Itapuã, associada às 

informações do conhecimento ecológico local dos mestres de pescaria, revelam que 

este sítio de agregação localiza-se a profundidades entre 37 a 51 metros, sendo 

formado por substrato consolidado bastante acidentado.  

A região do Baixo Sul possui 15 municípios sendo que 10 são litorâneos1. A 

somatória dos habitantes dos municípios litorâneos é de 254.606 sendo que a 

densidade populacional media desses municípios é igual a 40,1 hab./km2 (IBGE, 

2010). O número de pescadores artesanais cadastrados no Ministério da Pesca e 

Aquicultura voltado para a pesca marítima nos 10 municípios chega a 1.815 

indivíduos (MPA, 2015). A região possui cinco unidades de conservação estaduais 

do tipo ―Área de Proteção Ambiental – APA‖ criadas entre 1992 a 2002, sendo que 

três delas possuem plano de manejo (SEMA, 2015).  

A existência dessas unidades, embora contribua para a conservação e manutenção 

da qualidade ambiental da região não impede a presença de conflitos, tais 

quais:lançamento de esgotos domésticos nos corpos hídricos, ocupação 

desordenada, desmatamento de mata atlântica e manguezais, retirada de areia, 

pesca predatória, aterro de manguezais, uso indiscriminado de agrotóxicos, captura 

e caça de animais silvestres, ausência de saneamento básico, ocupação de Área de 

Preservação Permanente (APP), drenagem de áreas alagadas para implantação de 

condomínios, ocupação desordenada do solo e substituição da vegetação nativa de 
                                                           
1
Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Taperoá, Valença, Aratuípe e Maraú 
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Mata Atlântica, restinga e manguezais por monoculturas de coco (SEMA, 2015). 

Muitos desses conflitos contribuem para a degradação das áreas de berçário e 

recrutamento das caranhas, essências para a reposição populacional. 

Outra atividade humana ocorrente na região é a extração do petróleo na Baia de 

Camamu, sendo considerada uma atividade de risco que pode acarretar em 

impactos ambientais (AMORIM, 2005). Segundo a ANP (2015) 18 blocos foram 

concedidos para explorar a plataforma continental adjacente à Baia de Camamu, 

sendo 6 localizados em águas rasas. Estudo feito por Amorim (2005) revela que 

caso haja algum vazamento de óleo dos poços próximos à Baia de Camamu2, 

durante 120 horas no verão, as áreas atingidas seriam Península de Maraú, norte da 

Baia de Camamu, Ilha de Quiepe, rio Serinhaem e costa sul de Itacaré apresentando 

uma área de influencia de até 453 km2, para o óleo cru, e 236 km2, para óleo diesel 

(Figura 03). Caso o derramamento ocorra no inverno, durante as mesmas 120 horas 

as áreas atingidas seriam Ilha de Tinharé-Boipeba e Península de Maraú, 

apresentando uma área de influencia de até 904 km2, para o óleo cru, e 570 km2 

para o óleo diesel (Figura 04). Contudo, caso haja ambos os tipos de vazamento, 

considerando os tempos estabelecidos por Amorim (2005), o sítio de agregação 

reprodutiva ―Rego da Caranha‖ seria impactado. 

Figura 03: Cenário representativo de um derrame de óleo cru durante o período seco (verão). 
Retirada de Amorim, 2005. 

 

 

                                                           
2
Poço BM-CAL-004-1 (norte); poço 7-BAS-64-001 (central) e 1-BAS-77-BA (sul). 
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Figura 04: Cenário representativo de um derrame de óleo cru durante o período chuvoso (inverno). 

Retirada de Amorim, 2005. 

 

A região metropolitana de Salvador (RMS) é composta por 13 municípios, dos quais 

10 são litorâneos3. A somatória dos habitantes dos municípios litorâneos é de 

3.573.973, enquanto que a densidade populacional media desses municípios é igual 

a 894,121 hab/km2 (IBGE, 2010). O número de pescadores artesanais cadastrados 

no Ministério da Pesca e Aquicultura que realizam a pesca marítima nos 10 

municípios da RMS chega a 7.102 indivíduos (MPA, 2015). A região possui oito 

unidades de conservação estaduais do tipo ―Área de Proteção Ambiental – APA‖ 

criadas entre 1987 a 2003, apenas cinco dessas unidades possuem zoneamento 

ecológico-econômico (SEMA, 2015).  

A existência dessas unidades, embora contribua para a conservação e manutenção 

da qualidade ambiental da região, não impede a ocorrência de alguns conflitos 

recorrentes como: queimadas, extração ilegal de substancias minerais, extração 

ilegal de areia, arenoso e barro, ausência de infra-estrutura básica de saneamento, 

disposição inadequada de resíduos sólidos, lançamento de esgotos domésticos e 

industriais nos rios, lagoas e mar, poluição atmosférica, ocupação desordenada do 

solo, impactos ambientais causados por áreas de plantação de pinus e eucalipto, 

intensificação indiscriminada da pecuária, ocupação de Áreas de Preservação 

Permanente (APP): dunas, lagoas, matas ciliares, manguezais, zona de preamar e 

                                                           
3
Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica, Vera Cruz, Candeias, Simões 

Filho e Madre de Deus. 
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margens das represas Joanes e Ipitanga, especulação e pressão imobiliária, 

supressão da flora nativa (ex: Orquidaceae e Bromeliaceae), desmatamento de 

restinga e manguezal, aterramento de áreas de mangues e brejos, caça predatória, 

pesca predatória (ex: Pesca com explosivos), exploração inadequada dos recifes de 

corais, extrativismo descontrolado de crustáceos e moluscos, colisão das baleias 

Jubarte com embarcações e turismo predatório nos distritos litorâneos (SEMA, 

2015). Sendo que muitos desses conflitos contribuem para a degradação das áreas 

de berçário e recrutamento das caranhas essências para a sua reposição 

populacional. 

Um dos conflitos acima citados de grande interferência para a área de estudo é o 

lançamento, de efluentes industriais sem o devido tratamento, nos rios, lagoas e mar 

advindo do Pólo Petroquímico de Camaçari4. Embora a Cetrel – Centro de 

Tratamento de Efluentes Líquidos, instalada próximo ao Pólo desde 1978 (Figura 

05), gerencie uma malha de mais de 50 quilômetros de tubulações, 30 quilômetros 

de canais e seis estações elevatórias para tratar 4500 m³/h de efluentes industriais 

(ODEBRECHT AMBIENTAL, 2015), não consegui obter a credibilidade de 

moradores locais e pescadores da região que garantem a má eficiência nesse 

procedimento. 

Figura 05: Distância do Polo Petroquímico de Camaçari e da Cetrel dos municípios do entorno e 
região litorânea. Retirado do site oficial do Polo Petroquímico: http://www.coficpolo.com.br/     

 

 

                                                           
4
O pólo possui 90 empresas instaladas no seu complexo industrial (COFICPOLO, 2015). 

http://www.coficpolo.com.br/
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1.3. OBJETIVOS GERAIS 

No estado da Bahia foram registrados fenômenos de agregação para a desova da 

caranha L. cyanopterus pelo Projeto Pró-Arribada, em sítios conhecidos 

regionalmente como Caranheiros. Resultados preliminares (OLAVO et al., 2013a) 

sugerem que estes sítios constituem habitats essenciais para o ciclo de vida e áreas 

de agregação reprodutiva da espécie. Além de constituírem áreas de pesca 

altamente produtivas localizadas na zona de borda da plataforma continental, com 

uma história de exploração secular, se mostrando importantes para a memória da 

pesca artesanal e identidade dos pescadores de mar aberto na Bahia, em particular 

os pescadores de linha de mão de diferentes comunidades do litoral baiano que 

compartilham essas áreas.   

O presente estudo visa caracterizar o fenômeno de agregação da caranha Lutjanus 

cyanopterus em dois sítios de desova (Caranheiros) na zona de borda da plataforma 

continental da Bahia, considerando aspectos pesqueiros, biológicos e do 

conhecimento ecológico local dos mestres de pesca de linha, a fim de contribuir com 

subsídios para o ordenamento do uso e gestão do recurso pesqueiro local. 

Para tanto, os objetivos específicos pontuados abaixo serão abordados a partir de 

três aspectos distintos, e apresentados nos Capítulos seguintes: 

 Caracterizar e identificar as pescarias que capturam a caranha, L. 

cyanopterus, na área de estudo (Capítulo 2); 

 Caracterizar e identificar a distribuição das capturas e os períodos de 

agregação da caranha, L. cyanopterus, nos sítios de agregação (Capitulo 3); 

 Caracterizar a estrutura populacional e aspectos reprodutivos da caranha, L. 

cyanopterus, dos sítios de agregação, a fim de validar o caráter reprodutivo 

da espécie (Capítulo 4). 
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2.0. CAPÍTULO 2. DESCRIÇÃO DAS PESCARIAS SOBRE AS 

AGREGAÇÕES DE Lutjanus cyanopterus 

2.1. RESUMO 

As comunidades pesqueiras tradicionais, ao longo da sua história de exploração dos 

recursos pesqueiros, vêm acumulando em forma de mitos, lendas e conhecimentos 

suas experiências sobre os eventos de agregação reprodutiva de peixes recifais, 

sendo que esses conhecimentos vêm ganhando extrema importância para a 

científica. No Brasil, o conhecimento sobre as pescarias que capturam peixes de 

agregação encontra-se ainda limitado. No intuito de contribuir sobre o conhecimento 

das pescarias nos sítios de desova para o Estado da Bahia, o estudo apresenta a 

descrição das capturas de caranha L. cyanopterus na região do Baixo Sul da Bahia 

e caracteriza a pesca de linha de mão realizada sobre essas agregações. Os 

melhores dados secundários disponíveis sobre as pescarias voltadas para a captura 

da espécie foram os disponibilizados pelo Projeto de Monitoramento Participativo da 

Atividade Pesqueira na Área de Influência do Campo de Manati, realizado pela 

PETROBRASpara a região do Baixo Sul da Bahia, no período 2005-2013. A coleta 

dos dados sobre a pescaria de linha de mão ocorreu entre os anos de 2009 a 2014 

em quatro dos principais portos de desembarque da frota linheira na área de estudo: 

Itapuã (Região Metropolitana de Salvador - RMS), Valença, Camamu e Barra 

Grande (região do Baixo Sul da Bahia), através do Projeto Agregações Reprodutivas 

de Peixes Recifais no Brasil: Subsídio para o Licenciamento Ambiental de Atividades 

de E&P (Projeto Pró Arribada). Os dados coletados sobre as pescarias foram: data 

de saída e chegada de cada embarcação amostrada, locais de pesca, número de 

pescadores embarcados, equipamento de pesca utilizado e suprimentos da 

embarcação. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e 

questionários com 27 pescadores especialistas da linha de mão, sendo levantadas 

informações sobre: perfil dos especialistas da pesca, conhecimento sobre a 

agregação da caranha, formas de uso, percepção de ameaças e motivação das 

capturas. As maiores capturas de caranha, L. cyanopterus, tanto para a região do 

Baixo Sul da Bahia quanto RMS foram realizadas pela frota linheira marítima, em 

épocas (janeiro – abril) e áreas (com profundidades médias de 53,6 metros) 

específicas no ano estando relacionadas à sítios de desova da espécie visto que 
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critérios indiretos para identificação de uma agregação reprodutiva dependem do 

aumento significativo da densidade de peixes da mesma espécie em uma 

determinada área. A pindaça foi a arte de pesca específica na captura de caranha 

utilizada pela frota linheira estando associada às pescarias sobre peixes demersais 

de grande porte por toda região central leste do Brasil. As informações adquiridas 

pelos pescadores abordados aprimoraram informações sobre as áreas e períodos 

de desova da caranha relacionando o ciclo lunar e o horário da pesca ao sucesso na 

capturabilidade sendo correspondentes à informações disponíveis na literatura. A 

relação entre o conhecimento gerado pelos pescadores e pela ciência sobre as 

agregações reprodutivas de peixes recifais vêm sinalizando positivamente o sucesso 

da união emicista/eticista, servindo como importante ferramenta para subsidiar o 

planejamento de medidas mais eficientes de gestão da pesca, delineando propostas 

de manejo participativo para o uso sustentável dos recursos e pescarias tradicionais. 

 

Palavras-chave: agregação reprodutiva, peixes recifais, Lutjanus cyanopterus, 

pesca artesanal, conhecimento tradicional.  
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2.2. ABSTRACT 

DESCRIPTION OF FISHERIES INVOLVED IN SPAWNING AGREGATIONS 

OFLutjanuscyanopterus 

The traditional fishing communities, throughout their history of fishing exploitation 

resources, have been accumulating in the form of myths, legends and knowledge of 

their experiences about spawning aggregation events of reef fishes, and ultimately 

these acquirements have been gaining importance to science and management of 

fishery resources.  In Brazil, the knowledge from fisheries that capture fishes during 

spawning aggregations is still limited. Aiming to contribute with the enlargement of 

the knowledge offisheries on spawning sites, the current study present the 

description of L. cyanopterus catches in the Brazilian east coast, off the shore of 

Bahia State, and features the hook and line fishery used upon these 

aggregations.Secondary data available for Cubera snapper catches were utilized, 

available by the Participatory Monitoring of Fishing Activity in the influence area of 

the Campo Manati project, carried out by Petrobras in the Southern region of Bahia 

State,between the period of 2005-2013. Complementary primary data collection of 

the hook and line fishery was performed between years 2009 and 2014, in four of the 

main landing ports in the study area: Itapuã (Metroplititan region of Salvador-RMS), 

Valença, Camamu and Barra Grande (Southern region of Bahia State), through 

theProject Spawning Aggregation of reef fishes in Brazil: Subsidy for the 

Environmental Licensing of E & P Activities (Project PróArribada).  Collected 

dataabout the fisheries were: data of departure and arrival of each vessel sampled, 

fishing sites, number of fisherman on-board, fishing gear used and vessel supplies. 

Also, semi-structured interviews and questionnaires with 27 hook and line fisherman 

specialists were performed. Acquired information were: fishing specialists’ profile, 

knowledge about Cubera snapper spawning aggregations, ways of usage, perception 

of threats and motivation on catches.Most of the catches for L. cyanopterus, both for 

Southern and RMS regions, were performed by the hook and line fleet, at specific 

times (January-April) and specific areas (thecaranheiros), related to this species 

spawning sites. The pindaça was the main gear utilized forCubera snapper catches 

by the hook and line fleet, being the same, associated with fisheries of larger sized 

demersal fishes throughout central Eastern Brazilian Coast. The record and 

systematization of fisherman’s knowledge improved information’s about the areas 



39 
 

and periods in which Cubera snapper spawn, including the relation of lunar cycle and 

fishing hours to catchability of species and fishery success, confirming information 

available in literature, for other regions of Atlantic Ocean. The relation between 

acquired knowledge by fisherman and science about spawning aggregations of reef 

fishes indicate the necessity for integration of traditional knowledge and qualified 

participation of fisherman in the process of management strategies of artisanal 

fisheries and proposition in more efficient measurements related to fisheries 

administration for biodiversity conservation and sustainable use of fisheries 

resources. 

Key-words: spawning aggregation, reef fish, Lutjanuscyanopterus, artisanal fishery, 

traditional knowledge. 
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2.3. INTRODUÇÃO 

As primeiras documentações de pescarias sobre agregações de peixes recifais 

possuem registro no século IXX e estão localizadas na região da América Central. O 

mais antigo registro feito, até então, foi o de Vilaro Diaz (1884) para a região de 

Cuba. No México, desde 1910-1920, pelo menos um sítio de agregação já era 

explorado pelos pescadores locais (SANDOVY & EKLUND, 1999). Assim como em 

Belize, contudo com baixo esforço de pesca (CARTER et al. 1994). 

As pescarias direcionadas às agregações têm finalidade de subsistência, comercial 

e para alguns locais, recreativa (COLEMAN et al., 2000; SANDOVY & DOMEIR, 

2005; CLARO et al., 2009; SANDOVY & ERISMAN, 2012). A pesca recreativa sobre 

agregações reprodutivas e migrações de espécies costeiras tropicais e subtropicais 

vem aumentando a popularidade devido o alto valor econômico e nutricional 

associados a esses peixes, e por algumas espécies apresentarem comportamento 

de fuga que instiga os pescadores amadores. Envolve artes seletivas, tais como 

linha e anzol e mergulho livre com arbalete, ocorrendo em muitas partes do Pacífico, 

Caribe e EUA, como o caso da Florida (SANDOVY & ERISMAN, 2012).  

A pesca comercial, que atende mercados locais e internacionais, vem se 

direcionando frequentemente às agregações reprodutivas, utilizando uma grande 

variedade de artes de pesca. Sandovy & Erisman (2012) identificaram 16 tipos de 

artes de pesca distintas, sendo que as mais expressivas em termos de frequência de 

ocorrências entre os países/regiões é a linha de mão e o mergulho com arbalete 

(quadro 01). No sul da Califórnia e no México, dos 10 peixes de maior importância 

comercial, oito realizam e são capturados a partir de agregações reprodutivas 

(ERISMAN et al., 2010). Na China, outra pescaria comercial que vem crescendo 

bastante é a captura de inúmeros recrutas associados às áreas de fanerógamas, 

mangues, recifes ou praias arenosas através de redes de arrasto e tarrafas. O 

objetivo é atender o mercado da aquicultura, sendo uma pescaria dependente dos 

eventos de desova realizados durante as agregações de peixes (SCRFA, 2013). 

A pesca de subsistência muitas vezes não é documentada, perdendo-se 

informações quanto o volume, espécies e artes de pesca envolvidas nessa atividade 

(SANDOVY & ERISMAN, 2012). Hamilton (2003; 2005a; 2005b) relata, em escala 

mundial, a utilização de técnicas de emalhar, redinhas e até mesmo dinamite 
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realizadas com fins de subsistência. Rhodes et al. (2005) consideram que a remoção 

dos peixes aptos para reprodução pela pesca de subsistência pode ser igual ou até 

mesmo superior aos de capturas comerciais 

A intensidade da pesca sobre peixes recifais aumentou tem poucas décadas, 

principalmente estimulada pela introdução de embarcações motorizadas, novas 

tecnologias de navegação (GPS, sonar) e tipos de artes de pesca de maior captura, 

tornando as agregações mais fáceis de serem identificadas, acessadas e exploradas 

(SADOVY & DOMEIER, 2005). A expansão da indústria turística do mergulho, 

especialmente o acesso a equipamentos de baixo custo, contribuíram para o 

aumento do número de pescadores e mergulhadores comerciais, recreativos e de 

subsistência que realizam a pesca subaquática para captura de peixes de 

agregação (PAZ & TRULY, 2007). Domeier et al. (2002) consideram que a ameaça 

mais significativa para a manutenção das populações de peixes que possuem 

comportamento de agregação reprodutiva é a pesca desordenada, tanto a que 

atinge diretamente o evento, quanto a que obstrui as rotas de migração dos peixes 

para os sítios de desova. 

A pesca artesanal sobre agregações atualmente, possui forte componente 

comercial, embora as comunidades pesqueiras tradicionais, ao longo da sua história 

de exploração, tenham acumulado em forma de mitos, lendas e conhecimentos suas 

experiências sobre os eventos de agregação. Nesse contexto, o conhecimento dos 

pescadores sobre as agregações reprodutivas de peixes recifais vêm recebendo 

destaque para a investigação científica sobre o fenômeno (COLEMAN et al., 2000; 

COLIN et al., 2003; OLAVO et al., 2003; HEYMAN et al., 2005; GERHARDINGER et 

al., 2007; CARVALHO, 2012) sinalizando positivamente o sucesso da união 

emicista/eticista. Todavia, o conhecimento sobre as pescarias que capturam peixes 

de agregação no Brasil, embora ainda limitado, pode subsidiar o planejamento de 

medidas mais eficientes de gestão da pesca, delineando propostas de manejo 

participativo para o uso sustentável dos recursos e pescarias tradicionais.  

A fim de, auxiliar o preenchimento da lacuna sobre o conhecimento das pescarias 

sobre sítios de agregação no Estado da Bahia, o Capitulo 2 apresenta uma 

descrição das capturas da caranha L. cyanopterus na região do Baixo Sul da Bahia, 

identificando os municípios, frotas locais e artes de pesca. Assim como, caracteriza 
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a pesca de linha de mão realizada sobre essas agregações, tanto para a região do 

Baixo Sul da Bahia quanto a Região Metropolitana de Salvador – RMS, 

evidenciando os tipos de equipamentos (petrechos de pesca), áreas de pesca, 

distribuição do esforço de pesca, suprimentos e percepção e motivação dos 

pescadores e mestres de pesca.  
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Quadro 01: Lista de países/regiões e artes de pesca direcionadas para eventos de agregação reprodutiva no mundo.  
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2.4. MATERIAL E MÉTODOS 

2.4.1 ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS DAS ESTATÍSTICAS DE PESCA 

DISPONÍVEIS PARA A ÁREA DE ESTUDO. 

Os melhores dados secundários disponíveis sobre as pescarias voltadas para a 

captura da espécie L. cyanopterus foram os disponibilizados pelo Projeto de 

Monitoramento Participativo da Atividade Pesqueira na Área de Influência do Campo 

de Manati, realizado pela PETROBRAS em onze comunidades pesqueiras da região 

do Baixo Sul da Bahia5, no período 2005-2013. Embora houvesse informações 

disponíveis do Programa Estatpesca, vinculado ao IBAMA (2006; 2008) essas não 

foram usadas na elaboração dos resultados devido às imprecisões relacionadas à 

categoria comercial multiespecífica ―Caranha‖ e ―Vermelhos‖ das estatísticas 

apresentadas, comentadas em Martins et al., 2006. 

A análise dos dados do projeto de monitoramento pesqueiro do Campo de Manati 

permitiu identificar os municípios, frota pesqueira, artes e áreas de pesca, além dos 

mestres que mais capturaram caranha por viagem de pesca realizada no período de 

2005 a 2013. Informações geradas sobre frequências de visitação foram calculadas 

a partir do percentual do total de viagens de pesca amostradas com captura da 

espécie L. cyanopterus para um determinado pesqueiro. 

A tabela 01 apresenta as características dos desembarques pesqueiros monitorados 

no Baixo Sul da Bahia pelo programa Manati nos municípios de Valença, Cairu, 

Camamu e Marau - Região do Baixo Sul da Bahia.  

 

2.4.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DA PESCARIA DE LINHA DE MÃO NO 

BAIXO SUL DA BAHIA (BS) E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

(RMS). 

A coleta dos dados sobre a pescaria de linha de mão ocorreu entre os anos de 2009 

a 2014 em quatro dos principais portos de desembarque da frota linheira na área de 

                                                           
5
Barra dos Carvalhos, Barra Grande, Boipeba, Camamu, Gamboa, Garapuá, Guaibim, Ilha d’Ajuda, 

Ilha do Contrato, Morro de São Paulo e Valença. 
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estudo: Itapuã (Região Metropolitana de Salvador - RMS), Valença, Camamu e 

Barra Grande (região do Baixo Sul da Bahia). 

Os dados coletados sobre as pescarias foram obtidos nos pontos de desembarques 

através do monitoramento da frota linheira a partir de fichas padronizadas, onde 

foram anotadas informações referentes às pescarias, como data de saída e chegada 

de cada embarcação amostrada, locais de pesca, número de pescadores 

embarcados, características do equipamento de pesca utilizado (tipos de linhas e 

anzóis) e suprimentos (quantidade de combustível e gelo e tipos de isca) (apêndice 

7.1.). 

Devido às peculiaridades da dinâmica da frota pesqueira na RMS e Baixo Sul da 

Bahia, foram adaptadas estratégias distintas de monitoramento de desembarques 

para cada área. Na região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2010, os 

dados foram coletados através da atuação de monitores locais qualificados pelo 

projeto Pró Arribada. Entre 2011 e 2012 os dados foram coletados através do 

monitoramento participativo embarcado (MALAFAIA et al., 2014), realizado através 

do projeto Pacto Federativo6, em parceria com a Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA), envolvendo mestres e tripulação de pescadores 

colaboradores de duas embarcações linheiras dos portos de Valença e Camamu. 

Para os anos de 2013 e 2014 o monitoramento participativo embarcado foi 

continuado a partir da colaboração entre os pesquisadores do projeto Pró Arribada e 

pescadores envolvidos na pesquisa. Para a RMS, a equipe técnica do projeto Pró 

Arribada realizou amostragem dos desembarques da frota linheira monitorada em 

Itapuã no município de Salvador entre fevereiro de 2010 a maio de 2014. As tabelas 

02 e 03 apresentam as características da coleta de dados por área (RMS e Baixo 

Sul) realizada nos portos amostrados ao longo do período do estudo (2009 a 2014). 

Aliado à amostragem dos desembarques, acima citado, foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas (apêndice 7.2) e questionários (apêndice 7.3) mediante a 

autorização (apêndice 7.4) dos 27 pescadores especialistas de linha de mão 

                                                           
6
O Programa Pacto Federativo foi parceiro do projeto Pró-Arribada mediante a articulação do Núcleo 

de Etnodesenvolvimento, da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA tendo como 
produto o subprojeto Etnodesenvolvimento para Povos e Comunidades Indígenas, Quilombolas e 
Pescadores Artesanais nos Territórios da Cidadania do Estado da Bahia, vinculado ao projeto 
intitulado Desenvolvimento Territorial Sustentável e Multifuncionalidade da Agricultura Familiar nos 
Territórios da Cidadania da Bahia. 
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abordados na Região Metropolitana de Salvador e Baixo Sul da Bahia. Os temas 

investigados foram: perfil dos especialistas da pesca, conhecimento sobre a 

agregação de caranha, formas de uso, percepção de ameaças e motivação das 

capturas. O critério seguido para selecionar os entrevistados foi o de ―especialistas 

nativos‖ (MARQUES, 1995), sendo a amostra ampliada a partir do ―método bola de 

neve‖ (BAILEY, 1982), onde pessoas da própria comunidade dos pescadores 

indicam os especialistas locais, a fim de ampliar as informações sobre as pescarias. 

Vale ressaltar que o projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa com humanos pela Universidade Estadual de Feira de Santana mediante 

ao parecer nº 878.926 (apêndice 7.5). Outra forma de seleção dos entrevistados foi 

o de mapeamento dos pescadores que mais capturavam caranha, identificados nos 

bancos de dados do Manati e Pró Arribada.  

O estudo gerou documento visual (apêndice 7.6) sendo possível apresentar imagens 

seqüenciais da pescaria de linha de mão marítima sobre as agregações de caranha 

ocorrentes nos dois sítios de agregação, ―Rego da Caranha‖ e ―Caranheiro de 

Itapuã‖, descritas no item 2.3.2 desse capítulo. 
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Tabela 01: Características da amostragem de desembarques das viagens de pesca (n=481) da frota pesqueira monitorada com desembarque de caranha, L. 

cyanopterus, entre 2005 e 2013, nos municípios de Valença, Cairu, Camamu e Marau - Região do Baixo Sul da Bahia – Programa Manati 

Ano 

Nº total de 

desembarques 

amostrados
7
 

Período (meses) 
Nº de portos 

monitorados 

Nº de embarcações da frota 

monitorada que foi amostrada 

2005 95 Abr. – Dez. 8 38 

2006 61 Jan. – Jul. e Set –Dez. 6 35 

2007 40 Jan. – Abr., Ago. e Dez. 6 15 

2008 35 Jan. – Abr., Set. e Dez. 8 15 

2009 73 Jan. – Dez. 8 33 

2010 64 
Jan. – Mai., Jul. – Set. e Nov. 

– Dez. 
5 21 

2011 54 Jan. – Ago. e Nov. – Dez. 6 24 

2012 50 Jan. – Jul., Set. e Nov. – Dez. 7 32 

2013 9 Jan. e Fev. 3 6 

                                                           
7
Contendo desembarques de caranha. 
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Tabela 02: Características da amostragem de desembarques das viagens de pesca (n=413) da frota linheira monitoradas entre 2009 e 2014, 

em na Região Metropolitana de Salvador – Pro Arribada. 

Ano 

Nº total de 

desembarques 

amostrados 

Nº de desembarques 

provenientes do 

Caranheiro de Itapuã
8
 

Período (meses) 
Nº de portos 

monitorados 

Nº de embarcações amostrada 

da frota monitorada que foi  

2009 0 0 _ 0 0 

2010 60 11 
Jan. – Jun. e Set. – 

Dez. 
1 10 

2011 83 14 
Jan. – Mar. e Mai. – 

Dez. 
1 15 

2012 82 19 
Fev. – Abr. e Ago. 

– Dez. 
1 17 

2013 105 15 
Jan. –Jun. ; Ago. – 

Set. e Dez. 
1 27 

2014 83 28 Jan. – Abr. 1 14 

 

                                                           
8
Desembarques com caranha 
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Tabela 03: Características da amostragem de desembarques das viagens de pesca (n=154) da frota linheira monitoradas entre 2009 e 2014, 

nas comunidades da Região do Baixo Sul da Bahia – Pro Arribada. 

Ano 

Nº total de 

desembarques 

amostrados 

Nº total de 

desembarques 

amostrados – Rego 

da Caranha
9
 

Período (meses) 
Nº de portos 

monitorados 

Nº de embarcações da frota 

monitorada que foi amostrada 

2009 25 11 Fev. – Jul. e Dez. 3 7 

2010 28 17 Jan. – Mai. 3 8 

2011 46 11 Jan. –Dez. 2 3 

2012 34 6 Jan., Jul. e Set - Nov. 2 2 

2013 5 0 Fev. – Jun., Ago. e Dez. 1 1 

2014 16 9 Jan. – Mar. 2 3 

 

 

                                                           
9
Desembarques com caranha 
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2.5. RESULTADOS 

2.5.1. BREVE DESCRIÇÃO DA CAPTURA DA CARANHA L. cyanopterus NO 

BAIXO SUL DA BAHIA 

2.5.1.1.  MUNICÍPIOS QUE CAPTURAM A CARANHA L. cyanopterus 

A captura total de caranha desembarcada, registrada nas onze comunidades 

monitoradas da região do Baixo Sul da Bahia totalizou quase 38 toneladas (37.754,8 

kg) entre os anos de 2005 e 2013. Os municípios de Camamu, Valença e Marau 

juntos, apresentaram 95,9% (36.200 kg) da captura total, ver figura 06. Vale 

ressaltar que a localidade de Cairu, embora não tenha tido uma aparente 

expressividade na captura da caranha em quilograma, apresentou maior frequência 

de captura (31,4%) quando comparado as outras localidades, tabela 04. 

Figura 06: Captura total amostrada dos desembarques com caranha, L. cyanopterus, (37.754,8 kg) 
apresentadas em porcentagem por município da região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 
a 2013 (Monitoramento Pesqueiro do campo de Manati/Petrobras).  
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Tabela 04: Captura total amostrada dos desembarques com caranha, L. cyanopterus, apresentadas 
por município na região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013, considerando o 
número de desembarques amostrados e capturas totais, médias, mínimas e máximas (Monitoramento 
Pesqueiro do campo de Manati/Petrobras).  

Municípios 
Captura 

total 
amostrada 

(kg) 

Captura 
média por 

viagem 
 (kg) 

Captura máx. 
por viagem 

(kg) 

Captura mín. 
por viagem 

(kg) 

nº 
desembarques 

amostrados 

Cairu 1.465 9,70 86 1 151 

Camamu 20.792,7 223,58 1365 1,5 93 

Igrapiuna 81,3 5,81 14 1,5 14 

Jaguaripe 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Marau 4.223 44,93 400 1 94 

Nilo Pçanha 7 7 7 7 1 

Valença 11.184,3 88,07 1000 4,5 127 

Total Geral 37754,8 78,49 1365 1 481 

 

2.5.1.2. TIPOS DE EMBARCAÇÕES QUE CAPTURAM A CARANHA, L. 

cyanopterus 

Foi possível identificar a presença de três tipos de embarcações compondo a frota 

envolvida nas capturas de caranha nas onze comunidades pesqueiras monitoradas 

na região do Baixo Sul da Bahia: saveiro, canoa motorizada e canoa não 

motorizada. O saveiro representou tanto em captura total (99%) quanto em 

frequência de ocorrência (89,4%), a embarcação mais utilizada nas pescarias 

envolvendo caranhas, tabela 05 e figura 07.  

Tabela 05. Percentagem da captura total amostrada com desembarque de caranha, L. cyanopterus, 
(37.754,8 kg) por tipo de embarcação utilizada nos sete municípios monitorados da região do Baixo 
Sul da Bahia entre os anos de 2005 e 2013. 

Municípios Caminhando Canoa 
Canoa 

Motorizada 
Saveiro Outros 

Não 
Informado 

Cairu 2,0 0,1 0 94,0 2,6 1,4 

Camamu 0 0,2 0,05 99,2 0 0,5 

Igrapiuna 0 71,1 0 28,9 0 0 

Jaguaripe 0 0 0 100 0 0 

Marau 0 0 0 98,5 0,62 1 

Nilo Peçanha 0 0 0 100 0 0 

Valença 0 0,1 0 99,9 0 0 

Total  0,1 0,3 0,0 99,0 0,2 0,4 
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Figura 07: Saveiro, embarcação mais representativa, tanto em frequência (99%) quanto em captura 
total amostrada com presença de caranha (37.377,00 kg) decorrentes dos desembarques totais 
monitorados com presença de caranha (n=481) nos sete municípios da região do Baixo Sul da Bahia 
entre os anos de 2005 e 2013. Foto: George Olavo. 

 

2.5.1.3. ARTES DE PESCA QUE CAPTURAM A CARANHA, L. cyanopterus 

As artes de pesca, voltadas à captura da caranha, L. cyanopterus, identificadas nas 

onze localidades da região do Baixo Sul da Bahia foram: linha de mão, mergulho, 

espinhel, groseira, emalhe, camboa, calão e arrasto de fundo. As maiores capturas 

totais amostradas com desembarque de caranha, em quilos (37.754,8 kg), foram 

advindas da linha de mão, representando 96,25%. Assim como as mais frequentes 

nos desembarques totais monitorados (n=481), chegando a alcançar 69,4%. A 

distribuição mensal das capturas totais amostradas da frota linheira com 

desembarques de caranhamostrou que as maiores produções amostradas (36.338,6 

kg) apresentaram sazonalidade marcada no período de janeiro a abril (figura 08; 

tabela 06), embora capturas da caranha tenham ocorrido, com menor 

expressividade, ao longo de todo ano (figura 09; tabela 07) na a região do Baixo Sul 

da Bahia.  
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Figura 08: Distribuição mensal das capturas totais amostradas da linha de mão com desembarques 
de caranha, L. cyanopterus (36.338,6 kg), entre os anos de 2005-2013, para a região do Baixo Sul da 

Bahia (n=334 desembarques com captura da espécie). 

 

 

Figura 09: Distribuição mensal dos desembarques totais amostrados da linha de mão com presença 
de caranha, L. cyanopterus, entre os anos de 2005-2013, para a região do Baixo Sul da Bahia (N=334 

desembarques com captura da espécie). 
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Tabela 06: Distribuição mensal das capturas totais amostradas (37754,8 kg) com ocorrência de 
caranha, Lutjanus cyanopterus, por arte de pesca, nos desembarques monitorados entre os anos de 

2005-2013 para a região do Baixo Sul da Bahia (N=481 desembarques com captura da espécie).  

Meses 
Arrasto 
de fundo 

Calão Camboa Emalhe Espinhel Groseira Mergulho 
Linha 
de mão 

Total 

Janeiro 0 4,7 0 9,5 164 0 234 8744,5 9156,7 

Fevereiro 0 0 0 2 0 0 179 15449,2 15630,2 

Março 0 8 6 0 0 21,5 175,5 10064,5 10275,5 

Abril 0 0 0 8 54 0 57,5 654,4 773,9 

Maio 0 0 10 3 10 40 10 190 263 

Junho 0 0 4 0 0 0 0 77,5 81,5 

Julho 0 2 4 18 25 0 8 129 186 

Agosto 0 0 1 37 0 0 2 89 129 

Setembro 0 2 0 17,5 25 0 3 180,5 228 

Outubro 0 0 0 6,5 22 12 5 287 332,5 

Novembro 7 0 1 12 0 35 39 216 310 

Dezembro 0 0 0 8 0 27 96,5 257 388,5 

Total 7 16,7 26 121,5 300 135,5 809,5 36338,6 37754,8 

 

Tabela 07: Distribuição mensal da frequência dos desembarques totais com captura de caranha, L. 
cyanopterus, por arte de pesca, monitorados entre os anos de 2005-2013, na Região do Baixo Sul da 

Bahia (N=481 desembarques com captura da espécie).  

Meses 
Arrasto 

de 
fundo 

Calão 
Cambo

a 
Emalh

e 
Espinhe

l 
Groseir

a 
Mergulh

o 
Linha 

de mão 
Total 

Janeiro 0 1 0 3 4 0 30 41 79 

Fevereiro 0 0 0 1 0 0 17 71 89 

Março 0 1 1 0 0 2 18 60 82 

Abril 0 0 0 1 1 0 6 27 35 

Maio 0 0 4 1 1 1 1 17 25 

Junho 0 0 1 0 0 0 0 11 12 

Julho 0 1 1 3 1 0 1 9 16 

Agosto 0 0 1 6 0 0 1 11 19 

Setembro 0 1 0 3 1 0 1 21 27 

Outubro 0 0 0 1 1 1 1 31 35 
Novembr
o 1 0 1 2 0 2 5 16 27 
Dezembr
o 0 0 0 1 0 1 14 19 35 

Total 1 4 9 22 9 7 95 334 481 
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2.5.1.4. ÁREAS DE CAPTURA DE CARANHA, L. cyanopterus 

Foram identificadas 113 áreas de pesca (pesqueiros) distintas a partir dos 

desembarques totais amostrados com captura de caranha, L. cyanopterus, (n=481) 

utilizadas pelos pescadores das onze localidades da região do Baixo Sul da Bahia 

no período de 2005-2013. Dentre essas áreas, apenas seis representaram 88,6% 

das capturas totais amostradas (37.754,8 kg), os outros 107 pesqueiros 

apresentaram apenas 8,1%. Os 3,2% restantes, representaram áreas de pesca não 

informadas durante o monitoramento (figura 10 e tabela 08). Vale ressaltar que a 

área de pesca denominada Rego da Caranha foi a mais representativa quanto as 

capturas totais amostradas, alcançando 29.033,5 kg (76,9%), sendo seus visitantes 

pescadores de linha de mão (96%), e mergulhadores (4%). 

Figura 10: Áreas de pesca (pesqueiros) mais representativas quanto à captura total amostrada de 
caranha, Lutjanus cyanopterus, (37.754,8 kg) monitorada a partir de onze localidades na região do 

Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005-2013 (n= 481 desembarques com captura da espécie).  
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Tabela 08: Capturas totais (kg) e relativas (%), por pesqueiro, amostradas dos desembarques totais 
com captura de caranha, Lutjanus cyanopterus, (37.754,8 kg), monitoradas a partir de onze 
localidades na região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005-2013 (n= 481 desembarques 
com captura da espécie).  

Pesqueiro 
Captura 

total amostrada 
(kg) 

Frequência 
relativa (%) 

Rego da Caranha 29.033,5 76,9 

Coroa de Roxo 1.482,0 3,9 

Coroa de Raimundo 1.433,0 3,8 

Pedra da Cavala 623,9 1,6 

35 de Paulo 460,5 1,2 

Morro de São Paulo 428,0 1,1 

Não Informado 1.223,5 3,2 

Outros 3.070,4 8,1 

Total 37754,8 100,0 

 

Dos desembarques totais amostradas com captura de caranha, Lutjanus 

cyanopterus (n=481), realizadas pelos pescadores das onze localidades da região 

do Baixo Sul da Bahia, 37,8% (n=182) corresponderam a apenas seis das 113 áreas 

de pesca (pesqueiros) identificadas (figura 11). Os 107 pesqueiros categorizados 

como outros na figura 11 e tabela 09 apresentaram 48,7% dos desembarques 

amostrados (n=234) embora cada área não representado mais do que 1,7% dos 

desembarques totais amostrados. Os pesqueiros não informados durante o 

monitoramento representaram 13% (n=65) dos desembarques totais amostrados 

com captura de caranha. Vale ressaltar que os pesqueiros apresentados foram 

visitados principalmente por pescadores de linha de mão (89,6%) e mergulhadores 

(10,4%). 
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Figura 11: Áreas de pesca (pesqueiros) mais representativas quanto às frequências de viagens totais 
amostradas (N=481) monitoradas a partir de onze localidades da região do Baixo Sul da Bahia no 
período de 2005-2013. 

 

Tabea 09: Capturas totais (kg) e frequência de visitação (N) amostradas por arte de pesca das áreas 
mais visitadas pelos pescadores das onze localidades da região do Baixo Sul da Bahia entre os anos 
de 2005-2013. 

Pesqueiros 
Linha de 
mão (kg) 

Mergulho 
(kg) 

Linha de 
mão (n) 

Mergulho 
(n) 

Total de 
visitas 

35 de Paulo 460,5 0 12 0 12 

Boca da Barra 22,5 94 6 11 17 

Coroa de Roxo 1482 0 13 0 13 

Duro do Caboclo 57 0 11 0 11 

Jequiriçá 198 10 17 3 20 

Rego da Caranha 28886,5 147 104 5 109 

Total  31106,5 251 163 19 182 
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2.5.2. DESCRIÇÃO DA PESCARIA DE LINHA DE MÃO SOBRE AS AGREGAÇÕES 

REPRODUTIVAS DA CARANHA, L. cyanopterus, NO BAIXO SUL E REGIÃO 

METROPOLITANA DE SALVADOR - BAHIA. 

2.5.2.1. PERFIL DOS MESTRES DE PESCA QUE CAPTURAM CARANHA 

Os 20 pescadores de linha de mão marítima abordados na região do Baixo Sul da 

Bahia são residentes dos municípios de Marau, Cairu, Camamu, Nilo Peçanha e 

Valença, possuíam idades entre 32 a 83 anos, entretanto a maioria (95%) 

apresentou idade acima de 42 anos. O tempo de pesca variou entre 11 a 68 anos, 

sendo que a maioria (75%) apresentou experiência acima de 30 anos na atividade 

pesqueira. Dos pescadores abordados 25% já eram aposentados, entretanto 60% 

do total de pescadores abordados assumiram ou ainda assumem função de mestre 

de pesca (tabela 10).  

 

Os sete pescadores de linha de mão marítima abordados no município de Salvador 

são residentes do bairro de Itapuã, possuíam idades entre 50 a 78 anos, sendo que 

a maioria (71,43%) apresenta idade acima de 50 anos. O tempo de pesca variou 

entre 30 a 68 anos, sendo que todos apresentaram experiência de mais de 30 anos 

na atividade pesqueira. Dos pescadores abordados 28,6% já estão aposentados, 

entretanto 42,9% do total de pescadores abordados assumiram ou assumem função 

de mestre de pesca (tabela 10). 

 

Tabela 10: Perfil dos pescadores e mestres de pesca entrevistados na Região Metropolitana de 
Salvador e no Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2015. 

Região Municípios Localidades N Idade Experiência 

BS 

Cairu Boipeba 4 58-73 25-61 

Cairu Gamboa do Morro 3 42-70 22-50 

Camamu Camamu 6 32-83 11 a 49 

Marau Barra Grande 2 46-48 34-36 
Nilo 

Peçanha São Franscisco 1 70 50 

Valença Valença 4 54-68 32-57 

RMS Salvador  Itapuã 7 50-78 30-68 

Total      27     
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2.5.2.2. ESPECIFICIDADE DOS PETRECHOS DA PESCA DE LINHA DE MÃO 

PARA CAPTURA DA CARANHA 

A caranha, L. cyanopterus, é capturada principalmente pela linha de fundo 

denominada de pindaça, que consiste em uma linha de monofilamento superior mais 

grossa (até 200), ligada a um lado do arco metálico por um destorcedor, sendo que 

nesse arco consta uma chumbada, e uma linha inferior (secundária) mais fina onde 

se dispõe o anzol (OLAVO, 2005), figura 12.  Os aviamentos dessa linha de fundo 

(nylon e anzol) são específicos. Os anzóis e nylons geralmente são de numeração 

que variam de 1 a 4, e de 90 a 160, respectivamente, sendo esses aviamentos os 

maiores e mais resistentes, figura 13.  

Figura 12: Pindaça: linha de fundo que contem arco metálico com presença de chumbadas em uma 
extremidade, e na outra, uma linha principal contendo ao final um anzol. Arte de pesca utilizado na 
captura da caranha, L. cyanopterus, pelos pescadores da Região Metropolitana de Salvador e no 
Baixo Sul da Bahia. Foto: Cláudio Baqueiro. 
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Figura 13: Apresentação dos aviamentos de pesca, anzóis de numeração de 1 a 4 e nylons de 
numeração de 90 a 160, utilizados na pescaria da caranha, L. cyanopterus, pelos pescadores da 

Região Metropolitana de Salvador e no Baixo Sul da Bahia. Foto: Cláudio Baqueiro. 

 

Outra arte de pesca auxiliar à captura da caranha, por contribuir na captura de iscas 

necessárias à pescaria da mesma, é o arrasto de linha ou corrico. É uma arte que 

apresenta uma linha monofilamento contendo na extremidade final uma isca 

artificial. Sua disposição na água é superficial e depende da movimentação da 

própria embarcação para ser arrastada. É uma arte de pesca voltada para a captura 

de peixes pelágicos, como alvacoras, bonitos e cavalas (figura 14). 
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Figura 14: Pescaria de arrasto de linha ou corrico realizada para a captura das iscas utilizadas na 
pescaria da caranha pelos pescadores da Região Metropolitana de Salvador e no Baixo Sul da Bahia. 
Foto: Cláudio Baqueiro. 

 

 

2.5.2.3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE PESCA COM CAPTURA DE CARANHA  

Durante o monitoramento realizado pelo projeto Pro Arribada (2009-2014) foram 

identificadas áreas com ocorrência de caranha capturadas pela frota linheira da 

região do Baixo Sul da Bahia (15 áreas de pesca exploradas) e RMS (38 áreas de 

pesca exploradas). A profundidade das 53 áreas identificadas, considerando a 

somatória dos pesqueiros das duas áreas acima citadas, variou de 13 a 140 metros, 

sendo que a  profundidade media das áreas visitadas foi de 53,6 metros. As áreas 

que apresentaram maiores capturas e frequências de visitação foram Rego da 

Caranha na região do Baixo Sul da Bahia e Caranhiero de Itapuã para a RMS, 

sendo os valores absolutos e relativos apresentados abaixo na figura 15 e 16 e 

tabela 11.  
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Figura 15: Rego da caranha, pesqueiro de maior frequência de ocorrência (74%) identificado nos 
desembarques totais amostrados com captura de caranha (n=66) para a região do Baixo Sul da 
Bahia, entre os anos de 2009 e 2014. 

 

Figura 16: Caranheiro de Itapuã, pesqueiro de maior frequência de ocorrência (60%) identificado nos 
desembarques totais amostrados com captura de caranha (n=142) na região RMS, entre os anos de 
2010 e 2014.  
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Tabela 11: Número total de desembarques amostrados da frota linheira com captura de caranha L. cyanopterus, suas capturas totais, medias, minimas e 

maximas por pesqueiro mais visitado das regiões do Baixo Sul da Bahia e RMS entre os anos de 2009 e 2014. 

Pesqueiros 
identificados 

nº de 
desembarques 

amostrados 

% 
Desembarques 

Captura total 
amostrada 

(kg) 

% Captura 
(kg) 

Captura 
média  

por 
viagem(kg) 

Captura 
mínima  

por 
viagem(kg) 

Captura 
máxima 

(kg) 

Rego da caranha 49 74,2 16766,2 93,0 342,2 8 1285 

Outros 17 25,8 1252,9 7,0 55,2 5 277 

Total 66   18019,1         

       
 

Caranheiro de 
Itapuã 85 59,9 3827,7 80,6 45,0 5,5 165,3 

Outros 57 40,1 922,2 19,4 15,6 3 73,6 

Total 142   4749,9         
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2.5.2.4. DISTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESFORÇO DE PESCA DA LINHA DE MÃO 

SOBRE AS PESCARIAS DE CARANHA 

A distribuição mensal do esforço de pesca nos desembarques totais amostrados 

com captura de caranha (n=208) se mostrou concentrado no período do verão-

outono, entre os meses de janeiro e abril, para as regiões do Baixo Sul da Bahia e 

Região Metropolitana de Salvador (figura 17). 

Figura 17: Distribuição mensal das viagens de pesca amostradas com captura de caranha entre os 
anos de 2009 e 2014 para a região do Baixo Sul da Bahia e RMS. (Nº desembarques totais 
amostrados = 208). 

 

O número de pescadores embarcados por viagem de pesca variou de um a seis em 

ambas as regiões, apresentando uma média de três pescadores por viagem (tabela 

12). Entretanto o número médio de dias de pesca por viagem foi diferente para 

ambas as regiões, sendo que na região do Baixo Sul da Bahia o número mínimo de 

dias de pesca por viagem foi de 3 e máximo de 12, com media de 6,6 dias por 

viagem de pesca e na RMS o número mínimo de dias de pesca por viagem foi de 1 

e máximo de 5, com média de 1,7 dias por viagem de pesca (tabela 13).  
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Tabela 12: Número de pescadores embarcados por viagem de pesca amostrada com captura de 
caranha para a região do Baixo Sul da Bahia e RMS no período de 2009 a 2014.  

  Número de Pescadores 

Região nº desembarques amostrados Média Máximo Mínimo 

Baixo Sul 60 3,4 5 2 

RMS 142 2,9 6 1 

Total  202 3,0 6 1 

 

Tabela 13: Número de dias de pesca por viagem amostrada com captura de caranha para a região do 
Baixo Sul da Bahia e RMS no período de 2009 a 2014.  

  Dias de Pesca 

Região nº desembarques amostrados Média Máxima  Mínimo 

Baixo Sul 60 6,6 12 3 

RMS 141 1,7 5 1 

Total  201 3,2 12 1 

 

Alguns pescadores entrevistados no momento do desembarque relataram que 

durante as viagens de pesca, deixam de uma a quatro pindaças na água para 

captura da caranha. Entretanto os mestres de pesca alegaram que na maioria das 

vezes só deixam duas pindaças na água, pois caso a caranha seja fisgada em todos 

os anzóis disponíveis não ha tempo de pescar todos os peixes ao mesmo tempo, e o 

pescador acaba perdendo o aviamento e a caranha. 

2.5.2.5. SUPRIMENTOS RECORRENTES NA PESCA DA CARANHA 

Os suprimentos recorrentes utilizados na realização da pesca de caranha são: iscas, 

gelo, combustível e o rancho10. As iscas levadas ou pescadas são: bonitos (figura 

18), tainhas (figura 18), cavalas, alvacoras, polvos e lagostas. Embora, pescadores 

também utilizem iscas de menor importância comercial como: xixarros e sardinhas 

para capturar as caranhas. Uma isca especifica utilizada apenas na captura da 

caranha é a própria gônada do peixe, principalmente a do macho, denominada de 

―leituba‖ (figura 18). A quantidade de isca levada pelos pescadores por viagem de 

pesca variou de 2 kg até 45 kg (tabela 14). Não existe relação entre tempo de 

viagem de pesca e quantidade de isca levada, pois embarcações que realizaram o 

                                                           
10

É o alimento que o pescador leva para a pescaria, geralmente é formado pelos seguintes itens: 
feijão, farinha, carne seca, banana, pimenta, café e água potável. 
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mesmo tempo de pesca e apresentaram as mesmas quantidades de pescadores 

embarcados levavam quantidades de isca diferentes. 

Figura 18: Tipos de iscas utilizadas na captura da caranha sobre os pesqueiros do Rêgo da Caranha, 
região do Baixo Sul da Bahia e Caranheiro de Itapuã, RMS durante o período de 2009 e 2014. A) 
tainha; B) bonito e C) leituba (testículos) da caranha. Fotos: Priscilla Malafaia. 
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Tabela 14: Principais iscas e quantidades mínimas e máximas levadas pelos pescadores de linha de 
mão durante a pescaria da caranha, L. cyanopterus, identificadas na região do Baixo Sul da Bahia e 

RMS durante o período de 2009 a 2014. 

Isca Quantidade mínima (kg) Quantidade máxima (kg) 

Bonito 02 30 
Tainha 03 15 
Cavala 15 20 
Xixarro 03 40 

 

O engodo11 é formado pelas mesmas espécies usadas para isca (bonito, tainha, 

cavala) só que ao invés de utilizar o seu filé, são usados os seus esqueletos e 

cabeça. A ―leituba‖ também pode ser utilizada para engodo, sendo muito frequente. 

A quantidade mínima de engodo identificado durante o período amostrado (2009-

2014) para a região do Baixo Sul da Bahia e RMS foi de 4 kg e máxima de 20 kg por 

viagem de pesca. Outros três suprimentos foram identificados durante as pescarias 

da caranha, como para as pescarias em geral: gelo, utilizado para resfriar o peixe, 

visto ser um recurso com alto índice de deterioração, combustível e o rancho (figura 

19, tabela 15 e 16). 

Figura 19: Rancho típico levado pelos pescadores pelos pescadores da Região Metropolitana de 
Salvador e no Baixo Sul da Bahia durante as pescarias de gelo. Foto: Cláudio Baqueiro. 

 

 

                                                           
11

O engodo é constituído por vísceras e carcaças de peixes diversos, é cortado e lançado na água 
para atrair o peixe durante uma pescaria.  
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Tabela 15: Apresentação das quantidades mínimas, médias e máximas de gelo e combustível 
levadas pelos pescadores de linha de mão durante as pescarias da caranha, L. cyanopterus na RMS 

(N=108) durante o período de 2010 e 2014.  

  RMS 

  Mínimo Máximo Media 

Gelo (kg) 0 400 127,6 

Combustível (L) 5 90 32,8 

 

Tabela 16: Apresentação das quantidades mínimas, médias e máximas de gelo e combustível 
levadas pelos pescadores de linha de mão durante as pescarias da caranha, L. cyanopterus na 
região do Baixo Sul da Bahia (N=45) durante o período de 2009 e 2014.  

  
Baixo Sul 

  Mínimo Máximo Media 

Gelo (kg) 180 2200 1036 

Combustível (L) 36 1000 177,1 

 

 

2.5.3. PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS PESCAORES E MESTRES DE PESCA 

SOBRE OS EVENTOS DE AGREGAÇÃO DA CARANHA L. cyanopterus. 

Informações advindas dos pescadores entrevistados (n=27) revelam que as 

caranhas são consideradas recursos-alvo da pescaria de linha de mão apenas 

durante a ―arribação‖ 12 do peixe, no período do verão-outono, em pesqueiros 

específicos da plataforma continental, denominados de Rego da Caranha e 

Caranheiro de Itapuã. Os pescadores consideram que o período da lua, horário da 

pescaria e o tipo da isca sejam alguns dos principais fatores que influenciam 

positivamente na capturabilidade das caranhas. Segundo eles a programação dessa 

pescaria encontra-se baseada no calendário lunar, ou seja, só se direcionam para a 

pescaria quando é período da lua nova, principalmente três dias antes até três dias 

depois da lua crescente, quando consideram ser o período de ocorrência das 

maiores produções de caranha. Os horários de captura de caranha relatados foram 

geralmente no inicio da noite até o início da manhã. Embora tenha sido dito que 

ocorre capturada de caranhas em outros horários (meio de manhã e inicio da tarde), 

alegam não ser comum, pois as maiores quantidades só são capturadas durante o 

período de penumbra. 

                                                           
12

Termo utilizado pelos pescadores do Baixo Sul da Bahia e Região Metropolitana de Salvador para 
identificar a presença de muitos peixes em uma determinada área assim como o relacionam a um 
deslocamento vertical realizado pelo peixe de baixo para cima na coluna d’agua, podendo ter função 
de desova ou alimentação, variando com o tipo de peixe que se encontra arribado. 
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Segundo os pescadores existem indicadores ambientais que os ajudam a perceber a 

chegada de caranha nos caranheiros (sítios de desova). Um dos indicadores mais 

citados foi à percepção da ―maresia do peixe‖. Explicam que a aglomeração do peixe 

libera um cheiro muito forte, denominado de ―almisque‖. Alguns acham que esse 

cheiro vem do arroto do peixe, que quando liberado na água da pra ver o óleo de 

cima do barco.  

Outro indicador citado que caracteriza a ocorrência da caranha nos caranheiros é a 

ausência do ―papa isca‖ no pesqueiro. O papa isca é todo peixe pequeno que fica 

em cima dos corais e lajedos raspando a isca colocada no anzol pelo pescador. 

Geralmente esses peixes são denominados de quatingas e jaguaraças (da família 

Haemulidae e Holocentridae, respectivamente). Isso porque, os pescadores dizem 

que, quando a caranha esta no pesqueiro ela afasta os outros peixes da área, tanto 

os papa isca (menores) quanto os maiores como é o caso do olho de boi, dentão, 

rabo aberto e badejo. 

Atualmente, a percepção quanto à produção da caranha encontra-se dividida entre 

os especialistas da região do Baixo Sul da Bahia, pois alguns alegam que a 

produção não é mais a mesma, seja porque as caranhas estão diminuindo ou 

porque estão arribando em outras áreas desconhecidas pelos pescadores. 

Entretanto outras opiniões giram em torno de que o recurso se mantém estável, o 

que acontece é que dependendo do ano, a caranha pode dar muito ou pouco. 

Entretanto, os pescadores da RMS (bairro de Itapuã), na sua maioria, alegam que a 

produção da caranha vem diminuindo, decorrente da poluição na região, 

principalmente depois da vinda da Tibrás13 (em 1971) para o Pólo Petroquímico de 

Camaçari. Dizem que o resíduo liberado pela empresa (enxofre) soterrou os corais 

da região de borda da plataforma, onde o Caranheiro está localizado, e afastou o 

peixe. 

Os pescadores que persistem na pescaria da caranha, sobre ambos os pesqueiros, 

são motivados principalmente pelo fator místico e cultural associado a essa 

pescaria.  O fator cultural se manifesta no fato de que gerações passadas 

realizavam essa mesma pescaria, como é o caso de alguns pescadores de Itapuã. A 

questão mística envolve o fato de que a caranha não é capturada por qualquer 

                                                           
13

Atual cristal, empresa de tinta 
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pescador, pois ela é quem escolhe quem vai capturá-la. E quem as captura 

geralmente consegue por possuem estratégias especializadas. Além disso, a sua 

captura proporciona aos pescadores certo grau de status social, pois é considerado 

um peixe grande porte e que briga durante a captura.  

O interessante dessa pescaria é que o aspecto financeiro não se encontra entre os 

critérios principais de motivação do pescador visto que o retorno de venda da 

caranha não é satisfatório, não chegando a R$8,00 o quilo da primeira 

comercialização. Além disso, requer habilidade para capturá-la, com riscos de 

perder muitos petrechos de pesca e não obter êxito na captura. Outro fator citado 

que diminuiu a procura dessas pescarias foi a chegada do espinhel e o 

direcionamento dos pescadores para a captura de recursos pelágicos, como o 

dourado e cavala. Sendo recursos que atingem preços mais elevados do que o 

ofertado para a caranha e por serem mais fáceis de capturar.  

 

2.6. DISCUSSÃO SOBRE AS PESCARIAS DIRECIONADAS À CARANHA, L. 

cyanopterus 

As informações obtidas a partir dos dados do monitoramento pesqueiro do Campo 

de Manati em onze comunidades da região do Baixo Sul da Bahia indicaram que as 

maiores capturas de caranha, L. cyanopterus, são realizadas pela frota linheira 

marítima, em áreas e épocas específicas no ano (janeiro a abril). Segundo 

DOMEIER & COLIN (1997) um dos critérios indiretos para identificação de uma 

agregação reprodutiva depende do aumento significativo da densidade de peixes da 

mesma espécie em uma determinada área.  

As áreas de pesca com maiores produções de caranha assim como as mais 

visitadas foram o Rêgo da Caranha, Coroa de Roxo e 35 de Paulo. Segunda Nunes 

(2009) essas áreas são próximas, não passando de 3,3 km de distancia entre elas. 

Possuem similaridade geológica e estão dispostas na zona de quebra da plataforma 

continental a uma profundidade que varia entre 45 a 55 metros. São áreas que 

apresentam em seu relevo formações de ravinas e ou canais submarinos, estando 

distantes da costa entre 13 km a 25 km. Estudos realizados com a caranha, L. 

cyanopterus, na América Central (Domeier & Colin, 1997, Heyman et al., 2005, 
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Kadson et al., 2006 e Boomhower et al., 2010) descreveram áreas similares às 

descritas acima para ocorrência da agregação de caranha. 

O tipo de fundo do Rêgo da Caranha, Coroa de Roxo e 35 de Paulo é caracterizado 

pela presença de cascalho e areia, com presença de crustáceos, poliquetas, 

equinodermos e peixes demersais principalmente da família Lutjanidae (NUNES, 

2009; FRANÇA, 2010). Estudo realizado por Olavo et al. (2011) consideram que as 

áreas de borda da plataforma continental da Costa Leste do Brasil, representam 

habitas estratégicos para espécies recifais das famílias das garoupas e vermelhos, 

podendo ser utilizadas também como sítios de agregação reprodutiva. Malafaia et al. 

(2014), apresentaram resultados preliminares indicando agregação de caranha para 

o sítio Rego da Caranha na região do Baixo Sul da Bahia nos anos de 2011 e 2012. 

As maiores e mais freqüentes capturas de caranha apresentadas nesse estudo 

foram realizadas pela frota linheira, em áreas com profundidades médias de 53,6 

metros. Essa informação pode estar relacionada ao fato de que a frota linheira 

apresenta um alto esforço de pesca sobre essas batimetrias não só para o Estado 

da Bahia como para a região central do Brasil (OLAVO et al., 2005; MARTINS et al., 

2006). Sendo disposta principalmente sobre as áreas de borda da plataforma, 

distante da costa entre 5 a 20 milhas náuticas e em profundidades que variam de 30 

a 60 metros, visto que essa frota realiza pescarias associadas a ambientes recifais e 

de fundo consolidado (OLAVO et al., 2005). 

A amostragem de desembarques do projeto Pró Arribada permitiu investigar e 

descrever a pescaria de linha de mão sobre as agregações de caranha ocorrentes 

em dois sítios de desova denominados pelos pescadores de Rego da Caranha (no 

Baixo Sul da Bahia) e Caranheiro de Itapuã (na RMS), sendo a pindaça, o artefato 

de pesca mais utilizada nas pescarias de caranha, principalmente pelos pescadores 

do Baixo Sul da Bahia. Segundo Olavo  et al. (2005) a pindaça é uma arte de pesca 

que esta associada as pescarias de peixes demersais de grande porte como: olhos-

de-boi (Seriola spp.), badejos (Mycteroperca spp.), garoupas (Epinephelus spp.), 

mero-canapu (E. itajara), cioba (Lutjanus analis), dentão (Lutjanus jocu) e caranhas 

(Lutjanus cyanopterus), sendo utilizada em ambientes de plataforma continental e 

taludo superior. Estudos feitos na região do Golfo do México, Mar do Caribe (CLARO 

& LINDEMAN, 2003; CLARO et al., 2009) e Florianópolis em Santa Catarina no sul 
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do Brasil (CARVALHO, 2012) revelam a recorrência da linha de mão sobre as 

agregação de caranha.  

 
As informações adquiridas pelos pescadores tanto da região do Baixo Sul da Bahia 

quanto da RMS possibilitaram uma melhor investigação sobre a ocorrência da 

agregação de caranhas nos dois sítios de desova da borda da plataforma continental 

da Bahia. Além disso, levantaram possíveis interferências do ciclo lunar e da 

incidência solar na capturabilidade das caranhas para as mesmas áreas. Esses 

resultados correspondem aos encontrados nos estudos de Heyman et al. (2005) e 

Kadson et al. (2006) que verificaram a desova para a mesma espécie nos dias 

imediatamente após a lua cheia (até o oitavo dia). Além disso, os mesmos autores 

verificaram que o comportamento de desova se intensifica com o por do sol 

(HEYMAN et al., 2005) e com a chegada da noite o número de peixes aumenta nos 

sítios observados (KADSON et al., 2006). Outra informação relatada pelos 

pescadores foi a de perceberem indicadores da agregação de caranha, as 

explicações dadas a um dos indicadores percebidos, no caso decorrente do ―arroto 

do peixe‖, pode estar relacionada ao encontrado no estudo de Heyman et al. (2005) 

que relatam a visualização de um subgrupo de caranhas contendo 20 indivíduos, a 

uma profundidade de 6 metros, realizando a liberação de uma nuvem densa de 

gametas durante o momento de desova. 

A relevância das informações advindas do conhecimento dos pescadores e mestres 

de pesca é devido ao fato de que as comunidades pesqueiras tradicionais possuem 

um forte conhecimento a respeito da existência, localização e ocorrência de 

agregações reprodutivas em todo o mundo (JOHANNES, 1988; GERHARDINGER et 

al., 2006; HAMILTON et al., 2012). Sendo esse aprofundado conhecimento, 

adquirido através de práticas acumuladas sobre os recursos naturais e 

conhecimento passados de geração em geração (BERKES, 1999; HAMILTON, 

2005; TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009). 

 

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações apresentadas nesse estudo ampliam o conhecimento sobre as 

pescarias que capturam a caranha, L. cyanopterus, para a região do Baixo Sul da 
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Bahia, mostrando que, a maior freqüência de captura para a espécie se relaciona 

com uma frota específica que atua em ambientes distantes da costa, não sendo um 

recurso incidente nas pescarias costeiras, onde possivelmente se encontram os 

juvenis (CLARO & LINDEMAN, 2004; LINDEMAN & DEMARIA, 2005).  

A investigação das pescarias de linha sobre as agregações da caranha, L. 

cyanopterus, foram de grande valia para entender o esforço de pesca sobre a 

espécie, períodos de captura, áreas forrageadas e peculiaridades nas formas de 

captura referente ao aviamento de pesca e suprimentos.  

O conhecimento dos pescadores mostrou ser bem apurado quanto o evento da 

agregação de caranha, L. cyanopterus, nos sítios de desova sobre a plataforma 

continental da Bahia. Além disso, pode ser percebido, pelas falas dos pescadores e 

mestres de pesca, que o direcionamento da frota linheira aos sítios de desova vem 

declinando tanto para a região do Baixo Sul da Bahia quanto para a RMS, seja pelo 

baixo valor do quilo (kg) da primeira comercialização da caranha e/ou pela busca de 

recursos pelágicos pelos novos pescadores, constituindo um possível indicador 

natural de regulação da pesca sobre esses sítios de desova contribuindo para a 

manutenção e conservação da espécie. 

A integração entre os conhecimentos não formais e formais proporciona um 

cruzamento de saberes sobre o ambiente e os seres vivos gerando uma terceira 

forma de conhecimento (MARQUES, 2012). Essa terceira forma de conhecimento 

pode ser utilizada como um dos pilares na gestão dos recursos pesqueiros a fim de 

minimizar a sobreexplotação dos peixes recifais que realizam agregações 

reprodutivas (COLEMEN et al., 2000; RUSSELL et al., 2012; SCRFA, 2013). 

Entretanto valorizar os diferentes saberes ainda se configura como um desafio para 

a ciência pós-moderna. 
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3.0. CAPÍTULO 3. PADRÕES DE VARIAÇÃO DAS CAPTURAS DA 

PESCA DE LINHA DIRIGIDA À CARANHA L. cyanopterus EM DOIS 

SÍTIOS DE AGREGAÇÃO REPRODUTIVA 

3.1. RESUMO 

A investigação do padrão de distribuição das capturas comerciais de peixes recifais, 

não só auxilia a identificação indireta de um evento de agregação reprodutiva, como 

permite inferir sobre seu comportamento no tempo e no espaço.No estado da Bahia 

foram registrados fenômenos de desova da caranha pelo Projeto Agregações 

Reprodutivas de Peixes Recifais no Brasil: Subsídio para o Licenciamento Ambiental 

de Atividades de E&P (Projeto Pró Arribada), em sítios conhecidos regionalmente 

como Caranheiros. O presente trabalhodescreve o comportamento das capturas da 

frota linheira nos sítios de agregação identificados na plataforma continental da 

Região Metropolitana de Salvador (Caranheiro de Itapuã) e do Baixo Sul da Bahia 

(Rêgo da Caranha) especificando (1) os padrões de distribuição espaço-temporal 

das capturas e (2) os períodos de agregação da caranha, L. cyanopterus.  A 

investigação das agregações de L. cyanopterus foi realizada através da análise de 

dados secundários do monitoramento das viagens de pesca (n=103) 

desembarcadas com caranha pela frota linheira artesanal da região do Baixo Sul da 

Bahia entre os anos de 2005-2013, adquirido através do programa de 

Monitoramento Participativo da Atividade Pesqueira na Área de Influência do Campo 

de Manati - PETROBRAS e da realização do monitoramento das viagens de pesca 

(n=87) desembarcadas com caranha pela frota linheira artesanalpara Região 

Metropolitana de Salvador entre os anos de 2010-2014, através do Projeto Pró 

Arribada. Cada viagem de pesca monitorada nos desembarques foi considerada 

uma unidade amostral. Os dados coletados incluíram informações referentes às 

pescarias, como produção total e por espécie (kg), número de pescadores, tempo da 

pescaria, pesqueiros visitados. A distribuição mensal das capturas de caranha L. 

cyanopterus desembarcadas pela frota linheira monitorada nos dois sítios de desova 

apresentou sazonalidade bem definida, ocorrendo durante o verão e inicio do 

outono, entre os meses de dezembro e maio. Estudos feitos com a mesma espécie 

em Belize e nas Ilhas Virgens Americanas identificaram a mesma sazonalidade, 

alocada, porém nos meses de primavera e verão (de março a agosto, no hemisfério 
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norte).  Os meses dos picos de captura foram distintos para cada sítio de agregação, 

indicando sazonalidade latitudinal, que pode estar relacionado com alterações na 

temperatura. A distribuição anual das CPUE medianas de L. cyanopterus em ambos 

os sítios de desova demonstrou alternância bianual nas taxas de capturas não 

representando estabilidade no rendimento da captura considerando os efeitos de 

hiperestabilidade ocorrentes nas populações de peixes recifais gregários. O 

monitoramento continuado sobre essas agregações torna-se cada vez mais 

importante, pois ajuda a identificar o fenômeno, desencadear respostas de manejo e 

gerar indicadores de desempenho para a gestão adaptativa para peixes recifais de 

importância pesqueira e ecológica. 

 

Palavras-chave: agregação reprodutiva, peixes recifais, Lutjanus cyanopterus, 

Lutjanidae, plataforma continental.  
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3.2. ABSTRACT 

VARIATION PATTERNS IN CATCHES OF HOOK AND LINE FISHERIES 

DIRECTED TO CUBERA SNAPPER Lutjanuscyanopterus, IN TWO SITES OF 

SPAWNING AGGREGATION. 

The investigation of the distribution pattern for commercial reef fishes catches, not 

only assists on indirect identification of a spawning aggregation event, but also allow 

inference about its behavior in space and time. On the continental shelf of Bahia 

State, Eastern BrazilianCoast, spawning phenomena have been registered for the 

Cubera snapper, L. cyanopterus by theProject Spawning Aggregation of reef fishes 

in Brazil: Subsidy for the Environmental Licensing of E & P Activities (Project 

PróArribada), in sites locally known as Caranheiros. The current study describes the 

behavior in catches for the hook and line fleet in two sites of spawning aggregation 

identified in the continental shelf of the metropolitan region of Salvador (Caranheiro 

of Itapuã) and Southern of Bahia State (Rêgo of Caranha), specifying (1) spatial and 

temporal pattern in catches and (2) the periods of species aggregation throughout 

the year. The investigation of aggregations for L. cyanopterus was performed through 

secondary data based on monitoring of fish trips with register of landings of Cubera 

snapper catches by the hook and line fleet in the Southern Bahia State region (n 103) 

between years 2005-2013, and in the Metropolitan region of Salvador (n=87), 

between years 2010-2014. Each fishing trip monitored in landings was considered as 

one sample unit. Collected data included information related to fisheries, such as, 

totalyield and yieldby species (kg), number of fisherman, fishing hours and fishing 

grounds visited. Monthly distribution for Cubera snapper catches by the hook and line 

fleet monitored in two spawning sites presented well-defined seasonality, occurring 

throughout summer and earlyautumn, between December and May months. Studies 

for the same species carried out in Belize and Virgin Islands identified a similar 

pattern,observed during spring and summer months (from March to August, in 

Northern Hemisphere). Months of capture peaks were distinct for each spawning site, 

indicating possible latitudinal seasonality variation, which may be related to alteration 

in sea water temperature. Annual distribution of CPUE medians for L. cyanopterus in 

both spawning sites presented biannual alternation in catchrate, not representing 

stability in the catch yield, considering the effects of hyper-stability occurring in 

gregarious reef fish populations. Thus, it is essential for the conservation and 
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sustainable use offisheries in reef resourcesthe continuous monitoring of such 

fisheries performed upon spawning aggregations, as besides helping to identify the 

phenomenon, allows to unleash answers for management, as well as generating 

performance indicators for managing the reef fish fisheries of economic and 

ecological species. 

Key words: spawning aggregation, reef fish, Lutjanus cyanopterus, Lutjanidae, 

Continental shelf. 
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3.3. INTRODUÇÃO 

A investigação do padrão de distribuição das capturas comerciais de peixes recifais, 

no tempo e no espaço, não só auxilia a identificação indireta de um evento de 

agregação reprodutiva, como permite inferir sobre seu comportamento transiente ou 

residente (DOMEIER & COLIN, 1997; COLIN et al., 2003; ROBINSON et al., 2004). 

Além disso, informações sobre a abundância relativa podem contribuir como 

indicadores de declínio, estabilidade ou ascensão da agregação (SANDOVY & 

DOMEIER, 2005; CLARO et al., 2009; COLIN et al., 2013). O monitoramento sobre 

essas agregações torna-se cada vez mais importante, pois ajudam a identificar o 

fenômeno, desencadear respostas de manejo e gerar indicadores de desempenho 

para a gestão adaptativa de recursos pesqueiros (DOMEIER et al., 2002; 

LUCKHUST, 2003; CLARK & O’DRISCOLL, 2003; HEYMAN & ADRIEN, 2006; 

PERERA, 2006). 

Os dois tipos de estratégias de agregação (residente e transiente) têm sua definição 

baseada principalmente nas diferenças de frequência, tempo e área onde costumam 

ocorrer, contudo, a compreensão da distância percorrida pelo peixe para chegar à 

área de desova, é necessária (DOMEIER & COLIN, 1997). Os fatores que 

influenciam a ocorrência das agregações reprodutivas são mistos e podem se 

combinar com aspectos ambientais (oceanográficos e atmosféricos) e biológicos. A 

compreensão do motivo pelo qual uma agregação reprodutiva ocorre em 

determinados lugares ("onde") e tempo ("quando") ainda é incipiente. As 

informações da maioria dos estudos (WHAYLEN et al., 2004; JONES et al., 2005; 

HEYMAN et al., 2005; HAMMER et al., 2007; NEMETH et al., 2007; ROMBOUGHT, 

2007; HEYMAN & KJERFVE, 2008; KADISON et al., 2009) ainda não podem 

fornecer respostas sobre benefícios e limitações dessas estratégias em perspectiva 

global, pois se concentram em locais pontuais, e muitas vezes apresentam 

generalizações baseadas na realidade local dessas áreas de estudo (COLIN, 2012). 

Existem variadas ameaças, diretas e indiretas, à perpetuação das agregações 

reprodutivas de peixes recifais. Todavia, alguns autores (COLEMAN et al., 2000; 

DOMEIER et al., 2002; LUCKHUST, 2003; ROBINSON et al., 2004; SANDOVY & 

DOMEIER, 2005; CLARO et al., 2009; SANDOVY & ERISMAN, 2012) consideram 

que a maior das ameaças seja a pesca, pela sua incidência direta sobre as 
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agregações. As ameaças indiretas são causadas por impactos sobre os recifes de 

coral, seja pelos efeitos do aquecimento global ou da poluição marinha, que causam 

o branqueamento dos recifes, promovem a degradação de habitas essenciais e 

alterações na estrutura das comunidades de peixes recifais (DOMEIER et al., 2003; 

CRUZ et al., 2015). O aumento do turismo também exerce pressão sobre as 

agregações, quando ocorre a ancoragem inadequada dos barcos sobre os recifes e 

interrupção de comportamentos de desova por mergulhadores e praticantes de 

mergulho livre nos locais e horários de reprodução (DOMEIER et al., 2002). 

Entretanto, estudos mais recentes (SANDOVY & DOMEIER, 2005; COLIN et al., 

2009) consideram a atividade do turismo ecológico (mergulho contemplativo) um 

fator positivo, enquanto fonte alternativa de renda para as comunidades locais em 

contrapartida da diminuição da pesca sobre as agregações, como no caso de Belize 

(América Central) e Kiribati (Pacífico) (SANDOVY & ERISMAN, 2012).. 

No estado da Bahia foram registrados fenômenos de desova da caranha pelo 

Projeto Pró-Arribada, em sítios conhecidos regionalmente como Caranheiros. 

Resultados preliminares (FRANÇA, 2010; OLAVO et al., 2013a; MALAFAIA et al., 

2014) indicam que estes sítios podem constituir tanto áreas de agregação para 

desova da caranha quanto habitats essenciais para o ciclo de vida de outras 

espécies de peixes recifais e sítios de elevada produtividade pesqueira e diversidade 

biológica. Além disso, são áreas que possuem uma história de exploração secular 

pela frota linheira da Bahia, se mostrando importantes para a memória da pesca 

artesanal e identidade dos pescadores de mar aberto de diferentes comunidades 

que compartilham essas áreas de pesca (OLAVO et al., 2013a). 

A análise apresentada nesse Capítulo tem como objetivo descrever o 

comportamento das capturas nos sítios de agregação identificados na plataforma 

continental da Região Metropolitana de Salvador (Caranheiro de Itapuã) e do Baixo 

Sul da Bahia (Rêgo da Caranha) especificando (1) os padrões de distribuição 

espaço-temporal das capturas da pesca de linha e (2) os períodos de agregação da 

caranha, L. cyanopterus. 
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3.4. MATERIAL E MÉTODOS 

3.4.1. ANÁLISE DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

Os dados secundários dos desembarques pesqueiros com capturas de caranha 

foram adquiridos a partir do aceso à base de dados do programa de Monitoramento 

Participativo da Atividade Pesqueira na Área de Influência do Campo de Manati - 

PETROBRAS. A sistematização dessas informações permitiu o levantamento de 

uma serie histórica mensal das capturas por unidade de esforço (CPUE) da caranha, 

distribuídas entre os anos de 2005-2013 na região do Baixo Sul da Bahia. A tabela 

17 apresenta as características dos desembarques pesqueiros monitorados no 

Baixo Sul da Bahia pelo programa Manati nos municípios de Valença, Cairu, 

Camamu e Marau. Vale ressaltar que, o número total de embarcações do tipo 

saveiro para a região do Baixo Sul é de 456 (IBAMA, 2005), outros tipos de 

embarcações não foram quantificados, pois o estudo abordou áreas sobre a 

plataforma continental, alcançadas apenas pelos saveiros. 

3.4.2. COLETA DOS DADOS DAS PESCARIAS  

A coleta dos dados nos desembarques da pesca de linha seguiu a metodologia de 

amostragem de capturas comerciais segundo Sparre & Venema (1997). A equipe 

técnica do Projeto Agregações Reprodutivas de Peixes Recifais no Brasil: Subsídio 

para o Licenciamento Ambiental de Atividades de E&P (Projeto Pró Arribada) 

realizou amostragem dos desembarques da frota linheira monitoradas em Itapuã 

(município de Salvador – RMS), entre fevereiro de 2010 e maio de 2014. A tabela 18 

apresenta as características da coleta de dados amostrados no porto de Itapuã.  A 

fim de complementar as tabelas abaixo, vale ressaltar que, o número total de 

embarcações do tipo saveiro para a região RMS é de 347 (IBAMA, 2005), outros 

tipos de embarcações não foram quantificados, pois o estudo abordou áreas sobre a 

plataforma continental, alcançadas apenas pelos saveiros. 

Cada viagem de pesca monitorada nos desembarques foi considerada uma unidade 

amostral. Os dados coletados incluíram informações referentes às pescarias de 

cada viagem de pesca, como produção total e por espécie (kg), número de 

tripulantes, tempo da pescaria, pesqueiros visitados (apêndice 7.1).  
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Tabela 17: Características da amostragem de desembarques das viagens de pesca (n=102) da frota linheira monitoradas entre 2005 e 2013, nos municípios 

de Valença, Cairu, Camamu e Marau - Região do Baixo Sul da Bahia – Projeto Manati 

Ano 

Nº total de 

desembarques 

amostrados – 

Rego da 

Caranha
14

 

Período (meses) 
Nº de portos 

monitorados 

Nº de embarcações da frota 

monitorada que foi amostrada 

2005 05 Abr. e Set. 3 5 

2006 16 Jan. – Abr., Jun. e Out. 4 13 

2007 04 Fev. – Mar. e Dez. 3 3 

2008 07 Fev. – Mar. e Dez. 3 3 

2009 23 Jan. – Mar. e Dez. 3 12 

2010 23 Jan. – Mai. 3 8 

2011 12 Jan. - Mar. 3 6 

2012 5 Jan. e Fev. 2 4 

2013 7 Jan. e Fev. 3 4 

 

                                                           
14

Contendo desembarques de caranha. 



82 
 

Tabela 18: Características da amostragem de desembarques das viagens de pesca (n=413) da frota linheira monitorada entre 2010 e 2014, no bairro de 

Itapuã - Região Metropolitana de Salvador – Projeto Pro Arribada. 

Ano 

Nº total de 

desembarques 

amostrados 

Nº de desembarques 

provenientes do 

Caranheiro de Itapuã
15

 

Período (meses) 
Nº de portos 

monitorados 

Nº de embarcações amostrada 

da frota monitorada que foi  

2010 60 11 
Jan. – Jun. e Set. – 

Dez. 
1 10 

2011 83 14 
Jan. – Mar. e Mai. – 

Dez. 
1 15 

2012 82 19 
Fev. – Abr. e Ago. 

– Dez. 
1 17 

2013 105 15 
Jan. –Jun. ; Ago. – 

Set. eDez. 
1 27 

2014 83 28 Jan. – Abr. 1 14 

 

 

                                                           
15

Contendo desembarques de caranha. 
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3.4.3. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS DE CAPTURA E ESFORÇO 

DE PESCA  

Os padrões de distribuição das taxas de captura da pesca de linha e os períodos de 

agregação da caranha, L. cyanopterus apresentados nesse estudo, foram 

analisados para o Rego da Caranha através da base de dados do programa de 

Monitoramento Participativo da Atividade Pesqueira na Área de Influência do Campo 

de Manati – PETROBRAS e para o Caranheiro de Itapuã foi utilizada a base de 

dados do Projeto Agregações Reprodutivas de Peixes Recifais no Brasil: Subsídio 

para o Licenciamento Ambiental de Atividades de E&P (Projeto Pró Arribada), 

mediante a utilização dos dados dos desembarques provenientes de viagens de 

pesca com captura de caranha, sendo considerada como unidade amostral cada 

viagem de pesca amostrada nos desembarques (GULLAND, 1983).  

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi assumida como um índice do estado 

da pescaria da caranha, sendo analisada separadamente para cada sítio de 

agregação. O cálculo da CPUE demonstrou ser um índice de esforço de pesca 

adequado quando expressa pelo número de pescadores multiplicado pelos dias de 

pesca (pescador*dia), pois apresentou correlação linear significativa (R2= 0,67459) e 

de proporcionalidade com a captura total, utilizando o teste de Pearson do Programa 

Estatístico do PAST – 3.x – the Past of the Future (2015). O conjunto de operações 

de pesca analisados foi de 503 viagens amostradas. A transformação logarítmica 

dos valores de captura e esforço foi realizada antes da aplicação do teste de 

Pearson sendo eficiente na estabilização da variância observada nas CPUE obtidas 

por viagem.   

As CPUE individualizadas foram calculadas de acordo com a seguinte equação:  

CPUE = Ce,v,s / (Pv,s*Dv,s). 

 

Onde: Ce,v = captura total (em kg) da espécie (e) na viagem (v) no sítio de pesca (s) 

Pv = número de pescadores embarcados na viagem (v) no sítio de pesca (s) 

Dv = duração da viagem (v) em dias de pesca efetiva no sítio de pesca (s) 

Análises exploratórias foram feitas da variação da média e da mediana mensal da 

distribuição das capturas por unidade de esforço (CPUE), individualizadas por 
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viagem. Sendo também verificadas as comparações entre as CPUE na captura por 

mês e ano em cada sítio de desova identificado (Caranheiro de Itapuão e Rêgo da 

Caranha). 

A distribuição, dos valores de CPUE individuais de cada viagem monitorada, foi 

representada em boxplots. Como a distribuição da curva normal é simétrica, 

resíduos normalmente distribuídos devem produzir um boxplot simétrico com 

mediana central e linhas verticais levemente maiores que a distância da mediana e a 

altura das caixas (FRY, 1996).  

Análise estatística inferencial para testar diferenças significativas entre as medianas 

mensais e anuais das CPUE da caranha para cada sítio de desova foi feita mediante 

aplicação do teste não paramétrico KRUSKAL-WALLIS, visto que nem todas as 

amostras apresentaram distribuição normal, mesmo após a logaritimação na base 

10.  

 

O teste estatístico usado foi uma ANOVA não-paramétrica, que compara as médias 

de uma série de grupos univariados, considerado extensão do teste de Mann-

Whitney para um conjunto de grupos (Zar, 1996). O teste não assume distribuição 

normal, mas assume que todos os grupos tenham a mesma distribuição. Sendo 

fornecidos os valores de p (α=0,05) de testes par-a-par de Mann-Whtney. 

 

A verificação da normalidade das amostradas referentes às CPUE foram geradas a 

partir da aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk (SHAPIRO & WILK, 1965). 

Tanto a estatística descritiva quanto a inferencial foram realizadas através do 

programa PAST– 3.x – the Past of the Future (2015). 

 

3.5. R ESULTADOS 

3.5.1. DISTRIBUIÇÃO DAS CAPTURAS MENSAIS E ANUAIS EM DOIS SÍTIOS DE 

DESOVA: REGO DA CARANHA E CARANHEIRO DE ITAPUÃ. 

3.5.1.1. DISTRIBUIÇÃO DAS CPUE MENSAIS EM DOIS SITIOS DE DESOVA 

Um total de 334 viagens de pesca da frota linheira apresentaram capturas da 

caranha L. cyanopterus durante as amostragens dos desembarques monitorados na 
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região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. Deste total, 30,5% 

(n=102) das capturas desembarcadas foram advindos do sitio de agregação para a 

desova conhecido como Rêgo da Caranha. A captura total amostrada de L. 

cyanopterus durante o período monitorado no Rego da Caranha alcançou 28.569,5 

kg. A ocorrência da caranhas capturas se concentrou nos meses entre dezembro e 

abril, com registros discrepantes e esporádicos no mês maio 2010 (n=1), junho e 

outubro de 2006 (n=1 para ambos) e setembro de 2005 (n=2). Foi verificada CPUE 

mediana mais elevada para os meses de janeiro a março (figura 20). 

Um total de 142 viagens de pesca da frota linheira apresentaram capturas da 

caranha L. cyanopterus durante as amostragens dos desembarques monitorados na 

RMS, entre os anos de 2010 a 2014. Deste total 61,2% (n=87) das capturas 

desembarcadas foram advindos do sitio de agregação para a desova conhecido 

como Caranheiro de Itapuã. A captura total amostrada de L. cyanopterus durante o 

período monitorado no Caranheiro de Itapuã alcançou 4.505,7 kg. Os meses de 

ocorrência da caranha se concentraram entre dezembro e maio. Foi verificada 

CPUE mediana mais elevada para os meses de março e abril (figura 21). 
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Figura 20 – Variação das CPUE medianas mensais de caranha (kg/pescador*dias de pesca) advindas de viagens de pesca (n= 102) provenientes do Rego 
da Caranha, amostradas nos desembarques da frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013.
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Figura 21 – Variação das CPUE medianas mensais de caranha (kg/pescador*dias de pesca) 
advindas de viagens de pesca (n= 87) provenientes do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do município de Salvador - RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

 

A Figura 22 apresenta o boxplot das distribuições das CPUE individuais de cada 

viagem de pesca amostrada para o Rego da Caranha, agrupadas por mês para todo 

o período 2005-2013. Foram registrados valores extremos (máximos) de 25 

kg/pescador*dia em janeiro/2009, 45,9 kg/pescador*dia em fevereiro/2009, 48,39 

kg/pescador*dia em março/2011 e 16,67 kg/pescador*dia em abril/2006. Sendo 

verificada diferença significativa entre as medianas das amostras de dezembro com 

as de janeiro, fevereiro e março e a de abril com fevereiro. Os valores (p) são 

apresentados na tabela 19. A tabela 20 apresenta a estatística descritiva das 

amostras mensais para o período de 2005-2013. 
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Figura 22 - Distribuição mensal das CPUE individuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias 
de pesca), de cada viagem de pesca (n= 102) proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. 
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Tabela 19 - Estatística descritiva das CPUE mensais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca), de cada viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. 

Estatística Descritiva 

Meses 
Frequência 

absoluta 
Mínima Máxima Media 

Desvio 

padrão 
Mediana 

Janeiro 27 0,28 39,7 10,87 9,50 8,2 

Fevereiro 41 0,73 57,4 15,66 13,73 12,11 

Março 19 0,55 140 25,13 35,25 10 

Abril 6 0,53 16,67 6,02 7,15 2,42 

Maio 1 0 0 0 0 0 

Junho 1 0 0 0 0 0 

Julho 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 

Setembro 2 10,5 12,5 11,5 1,41 11,5 

Outubro 1 0 0 0 0 0 

Novembro 0 0 0 0 0 0 

Dezembro 4 0,4 4 1,69 1,60 1,18 

 

Tabela 20 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – Kruskal-Wallis, 
para comparação das CPUE mensais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca), de 
cada viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos desembarques da 
frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. Os valores em vermelho 
destacam as amostras que apresentaram diferenças significativas. 

 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Setembro Dezembro 

Janeiro   0,1391 0,1881 0,1352 0,8633 0,01994 

Fevereiro 0,1391   0,8863 0,03678 0,9082 0,003371 

Março 0,1881 0,8863   0,06977 0,8574 0,01337 

Abril 0,1352 0,03678 0,06977   0,6171 0,6689 

Setembro 0,8633 0,9082 0,8574 0,6171   0,1052 

Dezembro 0,01994 0,003371 0,01337 0,6689 0,1052   

 

A Figura 23 apresenta o boxplot das distribuições das CPUE individuais de cada 

viagem de pesca amostrada para o Caranheiro de Itapuã, agrupadas por mês para 

todo o período 2010-2014. Foram registrados valores extremos (máximos) de 165,3 

kg/pescador*dia em janeiro e 39,9 kg/pescador*dia em abril de 2014, 40 

kg/pescador*dia em fevereiro/2011 e 54,3 kg/pescador*dia em março de 2012. 

Entretanto não foi verificada diferença significativa entre as medianas das amostras 
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entre os meses de dezembro a abril, sendo os (p) apresentados na tabela 21. A 

tabela 22 apresenta a estatística descritiva das amostras mensais para o período de 

2010-2014.  

Figura 23 - Distribuição mensal das CPUE individuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias 
de pesca) de cada viagem de pesca (n= 87) proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

 

Tabela 21 - Estatística descritiva das CPUE mensais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca) de cada viagem de pesca (n= 87), proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do município de Salvador - RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

Meses 

Frequência 

absoluta 

(N) 

Mínimo Máximo Media 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Janeiro 3 1,14 165,3 58,44 92,63 8,87 

Fevereiro 32 1,05 40 12,58 11,51 8,04 

Março 28 1,92 152,70 23,30 29,99 10,59 

Abril 21 1,95 39,925 18,00 13,70 14,65 

Dezembro 2 2,20 2,83 2,52 0,45 2,52 
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Tabela 22 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – Kruskal-Wallis, 
para comparação das CPUE mensais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca) de 
cada viagem de pesca (n= 87), proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos desembarques 
da frota linheira do município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Dezembro 

Janeiro   0,8829 0,9733 0,7934 0,7728 

Fevereiro 0,8829   0,06507 0,1095 0,1535 

Março 0,9733 0,06507   0,9436 0,07385 

Abril 0,7934 0,1095 0,9436   0,1136 

Dezembro 0,7728 0,1535 0,07385 0,1136   

 

3.5.1.2. DISTRIBUIÇÃO DAS CPUE ANUAIS EM DOIS SITIOS DE DESOVA 

A Figura 24 apresenta a variação das CPUE medianas anuais para o Rego da 

Caranha no período 2005-2013, onde se observa valores crescentes entre 2007 e 

2008, quando a CPUE mediana atinge um máximo anual de 27 kg/pescador*dia, 

caindo a partir de 2009 até atingir um mínimo em 2011 (6,72 kg/pescador*dia), 

seguido de uma tendência de recuperação crescente entre 2012 e 2013, quando a 

CPUE mediana volta para níveis de 17,3 kg/pescador*dia. 

Figura 24 - Variação das CPUE medianas anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca), de cada viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. 
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A Figura 25 apresenta a variação das CPUE medianas anuais para o Caranheiro de 

Itapuã no período 2010-2014, onde se podem observar valores crescentes entre 

2010 e 2011, quando a CPUE mediana atinge um máximo anual de 12,4 

kg/pescador*dia, caindo a partir de 2012 até atingir um mínimo em 2013 (5,77 

kg/pescador*dia), seguido de uma tendência de recuperação crescente em 2014, 

quando a CPUE mediana volta para níveis de 13,32 kg/pescador*dia. 

Figura 25 - Variação das CPUE medianas anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca), de cada viagem de pesca (n= 87) provenientes do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do município de Salvador para o período 2010-2014. 

 

A distribuição das CPUE individuais agrupadas por ano no Rego da Caranha (2005-

2013) apresentou valores máximos extremos (ou outliers) de capturas de caranha, 

2009 (57,4kg/pescador*dia), 2012 (45,9 kg/pescador*dia) e 2013 (56,9 

kg/pescador*dia), como observado no boxplot da Figura 26 e tabela 23. Sendo 

verificada diferença significativa entre as medianas das amostras de 2006 com 2013, 

os (p) são apresentados na tabela 24. 
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Figura 26 - Distribuição anual das CPUE de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca), de 
cada viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos desembarques da 
frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. 

 

Tabela 23 - Estatística descritiva das CPUE anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca), de cada viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. 

 

Estatística Descritiva 

Ano 
Frequência 

absoluta 
Mínimo Máximo Media 

Desvio 

padrão 
Mediana 

2005 5 0,53 12,5 5,67 5,54 4 

2006 16 0,73 26,67 7,94 7,77 3,79 

2007 4 4 22,67 15,63 8,41 17,92 

2008 7 0,4 140 44,32 51,74 27 

2009 23 0,28 57,4 14,54 13,70 11,29 

2010 23 0,75 20,75 9,86 6,19 8,89 

2011 12 0,55 48,39 14,62 16,77 6,72 

2012 5 1,11 45,89 15,60 18,40 11,25 

2013 7 5 56,88 20,22 17,80 17,33 
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Tabela 24 – Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – Kruskal-Wallis, 
para comparação das CPUE anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca), de cada 
viagem de pesca (n= 102), proveniente do Rego da Caranha, amostradas nos desembarques da frota 
linheira do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2005 a 2013. Os valores em vermelho destacam as 
amostras que apresentaram diferenças significativas. 

 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2005   0,4088 0,0851 0,1439 0,1337 0,1585 0,3703 0,2963 0,05132 

2006 0,4088   0,08045 0,08842 0,1376 0,2417 0,2962 0,7102 0,03532 

2007 0,0851 0,08045   0,5083 0,6573 0,1422 0,4306 0,5403 0,7768 

2008 0,1439 0,08842 0,5083   0,2111 0,09545 0,422 0,3299 0,5229 

2009 0,1337 0,1376 0,6573 0,2111   0,4485 0,6894 0,8572 0,4045 

2010 0,1585 0,2417 0,1422 0,09545 0,4485   0,8757 0,8572 0,08167 

2011 0,3703 0,2962 0,4306 0,422 0,6894 0,8757   0,958 0,1902 

2012 0,2963 0,7102 0,5403 0,3299 0,8572 0,8572 0,958   0,516 

2013 0,05132 0,03532 0,7768 0,5229 0,4045 0,08167 0,1902 0,516   

 

A distribuição das CPUE individuais agrupadas por ano no Caranheiro de Itapuã 

(2010-2014) apresentou valores máximos extremos (ou outliers) de capturas de 

caranha, em 2010 (28 kg/pescador*dia), 2013 (152,7kg/pescador*dia) e 2014 (165,3 

kg/pescador*dia), como observado no boxplot da Figura 27 e tabela 25. Sendo 

verificada diferença significativa entre as medianas das amostras de 2014 e 2013, os 

(p) são apresentados na tabela 26. 
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Figura 27 - Distribuição anual das CPUE de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca) de 
cada viagem de pesca (n= 87) proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos desembarques 
da frota linheira do município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

 

 

Tabela 25 - Estatística descritiva das CPUE anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de 
pesca) de cada viagem de pesca (n= 87) proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos 
desembarques da frota linheira do município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

Anos 

Frequência 

absoluta Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão Mediana 

2010 11 2,83 28 11,86 8,27 8,78 

2011 15 1,13 40 15,20 13,42 12,4 

2012 18 1,05 54,275 18,54 18,08 9,60 

2013 15 1,95 152,7 17,49 37,98 5,77 

2014 28 1,14 165,3 23,62 31,19 13,32 
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Tabela 26 – Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – Kruskal-Wallis, 
para comparação das CPUE anuais de caranha L. cyanopterus (kg/pescador*dias de pesca) de cada 
viagem de pesca (n= 87) proveniente do Caranheiro de Itapuã, amostradas nos desembarques da 
frota linheira do município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. Os valores em 
vermelho destacam as amostras que apresentaram diferenças significativas. 

 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

2010   0,9586 0,875 0,1322 0,2418 

2011 0,9586   0,7863 0,4553 0,3393 

2012 0,875 0,7863   0,3757 0,4783 

2013 0,1322 0,4553 0,3757   0,04023 

2014 0,2418 0,3393 0,4783 0,04023   

 

3.6. DISCUSSÃO 

3.6.1. DISTRIBUIÇÃO DAS CAPTURAS MENSAIS ENTRE OS CARANHEIROS 

A distribuição mensal das capturas de caranha L. cyanopterus desembarcadas pela 

frota linheira monitorada nos dois sítios de desova apresentou sazonalidade bem 

definida, ocorrendo durante o verão e o outono, entre os meses de dezembro e 

maio. Estudos realizados na América Central (NARANJO, 1956; GARCÍA-CAGIDE 

et al., 1994; DOMEIER & COLIN, 1997; HEYMAN et al., 2001; CLARO & 

LINDEMAN, 2003; HEYMAN et al., 2005; KADSON et al., 2006; HEYMAN & 

KJERFVE, 2008; SADOVY & COLIN, 2012) revelam que L .cyanopterus realiza 

agregação reprodutiva transiente, entre os meses de março a setembro (primavera-

verão).  

Vale ressaltar que os meses com maiores índices de captura (CPUE) foram distintos 

para cada sítio de agregação, sendo verificada sazonalidade latitudinal. No Rego da 

caranha (localizado em 15º de latitude sul) a ocorrência dos picos de desova foi 

entre os meses de janeiro a março, considerando diferença significativa dos valores 

de CPUE encontrada entre o mês de dezembro com janeiro a abril. Além disso, 

foram verificadas para os meses de janeiro a março as maiores CPUE medianas. E 

no Caranheiro de Itapuã (localizado em 12º de latitude sul) a ocorrência dos picos de 

desova foi entre os meses de março e abril, que embora não tenha sido verificada 

diferença significativa nas CPUE mensais, foram meses que apresentaram a 

maiores CPUE medianas. 
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Estudos feitos por Sandovy & Eklund (1999) na America Central também verificam 

sazonalidade latitudinal nos sítios de reprodução da Epinephelus striatus.  Entretanto 

Claro & Lindeman (2003) não relataram diferenças latitudinais para os sítios de 

desova de L. cyanopterus mesmo entre sítios com até quatro graus de diferença 

latitudinal (19 º- 22º N) no Golfo do México e Mar do Caribe. Contudo Sadovy & 

Colin (2012) consideram que se uma espécie com ampla distribuição latitudinal 

apresenta época de desova variando com a latitude, pode estar relacionado com 

alterações na temperatura. Ainda mais sendo agregações do tipo transiente, que 

ocorrem sazonalmente dentro de um regime de temperatura particular, geralmente 

em locais onde há uma variação anual de poucos graus (DOMEIER & COLIN, 1997). 

Estudos feitos com L. cyanopterus em Belize (HEYMAN et al., 2005) e nas Ilhas 

Virgens Americanas (KADSON et al., 2006) consideram que a temperatura da água 

é um dos fatores ambientais de maior relevância para a ocorrência da agregação 

reprodutiva da espécie, relacionando os meses de maior abundância relativa à 

temperaturas mais elevadas da água, entre 26,2ºC-30ºC em Belize (HEYMAN et al., 

2005) e 26,9º-28,2ºC nas Ilhas Virgens Americanas (KADSON et al., 2006). 

3.6.2. DISTRIBUIÇÃO DAS CAPTURAS ANUAIS ENTRE OS CARANHEIROS 

 

A distribuição anual das CPUE medianas de L. cyanopterus em ambos os sítios de 

desova demonstrou alternância bianual nas taxas de capturas. Esse resultado, 

portanto, não pode ser interpretada como uma estabilidade no rendimento da 

captura, pois se sabe que pescarias sobre agregações podem ser influenciadas pelo 

efeito da hiperestabilidade que ocorre sobre recursos pesqueiros que se distribuem 

de forma agregada e não aleatória, onde as taxas de captura em áreas de 

agregação tendem a se manter em níveis elevados ao longo dos anos em relação 

àquela percebida na área total de distribuição do estoque de um recurso pesqueiro 

(WALTERS & MARTELL, 2004). 

 

Os anos das maiores capturas para o Rego da Caranha foram: 2007-2008 e 2012-

2013, sendo verificada diferença significativa entre o ano de 2013 com os anos de 

2005, 2006 e 2010. E os anos de maiores capturas para o Caranheiro de Itapuã 

foram: 2010-2011 e 2014, sendo verificadas diferenças significativas entre o ano de 

2013 e 2014. Percebe-se que a distribuição bianual das maiores e menores CPUE 
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medianas entre os caranheiros é inversamente proporcional. Essa relação inversa 

pode indicar alguma alteração no esforço de pesca ou até mesmo peculiaridades 

quanto a forma de pescar (conhecimento do mestre, tipo de isca, horário da pescaria 

e aviamento de pesca utilizado) assumida entre as distintas frotas linheiras da região 

metropolitana de salvador – RMS e Baixo Sul da Bahia visto que a CPUE nesse 

caso é um importante índice de capturabilidade necessário para obter informações 

sobre a dinâmica de uma pescaria ao longo do tempo (COLIN et al., 2013). Além 

disso, segundo Domeier et al., (2002) a presença de oscilações alternadas das 

CPUE medianas bianuais pode estar relacionada a fatores ambientais (ex: 

temperatura, força de maré, salinidade, incidência solar), não sendo possível ampliar 

o debate por não ser o escopo desse estudo. 

 

3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. Os resultados apresentados nesse estudo definem o período de ocorrência, assim 

como, os meses de pico da agregação reprodutiva da caranha, L. cyanopterus para 

duas áreas localizadas na borda da plataforma continental do estado da Bahia. Além 

disso, indicam ocorrência de flutuações bianuais em ambos os pesqueiros. 

2. As informações disponíveis sobre essas agregações, entretanto, ainda 

apresentam limitações, sendo necessário aprofundar conhecimentos sobre os 

aspectos oceanográficos e atmosféricos ocorrentes nesses sítios de desova, visto 

terem sido citados como temas de elevada importância para melhor compreender e 

discutir os resultados alcançados. 

3. O monitoramento continuado das pescarias artesanais sobre essas agregações 

torna-se ferramenta indispensável para auxiliar um delineamento de estratégias de 

manejo da pesca, conservação e uso sustentável da espécie. 
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4.0. CAPÍTULO 4. ASPECTOS REPRODUTIVOS E POPULACIONAIS 

DA CARANHA, L. cyanopterus EM DOIS SITIOS DE AGREGAÇÃO 

 

4.1. RESUMO 

A garantia de sucesso reprodutivo e equilíbrio populacional de uma espécie 

dependem de um serie de características que estão relacionadas à estratégia 

reprodutiva. Algumas espécies de peixes recifais são conhecidas por realizarem 

agregações reprodutivas de alta densidade, em horários, lugares e períodos 

específicos. A análise apresentada nesse estudo valida o caráter reprodutivo das 

agregações de caranha, L. cyanopterus, em dois sítios de desova da plataforma 

continental da Bahia, além de descrever alguns aspectos da estrutura populacional 

durante as agregações. A coleta dos dados sobre a pescaria de linha de mão 

ocorreu entre os anos de 2009 e 2014 em quatro dos principais portos de 

desembarque da frota linheira na área de estudo: Itapuã (Região Metropolitana de 

Salvador - RMS), Valença, Camamu e Barra Grande (região do Baixo Sul da Bahia), 

através do Projeto Agregações Reprodutivas de Peixes Recifais no Brasil: Subsídio 

para o Licenciamento Ambiental de Atividades de E&P (Projeto Pró Arribada). 

Durante cada desembarque amostrado com captura de caranha foi realizada a 

biometria, determinação do sexo e inspeção macroscópica das gônadas para 

determinação de estádios de maturação. Um exemplar testemunho do espécime foi 

coletado e depositado no Laboratório de Biologia Pesqueira – Labpesca/UEFS. As 

análises macroscópicas das gônadas dos indivíduos (machos e fêmeas) 

apresentaram mais de 87% das gônadas nos estádios de maturação entre B e D, 

indicando caráter reprodutivo para as duas agregações nos meses de janeiro a abril. 

Os valores da variação do índice gonadal (∆K) encontrados para a caranha nesse 

estudo, foram considerados elevados, principalmente para as fêmeas (∆K = 3 - 8,8) 

quando comparados com os estudos realizados com outras espécies de Lutjanidae. 

O grupo de indivíduos de caranha amostrado do Rego da Caranha se destacou 

quanto à amplitude dos comprimentos totais (Lt) mínimos (40 cm) e máximos (150 

cm) quando comparado aos amostrados para o Caranheiro de Itapuã (Lt mínimo – 

58 cm e Lt máximo – 131 cm). Entretanto as médias dos comprimentos totais para 

ambos os sítios foram iguais (95 cm),apresentando padrão similar aos encontrados 

em estudos com a mesma espécie na América Central. A proporção sexual entre os 



100 
 

sítios de desova foi diferente, sendo a do Rego da Caranha de 0,8:1 e a do 

Caranheiro de Itapuã de 2,3:1, essa desproporcionalidade pode ser explicada pela 

diferença nos habitats, ciclo anual e aspectos ontogênicos da população. A relação 

peso-comprimento encontrada para cada sexo apresentou o coeficiente angular ―b‖ 

diferente, sendo 2,45 para fêmeas e 2,72 para machos, sendo essa variação 

relacionada ao fato de que nem sempre os indivíduos amostrados fazem parte da 

mesma coorte. Informações biológicasprecisam ser apuradas para entender os 

fatores que desencadeiam a agregação reprodutiva, visto ainda não estar claro se 

são as condições evolutivas que direcionam o período e local da desova com fins de 

sobrevivência da larva ou se é a condição de ótimo desenvolvimento gonadal que 

prevalece nesse direcionamento. 

Palavras-chave: agregação reprodutiva, peixes recifais, Lutjanus cyanopterus, 

índice gonadal, aspectos populacionais 
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4.2. ABSTRACT 

 

REPRODUCTIVE AND POPULATIONAL APECTS OF THE CUBERA SNAPPER, L. 

cyanopterus IN TWO SITES OF AGGREGATIONS 

Reproductive success and population balance of a given species depend on several 

characteristics for which are directly related to reproductive strategy. A few reef fish 

species are known to perform spawning aggregations of high fish density, at specific 

times, locations and periods. The analysis presented in this study validates the 

reproductive behavior of spawning aggregation for the Cubera snapper, L. 

cyanopterus in two spawning sites of the Bahia State Continental shelf, besides 

describing some of the population aspects during the aggregations. Data collection of 

hook and line fishery was performed between years 2009- 2014 in four of the main 

landing ports in the study area: Itapuã (Metroplititan region of Salvador-RMS), 

Valença, Camamu and Barra Grande (Southern region of Bahia State), through 

theProject Spawning Aggregation of reef fishes in Brazil: Subsidy for the 

Environmental Licensing of E & P Activities (Project Pro Arribada). During each 

landing observed for the Cubera snapper, biological sample was performed and 

biometric data was registered (total length (cm), total individual weight, gutted weight 

(kg), gonad weight (g), gender determination and macroscopic inspection of gonads 

for maturation stages determination.The macroscopic gonad analysis (male and 

female) exhibited more than 87% of gonads in the maturation stages between B and 

D, indicating reproductive character for both aggregations from January to April 

months. Variations in the gonad index (∆K ) values observed for the Cubera snapper 

in this study were considered high, especially for females (∆K = 3 - 8,8) when 

compared to studies performed in otherlutjanid species. The Cubera snapper 

samples from Rego da Caranha stood out in relation to the extent of total lengths 

(between 40-150 cm) when compared to Itapuã samples (between 58-131 cm). 

However, total lengths means for both sites were the same (95 cm), representing a 

similar pattern to those found for the same species in Central America. Sex ratio 

between males and females in the spawning sites was different, for Rego da 

Caranha 0.8:1 and from Caranheiro of Itapuã 2.3:1. Higher proportions of males 

observed for Itapuã site may be explained by ontogenetic aspects of the population. 

Values of weight-length relationship found for the Cubera snapper were a=0.0002 
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and b = 2.45 for females and a = 0.00005 and b = 2.72 for males. Further 

investigations related to biological data is needed to better understand what factors 

might trigger the spawning aggregations, yet it is not clear whether evolutionary 

conditions that drive the period and location of spawn for purposes of larval survival, 

or if optimal gonad development itself is the factor that prevails in directing spawning 

aggregations for this species. 

Key-words: spawning aggregations, reef fish, Lutjanuscyanopterus, gonad index, 

population aspects. 
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4.3. INTRODUÇÃO 

 

A reprodução é o processo pelo qual uma espécie se prolifera transmitindo as 

informações do seu genoma a sua prole. Constitui, portanto uma etapa de extrema 

importância no ciclo de vida e manutenção da população de peixes. Entretanto nem 

todos os peixes exercem de forma igual esse processo, ou seja, a estratégia 

reprodutiva varia permitindo uma serie de adaptações ao meio ambiente 

(VAZZOLER, 1996). 

A garantia do sucesso reprodutivo e equilíbrio populacional dependem de um serie 

de características que uma espécie desenvolve denominada de estratégia 

reprodutiva. A estratégia reprodutiva engloba gastos energéticos, mecanismos 

reprodutivos16, controle hormonal, modos reprodutivos17, fecundação18, estilos 

reprodutivos19, primeira maturação sexual, sex-ratio20, época de desova, áreas de 

desova, desenvolvimento ovocitário, tamanho dos ovócitos, tempo de incubação e 

época de recrutamento (VAZZOLER, 1996). 

Algumas espécies de peixes recifais são conhecidas por realizarem agregações 

reprodutivas de alta densidade, em horários, lugares e períodos específicos. Várias 

hipóteses têm sido propostas para explicar a ocorrência de agregações reprodutivas, 

embora os benefícios identificados sejam específicos para cada espécie. 

(DOMEIER, 2002). Espécies que realizam agregação reprodutiva compartilham 

algumas semelhanças, como a produção de ovos planctônicos, sendo estratégico 

para a sobrevida da prole. Entretanto existem diferenças na dinâmica da agregação 

entre muitas espécies, em determinadas áreas geográficas. Essas diferenças 

também podem ser percebidas como especializações adaptativas do 

comportamento (DOMEIER & COLIN, 1997). Autores sugerirem que o aumento nas 

taxas de fertilização durante a agregação reprodutiva (KORRINGA, 1947; REAKA, 

1976; DENNY & SHIBATA, 1989), maximiza a recombinação genética (JOHANNES, 

                                                           
16

Gonocorístico/bisexuado, hermafrodita, partenogenético, ginogenético, hibridogênese e 
superfetação; 
17

Características sexuais secundárias, comportamento de corte e acasalamento, tipo de ambiente 
para deposição dos ovos e/ou gametas, característica dos ovos, cuidado parental; 
18

Interna/externa; 
19

Guardadores, não guardadores, carregadores; 
20

Proporção sexual 
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1978), minimizando problemas de predação dos ovos (JOHANNES, 1978; LOBEL, 

1978). A otimização da dispersão (BARLOW, 1981) ocorre quando o transporte dos 

ovos ocorre em direção às áreas mais favoráveis, aumentando a sobrevivência da 

prole. 

 

A verificação dos períodos de desova de peixes recifais pode ser feita de duas 

maneiras, sendo uma, observação in situ da desova e a outra através da avaliação 

da condição gonadal, principalmente para fêmeas (COLIN et al., 2003). Segundo 

Vazzoler (1996), dois métodos básicos são utilizados para classificação da 

reprodução de peixes ósseos: observação macroscópica, baseada em caracteres 

visíveis das gônadas, e classificação microscópica. A relação gonadossomatico 

(RGS) e o fator de condição (K) são indicadores de relação muito usados para o 

estudo da biologia reprodutiva de peixes. O RGS permite verificar o estado funcional 

das gônadas, sendo que quanto maior for seu peso maior relação com o período 

reprodutivo. As gônadas aumentam durante o período reprodutivo, seguido de 

diminuições sucessivas conforme vai se aproximando do fim da desova 

(SABORIDO-REY & KJESBU, 2005). O fator de condição é um indicador de higidez 

dos indivíduos, analisa as condições nutricionais recentes, seus gastos de energia e 

reserva, possibilitando aspectos comportamentais da espécie (VAZZOLER, 1996).  

Vale ressaltar que aspectos morfométricos, como a relação peso-comprimento, 

associam informações sobre investimentos energéticos no crescimento e ou na 

reprodução (SANTOS et al., 2004), além disso, possibilita a estimativa do peso de 

um indivíduo, a partir do seu comprimento (GOMIERO & BRAGA, 2006)  

 

A análise apresentada nesse Capítulo descreve aspectos da estrutura populacional 

das agregações reprodutivas da caranha, L. cyanopterus, em dois sítios de desova 

da plataforma continental, relatando a distribuição dos comprimentos totais, anual e 

mensal, por classes de comprimento e proporção sexual além de validar o caráter 

reprodutivo das agregações nas áreas estudadas através das freqüências de 

ocorrências dos estádios de maturação sexual macroscópicos e indicadores 

gonadais (RGS e K). 
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4.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.4.1. DADOS E ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM BIOLÓGICA 

 

A coleta dos dados foi realizada a partir do monitoramento dos desembarques da 

frota pesqueira de linha de mão marítima da região do Baixo Sul e município de 

Salvador- RMS, sendo esse método já descrita no Capítulo 2 e 3. Durante cada 

desembarque amostrado com captura de caranha (L. cyanopterus) foi realizada a 

biometria, determinação do sexo e inspeção macroscópica das gônadas para 

determinação de estádios de maturação segundo VAZZOLER (1996) (apêndice 7.7). 

A biometria dos indivíduos incluiu registro de comprimento total (Lt, em cm), sendo 

os exemplares medidos da extremidade do focinho até a nadadeira caudal, com 

auxílio de fita métrica. Assim como o peso total (Wt, em quilos), eviscerado e da 

gônada (Wo, em gramas) de cada indivíduo sendo aferido mediante balança digital 

com precisão de cinco gramas (apêndice 7.8). Algumas vezes, dependendo do 

tempo de viagem de cada embarcação de pesca, não era possível aferir o peso total 

dos exemplares, visto que eram eviscerados na embarcação ainda em alto mar. A 

taxonomia dos espécimes amostrados foi determinada com auxílio de Cervigon et al. 

(1992) (anexo 7.1), sendo coletado um exemplar testemunho e, depositado no 

Laboratório de Biologia Pesqueira – Labpesca/UEFS. Quando possível, durante os 

desembarques amostrados, foram feitos registros fotográficos dos espécimes e suas 

respectivas gônadas. 

 

4.4.2. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram armazenados em planilhas eletrônicas no programa Excel 

2010. As análises de estatística inferencial sobre diferenças significativas entre 

distribuição mensal e anual dos comprimentos totais (Lt) dos indivíduos amostrados 

no Rego da Caranha e Caranheiro de Itapuã foram realizadas mediante aplicação do 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Visto que as amostras não apresentaram 

distribuição normal, mesmo após a logaritimação na base 10.  
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O teste estatístico usado foi uma ANOVA não-paramétrica, que compara as médias 

de uma série de grupos univariados, considerado extensão do teste de Mann-

Whitney para um conjunto de grupos (Zar, 1996). O teste não assume distribuição 

normal, mas assume que todos os grupos tenham a mesma distribuição. Sendo 

fornecidos os valores de p (α=0,05) de testes par-a-par de Mann-Whtney. 

A verificação da normalidade das amostradas foi gerada a partir da aplicação do 

teste de normalidade Shapiro-Wilk (SHAPIRO & WILK, 1965).  

 

Os comprimentos totais (Lt) foram agrupados em classes de comprimento de 10 cm 

para verificação da distribuição das frequências de ocorrência em cada intervalo de 

comprimento. A proporção sexual foi verificada para toda a amostra assim como por 

meses e classes de comprimento, sendo aplicado o teste X2 para verificar a 

significância dos dados quanto à proporcionalidade da distribuição observada e 

esperada com 0,05% de confiança.  

 

Para a descrição do período reprodutivo de cada sexo, foram analisadas as 

frequências mensais de ocorrência dos quatro estádios de maturação sexual 

descritos por Vazzoler (1996) considerando as amostradas de todos os anos 

coletados (2009-2014). Como relatado no item 4.4.1., durante a realização da 

biometria não foi possível acessar todos os pesos inteiros (Wt) dos indivíduos 

amostrados para ambas as áreas de estudo. Assim, no intuito de calcular os índices 

gonadais (RGS e K) foi necessário estimar os pesos totais dos indivíduos 

amostrados a partir dos seus comprimentos totais (Lt) através da relação peso-

comprimento usando a fórmula: Wt = a Lt b (SPARRE & VENEMA, 1997), onde Wt 

corresponde ao peso total, Lt, ao comprimento total, a, ao fator de condição e b, ao 

coeficiente de alometria21. Os valores de a e b foram estimados a partir do método 

dos mínimos quadrados (modelo preditivo), após transformação logarítmica na base 

neperiana da seguinte equação: In Wt = In a + b In Lt, sendo utilizado o teste de 

Pearson. 

 

A relação gonadossomática (RGS) foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

RGS = (Wo/(Wt-Wo))*100, onde Wo= peso da gônada e Wt=peso inteiro, sendo 

                                                           
21

Relacionado com a forma do crescimento dos indivíduos 
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descartando os indivíduos imaturos dessa análise. O fator de condição (K/IG) 

também foi estimado a partir da seguinte expressão: K= Wt/Ltb, onde Lt= 

comprimento total e b= coeficiente da regressão entre Wt/Lt. Ambos os índices 

foram calculados separadamente para machos e fêmeas (VAZZOLER, 1996). 

 

Tanto a estatística descritiva quanto a inferencial foram realizadas através do 

programa PAST– 3.x – the Past of the Future (2015). 

 

 

4.5. RESULTADOS 

 

4.5.1. ASPECTOS POPULACIONAIS DA CARANHA, L. cyanopterus, EM DOIS 

SITIOS DE DESOVA.  

4.5.1.1. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAIS, POR 

MÊS E ANO. 

 4.5.1.1.1. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAIS  

Os comprimentos totais (Lt, em centímetros) das caranhas, L. cyanopterus, 

amostradas do Rêgo da Caranha (n=1135) variou entre 40 cm e 150 cm no período 

de 2009 a 2012 e 2014. A distribuição das frequências de ocorrência por classe de 

comprimento mostrou frequências mais elevada para cinco classes de comprimento, 

no intervalo entre 70 cm e 119 cm, sendo a moda na classe 80-89 cm e média de 96 

cm (figura 28). 
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Figura 28 - Distribuição dos comprimentos totais (Lt, em cm) das caranhas por classes de 
comprimento amostradas do Rêgo da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 
a 2012 e 2014 (n=1135). * A frequência de ocorrência na classe 150-159 foi igual a 0,09 devido a 
ocorrência de apenas um indivíduo com CT de 150 cm, não sendo bem visualizada no gráfico 
representado acima.  

 

Os comprimentos totais (Lt, em centímetros) das caranhas, L. cyanopterus, 

amostradas do Caranheiro de Itapuã (n=287) variou entre 58 cm e 131 cm no 

período de 2010 a 2014. A distribuição das frequências de ocorrência por classe de 

comprimento mostrou frequências mais elevada para três classes de comprimento, 

no intervalo entre 80 cm e 109 cm, sendo a moda na classe 90-99 cm e média de 95 

cm (figura 29). 
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Figura 29 - Distribuição dos comprimentos totais (Lt, cm) das caranhas por classes de comprimento 
amostradas do Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014 
(n=287). 

 

 

4.5.1.1.2. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAIS POR 

MÊS 

A Figura 30 apresenta o boxplot das distribuições das frequências de comprimento 

(cm) individuais das caranhas amostradas no Rego da Caranha, agrupadas por mês 

para todo o período 2009-2014. Pode-se observar uma tendência de assimetria 

positiva, com a mediana das frequências de comprimento (cm) deslocada para a 

direita das distribuições mensais. Exceto para o mês de dezembro, 50% das 

amostradas de cada mês apresentou comprimentos totais variando entre 85 cm a 

105 cm (tabela 27). Sendo verificada diferença significativa entre as medianas das 

amostras de dezembro com as de janeiro a abril, os (p) são apresentados na tabela 

28.  
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Figura 30 - Distribuição dos comprimentos totais mensais (cm) das caranhas amostradas no Rêgo da 
Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2012 e 2014 (n=1135). 

 

Tabela 27 - Estatística descritiva dos comprimentos totais mensais das caranhas amostradas do 
Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 

Meses 

Frequên

cia 

absoluta  

Frequênci

a relativa 

(%) 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

Janeiro 182 16,34 66 145 94,79 14,73 91,5 86 102 

Fevereiro 515 46,23 41 150 95,66 16,08 92,5 85 105 

Março 349 31,33 40 146 96,60 15,75 94 86 105 

Abril 66 5,92 59 138 95,47 15,68 91 86 102,25 

Dezembro 2 0,18 49 67 58 12,73 58 36,75 50,25 

 

 

 



111 
 

Tabela 28 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – KRUSKAL-
WALLIS, para comparação dos comprimentos totais mensais das caranhas amostradas no do Rego 
da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. Os valores em vermelho 
destacam as amostras que apresentaram diferenças significativas. 

 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Dezembro 

Janeiro   0,6471 0,1098 0,9736 0,0165 

Fevereiro 0,6471   0,1571 0,8814 0,01605 

Março 0,1098 0,1571   0,3279 0,01697 

Abril 0,9736 0,8814 0,3279   0,01913 

Dezembro 0,0165 0,01605 0,01697 0,01913   

 

A Figura 31 apresenta o boxplot das distribuições das frequências de comprimento 

(cm) individuais das caranhas amostradas no Caranheiro de Itapuã, agrupadas por 

mês para todo o período 2010-2014. Exceto para o mês de dezembro, 50% das 

amostradas de cada mês apresentou comprimentos totais variando entre 86,5 cm a 

105 cm (tabela 29). Sendo verificada diferença significativa entre as medianas das 

amostras de dezembro com as de janeiro a abril, os (p) são apresentados na tabela 

30.  
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Figura 31 - Distribuição dos comprimentos totais mensais (cm) das caranhas amostradas do Rêgo da 
Caranha, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014 (n=287). 

 

 

Tabela 29 - Estatística descritiva dos comprimentos totais mensais das caranhas amostradas do 
Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

 

Meses 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

Janeiro 17 5,92 74 118 96,71 11,36 99 86,5 105 

Fevereiro 89 31,01 66 127 94,34 11,09 93 88,5 100 

Março 86 29,97 73 131 96,13 10,85 95,5 88 101 

Abril 91 31,71 58 127 94,75 12,12 94 87 102 

Dezembro 4 1,39 73 84 80,25 4,92 82 75,25 83,5 
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Tabela 30 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – KRUSKAL-
WALLIS, para comparação dos comprimentos totais mensais das caranhas amostradas do 
Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, no período de 2010-2014. Os valores em 
vermelho destacam os meses que apresentaram diferenças significativas. 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Dezembro 

Janeiro   0,3454 0,7088 0,4835 0,008156 

Fevereiro 0,3454   0,317 0,8986 0,006344 

Março 0,7088 0,317   0,4075 0,002894 

Abril 0,4835 0,8986 0,4075   0,005882 

Dezembro 0,008156 0,006344 0,002894 0,005882   

 

4.5.1.1.3. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUENCIAS DE COMPRIMENTO TOTAIS POR 

ANO 

A Figura 32 apresenta o boxplot das distribuições das frequências de comprimento 

(cm) individuais das caranhas amostradas no Rego da Caranha, agrupadas por ano 

no período 2009-2014. Exceto para o ano de 2010, 50% das amostradas de cada 

ano apresentou comprimentos totais variando entre 85 cm a 105 cm (tabela 31). 

Sendo verificada diferença significativa entre as medianas das amostras de 2010 

com as dos anos de 2009, 2011, 2012 e 2014, os (p) são apresentados na tabela 32. 
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Figura 32 - Distribuição dos comprimentos totais anuais (cm) das caranhas amostradas no Rêgo da 
Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2012 e 2014 (n=1135). 

 

Tabela 31 - Estatística descritiva dos comprimentos totais anuais das caranhas amostradas do Rego 
da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 

Anos 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

2009 451 39,7 49 140 96,2 15,8 93 85 105 

2010 56 4,9 40 150 87,1 23,4 86,5 74 102,75 

2011 302 26,6 59 145 96,1 14,7 92 86 104,25 

2012 105 9,3 71 136 95,2 13,9 93 86 104 

2014 221 19,5 61 146 96,9 15,2 94 87 104 
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Tabela 32 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – KRUSKAL-
WALLIS, para comparação dos comprimentos totais anuais das caranhas amostradas do Rego da 
Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, no período de 2009-2014. Os valores em vermelho 

destacam as amostras que apresentaram diferenças significativas. 

 

Ano 2009 2010 2011 2012 2014 

2009   0,002824 0,8899 0,6128 0,3922 

2010 0,002824   0,002367 0,01591 0,001619 

2011 0,8899 0,002367   0,5429 0,4573 

2012 0,6128 0,01591 0,5429   0,2759 

2014 0,3922 0,001619 0,4573 0,2759   

 

A Figura 33 apresenta o boxplot das distribuições das frequências de comprimento 

(cm) individuais das caranhas amostradas no Caranheiro de Itapuã, agrupadas por 

ano no período 2010-2014. Cada ano apresentou 50% das suas amostradas com 

comprimentos totais variando entre 86 cm a 103 cm (tabela 33). Não sendo 

verificada diferença significativa entre as medianas dos anos amostrados, os (p) são 

apresentados na tabela 34.  

Figura 33 - Distribuição dos comprimentos totais anuais (cm) das caranhas amostradas no Caranheiro 
de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014 (n=287). 
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Tabela 33 - Estatística descritiva dos comprimentos totais anuais das caranhas amostradas do 
Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 

Anos 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

2010 38 13,2 72 120 96,39 10,44 98 89 103 

2011 33 11,5 66 117 92,70 10,38 93 86 97 

2012 66 23,0 71 125 95,15 11,41 92 87 100 

2013 66 23,0 78 131 96,95 10,83 95,5 90 101,5 

2014 84 29,3 58 127 93,44 12,52 93 86 101 

 

Tabela 34 - Comparação dos valores (p) obtidos por meio do teste não paramétrico – KRUSKAL-
WALLIS, para comparação dos comprimentos totais anuais das caranhas amostradas do Caranheiro 
de Itapuã, município de Salvador – RMS, no período de 2010-2014.  

 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

2010   0,1522 0,2647 0,9973 0,2092 

2011 0,1522   0,3746 0,0752 0,6714 

2012 0,2647 0,3746   0,1487 0,7274 

2013 0,9973 0,0752 0,1487   0,1268 

2014 0,2092 0,6714 0,7274 0,1268   

 

4.5.1.2. PROPORÇÃO SEXUAL TOTAL, POR CLASSES DE COMPRIMENTO E 

POR MES. 

4.5.1.2.1 PROPORÇÃO SEXUAL TOTAL 

O número de indivíduos fêmeas e machos amostrados de Lutjanus cyanopterus para 

o Rego da Caranha foi respectivamente 386 e 335, não apresentando diferença 

significativa (χ2= 0,5) quanto a proporção sexual total. O comprimento total das 

fêmeas variou entre 51 e 146 cm, com média de 96 cm. O comprimento total dos 

machos variou entre 66 e 140 cm com média de 96 cm. As informações são 

apresentadas na figura 34 e na tabela 35. 
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Figura 34 - Distribuição dos comprimentos totais de caranhas, L. cyanopterus, machos (n=335) e 
fêmeos (n=386), amostrados do Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, no período de 
2009-2014. 

 

Tabela 35 - Estatística descritiva dos comprimentos totais de caranhas machos e fêmeas, amostradas 
do Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, no período entre 2009 a 2014. 

Sexo 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

Fêmea 386 53,54 51 146 96,38 14,54075 94 87 104 

Macho 335 46,46 66 140 96,03 15,16 92 86 104 

 

O número de indivíduos fêmeas e machos amostrados de Lutjanus cyanopterus para 

o Caranheiro de Itapuã foi respectivamente 59 e 135, apresentando diferença 

significativa (χ2= 37,1) quanto à proporção sexual total. O comprimento total das 

fêmeas variou entre 71 e 131 cm, com média de 98 cm. O comprimento total dos 

machos variou entre 61 e 125 cm com média de 94 cm. As informações são 

apresentadas na figura 35 e na tabela 36. 
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Figura 35 - Variação dos comprimentos totais de caranhas, L. cyanopterus, machos (n=135) e fêmeas 
(n=59), amostrados do Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, no período de 2010-
2014. 

 

Tabela 36 - Estatística descritiva dos comprimentos totais de caranhas, machos e fêmeas, 
amostradas do Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, no período entre 2010 a 2014. 

Sexo 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Mediana 

25 

prcntil 

75 

prcntil 

Fêmeas 59 30,41 71 131 98 12,6 96 89 105 

Machos 135 69,59 61 125 94 10,9 91 87 100 

 

4.5.1.2.2. PROPORÇÃO SEXUAL POR CLASSE DE COMPRIMENTO 

A figura 36 mostra a proporção sexual por classe de comprimento das caranhas 

amostradas para Rego da Caranha no período de 2009-2014, das 10 classes de 

comprimentos pré-estabelecidas metade apresentou predominância de machos e a 

outra metade de fêmeas, sendo possível verificar diferenças significativas nas 

classes: 50-59; 60-69; 100-109; 140-149 (χ2 >3,840), tabela 37.  
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Figura 36 - Proporção sexual por classes de comprimento (cm) de L. cyanopterus amostrados no 

Rego da Caranha, Regiãodo Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 e 2014. 

 

 

Tabela 37 - Número de indivíduos e proporção sexual por classe de comprimento de L. cyanopterus 
amostrados (n=721) no Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 
2014 (*Valores que representam diferença significativa  χ 

2
> 3,840). 

 

Classes Lt 

(cm) 

Número Total % x² 

Fêmeas Machos 
 

Fêmeas Machos 
 

[50-59] 1 0 1 100 0 100* 

[60-69] 2 4 6 33,3 66,7 11,1* 

[70-79] 26 32 58 44,8 55,2 1,1 

[80-89] 113 98 211 53,6 46,4 0,5 

[90-99] 116 91 207 56,0 44,0 1,5 

[100-109] 65 40 105 61,9 38,1 5,7* 

[110-119] 28 35 63 44,4 55,6 1,2 

[120-129] 20 22 42 47,6 52,4 0,2 

[130-139] 12 12 24 50 50 0 

[140-149] 3 1 4 75 25 25* 

Total  386 335 721 53,5 46,5 0,5 

 

A figura 37 mostra a proporção sexual por classe de comprimento das caranhas 

amostradas para Caranheiro de Itapuã no período de 2010-2014, sendo verificada 

maior predominância de machos em sete das oito classes de comprimento 
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identificadas. Foi possível verificar diferenças significativas (χ2 >3,840) em todas as 

classes de comprimento,exceto para 120-29, tabela 38. 

Figura 37 - Proporção sexual por classes de comprimento (cm) de L. cyanopterus amostrados 

(n=194) no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 e 2014. 

 

 

Tabela 38 - Número de indivíduos e proporção sexual por classe de comprimento de L. cyanopterus 
amostrados no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014 
(*Valores que representam diferença significativa  χ

 2
> 3,840). 

 

Classes Lt 

(cm) 

Número Total % 
x² 

Fêmeas Macho 

 

Fêmeas Macho 

[60-69] 0 1 1 0 100 100* 

[70-79] 2 6 8 25 75 25* 

[80-89] 13 50 63 20,6 79,4 34,5* 

[90-99] 20 41 61 32,8 67,2 11,9* 

[100-109] 16 25 41 39,0 61,0 4,8* 

[110-119] 3 8 11 27,3 72,7 20,7* 

[120-129] 4 4 8 50 50 0 

[130-139] 1 0 1 100 0 100* 

Total 59 135 194 36,8 63,2 37,1* 
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4.5.1.2.3. PROPORÇÃO SEXUAL POR MES 

A figura 38 apresenta proporção macho-fêmea mensal das caranhas amostrados 

para o Rego da Caranha no período de 2009 a 2014, sendo percebida a 

predominância de fêmeas nos meses de janeiro, fevereiro e abril. Embora não tenha 

havido diferenças significativas (χ2<3,840) entre os meses de janeiro a abril (tabela 

39).  

 

Figura 38 -Proporção sexual mensal de L. cyanopterus amostrados (n=721) no Rego da Caranha, 

Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 e 2014. 

 

 

Tabela 39 - Número de indivíduos e proporção sexual por mês de L. cyanopterus amostrados no 
Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos 2009 a 2014 (*Valores que 
representam diferença significativa  χ

 2
> 3,840). 

 

Meses 
Números Total % x² 

Fêmeas Machos 
 

Fêmeas Machos 
 

Janeiro 93 78 171 54,4 45,6 0,8 

Fevereiro 181 142 323 56,0 44,0 1,5 

Março 90 97 187 48,1 51,9 0,1 

Abril 22 18 40 55 45 1 

Total 386 335 721 53,5 46,5 0,5 
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A proporção macho-fêmea foi calculada para cada mês considerando os anos de 

2010 a 2014 amostrados para o Caranheiro de Itapuã (figura 39), sendo os machos 

predominantes em todos os meses amostrados. Assim como apresentado nos 

resultados das classes de comprimento, a proporção sexual por mês também 

apresentou diferenças significativas entre todos os meses (χ2>3,840) como mostra a 

tabela 40. 

Figura 39 - Proporção sexual mensal de L. cyanopterus amostrados (n=194) no Caranheiro de Itapuã, 

município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 e 2014. 

 

 

Tabela 40 - Número de indivíduos e proporção sexual por mês de L. cyanopterus amostrados no 
Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, nos anos 2010 a 2014 (*Valores que 
representam diferença significativa  χ

 2
> 3,840). 

 

Mês 
Número 

Total 
% (O) 

x² 
Fêmeas Machos Fêmeas Machos 

Janeiro 1 2 3 33,3 66,7 11,1* 

Fevereiro 22 40 62 35,5 64,5 8,4* 

Março 22 44 66 33,3 66,7 11,1* 

Abril 16 53 69 23,2 76,8 28,8* 

Maio 0 2 2 0 100 100* 

Dezembro 0 1 1 0 100 

 Total 61 142 203 30,0 70,0 15,9* 
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4.5.1.2.4. RELAÇÃO PESO (Wt) X COMPRIMENTO TOTAL (Lt) 

A relação peso-comprimento obtida para todas as fêmeas (PT= 0,0002.CT 2,45) 

(figura 40) e machos (PT= 0,00005.CT 2,72) (figura 41) de L. cyanopterus, 

apresentaram correlação (R2) de 0,76 e 0,9; respectivamente. Sendo que os valores 

dos coeficientes angulares tanto para machos como para fêmeas apresentam 

crescimento alométrico negativo (b<3). 

Figura 40 - Relação peso total/comprimento total para todas as fêmeas de L. cyanopterus amostradas 
no Rego da Caranha (Região do Baixo Sul da Bahia) e Caranheiro de Itapuã (município de Salvador 
– RMS) entre os anos de 2009 a 2014 (n=98). 
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Figura 41 - Relação peso total/comprimento total para todos os machos de L. cyanopterus 
amostrados no Rego da Caranha (Região do Baixo Sul da Bahia) e Caranheiro de Itapuã (município 
de Salvador – RMS) entre os anos de 2009 a 2014 (n=105). 

 

4.5.2. CARATER REPRODUTIVO DA CARANHA, L. cyanopterus, EM DOIS SITIOS 

DE DESOVA. 

4.5.2.1. ESTÁDIO DE MATURAÇÃO SEXUAL MACROSCÓPICO 

A maioria dos indivíduos (machos e fêmeas) amostrados (n=349) provenientes do 

Rêgo da Caranha (87,81%) apresentou desenvolvimento reprodutivo mais frequente 

nos estádios maduros (C) e esvaziados (D) (figura 42). As frequências relativas dos 

estádios de maturação em desenvolvimento para fêmeas (figura 43 e tabela 41) 

foram maiores durante o mês de fevereiro e para os machos durante fevereiro e 

março (figura 44 e tabela 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Figura 42 - Gônadas de caranhas coletadas do Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, 
durante os meses de janeiro a março (2009-2014). Foto: Cláudio Baqueiro. 

 

 

Figura 43 - Frequência relativa mensal dos estádios de maturidade das fêmeas de Lutjanus 
cyanopterus amostradas no Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 

a 2014. A=imaturo; B= em maturação + C= maduro + D=esvaziado; N=253. 

 

Tabela 41 - Estádios de maturação das fêmeas de Lutjanus cyanopterus amostradas no Rego da 
Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. A=imaturo; B= em maturação 
+ C= maduro + D=esvaziado. N=253. 

Mês Estádio A Estádio B 

Estádio 

C Estádio D 

Janeiro 6 9 13 12 

Fevereiro 4 4 31 60 

Março 9 21 19 43 

Abril 2 1 14 5 

Total 21 35 77 120 
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Figura 44 - Frequência relativa mensal dos estádios maturidade dos machos de Lutjanus cyanopterus 
amostradas no Rego da Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 
A=imaturo; B= em maturação + C= maduro + D=esvaziado; N=96. 

 

Tabela 42 - Estádios de maturação dos machos de Lutjanus cyanopterus amostradas no Rego da 
Caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. A=imaturo; B= em maturação 
+ C= maduro + D=esvaziado. N=96. 

 

Mês Estádio A Estádio B 

Estádio 

C Estádio D 

Janeiro 9 4 4 8 

Fevereiro 3 3 6 15 

Março 6 12 8 15 

Abril 1 1 1 0 

Total 19 20 19 38 

 

A maioria dos indivíduos (machos e fêmeas) amostrados (n=142), provenientes do 

Caranheiro de Itapuã (93,19%) apresentaram gônadas em desenvolvimento 

reprodutivo, nos estádios em maturação (B) e maduro (C) (figura 45). As frequências 

relativas dos estádios de maturação em desenvolvimento para fêmeas (figura 46 e 

tabela 43) apresentaram 100% de ocorrência para os meses de janeiro, março e 

abril e para os machos durante dezembro, fevereiro e abril (figura 47 e tabela 44). 
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Figura 45 - Gônadas femininas de caranha coletadas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador 
– RMS, durante o período de janeiro a março (2010-2014). Foto: Priscilla Malafaia. 

 

 

Figura 46 - Frequência relativa mensal dos estádios maturidade das fêmeas de Lutjanus cyanopterus 
amostradas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
A=imaturo; B= em maturação + C= maduro + D=esvaziado; N=54. 

 

Tabela 43 - Estádios de maturação das fêmeas de Lutjanus cyanopterus amostradas no Caranheiro 
de Itapuã entre os anos de 2010 a 2014. A=imaturo; B= em maturação + C= maduro + D=esvaziado; 
N=54. 

Mês 

Estádio 

A 

Estádio 

B 

Estádio 

C 

Estádio 

D 

Janeiro 0 0 0 1 

Fevereiro 3 11 4 0 

Março 0 3 9 7 

Abril 0 5 7 4 

Total 3 19 20 12 
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Figura 47- Frequência relativa mensal dos estádios maturidade dos machos de Lutjanus cyanopterus 
amostradas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
A=imaturo; B= em maturação + C= maduro + D=esvaziado; N=88. 

 

Tabela 44 - Estádios de maturação dos machos de Lutjanus cyanopterus amostradas no Caranheiro 
de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. A=imaturo; B= em 
maturação + C= maduro + D=esvaziado; N=88. 

 

Mês Estádio A Estádio B Estádio C Estádio D 

Dezembro 0 1 0 0 

Janeiro 1 1 0 0 

Fevereiro 0 4 6 1 

Março 0 8 7 16 

Abril 2 22 12 7 

Total 3 36 25 24 

 

4.5.2.2. RELAÇÃO GONADOSSOMÁTICA (RGS) 

4.5.2.2.1. DISTRIBUIÇÃO MENSAL MÉDIA DA VARIAÇÃO NA RELAÇÃO 

GONADOSSOMÁTICA (∆RGS) 

A distribuição mensal média da variação gonadossomática (∆RGS) das caranhas, L. 

cyanopterus, amostradas no Rego da Caranha apresentou valores mais elevados 

entre os meses de fevereiro e março, para fêmeas (figura 48) e apenas em março, 

para os machos (figura 49), correspondendo ao período reprodutivo. Os valores 

encontrados para os machos foram maiores do que os encontrados para as fêmeas 
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Figura 48 – Variação mensal média da ∆RGS para as fêmeas de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas do Rego da caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 
N=133 

 

Figura 49 - Variação mensal media da ∆RGS para os machos de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas do Rego da caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 
N=62. 

 

A distribuição mensal média da variação gonadossomática (∆RGS) das caranhas 

amostradas do Caranheiro de Itapuã apresentou valores mais elevados entre os 

meses de fevereiro a abril para machos, e apenas em abril para as fêmeas (figura 50 

e figura 51) correspondendo ao período reprodutivo. Os valores encontrados para os 

machos foram menores do que os encontrados para as fêmeas. 
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Figura 50 - Variação mensal média da ∆RGS para as fêmeas de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas do Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=55. 

 

Figura 51 - Variação mensal média da ∆RGS para os machos de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas do Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=92. 

 

 

4.5.2.2.2. DISTRIBUIÇÃO MENSAL INDIVIDUAL DA VARIAÇÃO NA RELAÇÃO 

GONADOSSOMATICA (∆RGS) 

A Figura 52 apresenta o boxplot das distribuições individuais da variação 

gonadossomática (∆RGS) das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostradas do 

Rego da Caranha, agrupadas por mês para todo o período 2009-2014. A tabela 45 
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apresenta a estatística descritiva das amostras mensais para o período de 2005-

2013. 

Figura 52 - Distribuição individual mensal da ∆RGS para as fêmeas de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas no Rego da caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 
N=133 
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Tabela 45 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal da ∆RGS para as fêmeas de 
caranha, L. cyanopterus, amostradas no Rego da caranha, Região do Baixo Sul da Bahia, entre os 

anos de 2009 a 2014. N=133 

 

Meses Janeiro Fevereiro Março 

Frequência 

absoluta 
39 51 40 

Mínimo 0,0004 0,0024 0,0019 

Máximo 0,7335 0,7547 1,1231 

Media  0,0566 0,0995 0,1030 

Desvio 

padrão 
0,1364 0,1263 0,1750 

Mediana 0,0175 0,0632 0,0639 

25 prcntil 0,0069 0,0416 0,0289 

75 prcntil 0,0350 0,1010 0,1238 

 

A Figura 53 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais da variação 

gonadossomática (∆RGS) para machos de caranha, agrupadas por mês para todo o 

período 2009-2014. A tabela 46 apresenta a estatística descritiva das amostras 

mensais para o período de 2005-2013. 
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Figura 53 - Distribuição individual mensal da ∆RGS para os machos de caranha, L. cyanopterus, 

amostradas no Rego da Caranha, Região do Baixo sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. N=62

 

Tabela 46 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal da ∆RGS para os machos 
de caranha, L. cyanopterus, amostrados no Rego da caranha, Região do Baixo Sul da 
Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. N=62 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência 

absoluta 29 16 10 7 

Mínimo 0,0019 0,0452 0,0016 0,0002 

Máximo 1,4242 0,5105 2,2167 0,1305 

Media  0,1992 0,1717 0,3859 0,0599 

Desvio padrão 0,3051 0,1557 0,7120 0,0489 

Mediana 0,0736 0,0898 0,0283 0,0605 

25 prcntil 0,0091 0,0693 0,0098 0,0116 

75 prcntil 0,3295 0,2752 0,7138 0,1043 

 

A Figura 54 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais da ∆RGS das 

fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostradas para o Caranheiro de Itapuã, no 
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período de 2010-2014. A tabela 47 apresenta a estatística descritiva das amostras 

mensais para o período de 2010-2014. 

Figura 54 - Distribuição individual mensal da ∆RGS para as fêmeas de caranhas, L. cyanopterus, 
amostradas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=55 
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Tabela 47 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal da ∆RGS para as fêmeas de 
caranhas, L. cyanopterus, amostradas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre 

os anos de 2010 a 2014. N=55 

  Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência 

absoluta 1 21 17 16 

Mínimo 0,053 0,000 0,001 0,0004 

Máximo 0,053 0,258 0,394 2,105 

Média 0,053 0,075 0,099 0,347 

Desvio padrão 

 

0,077 0,115 0,543 

Mediana 0,053 0,058 0,063 0,092 

25 prcntil 

 

0,019 0,021 0,026 

75 prcntil   0,109 0,121 0,607 

 

A Figura 55 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais das ∆RGS dos 

machos de caranhas, amostradas no Caranheiro de Itapuã, para todo o período 

2010-2014. A tabela 48 apresenta a estatística descritiva das amostras mensais 

para o período de 2010-2014. 

Figura 55 - Distribuição individual mensal de ∆RGS para os machos de caranhas, L. cyanopterus, 
amostrados no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=92 
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Tabela 48 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal de ∆RGS para os machos de 
caranhas, L. cyanopterus, amostrados no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre 

os anos de 2010 a 2014. N=92 

 

  Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência 

absoluta 
2 2 17 30 41 

Mínimo 0,0009344 0,000461 0,005405 0,004596 0,000187 

Máximo 0,0009344 0,003212 1,889198 1,006919 1,263357 

Média 0,0009344 0,001837 0,493754 0,290699 0,256464 

Desvio 

padrão 
0 0,001946 0,50385 0,297496 0,30916 

Mediana 0,0009344 0,001837 0,342546 0,232564 0,156029 

25 prcntil 0,0007008 0,000346 0,115053 0,023102 0,068227 

75 prcntil 0,0007008 0,002409 0,717816 0,440485 0,311407 

 

4.5.2.2.3. FATOR DE CONDIÇÃO OU ÍNDICE GONADAL 

4.5.2.2.3.1. DISTRIBUIÇÃO MEDIA MENSAL DA VARIAÇÃO DO INDICE 

GONADAL (∆K) 

O fator de condição (K) ou Índice Gonadal (IG) médio para as fêmeas do Rego da 

Caranha apresentou valores que variaram de 3 x 103 a 5,5 x 103 entre os meses de 

janeiro a abril (figura 56) entretanto os meses de pico desse índice foram os de 

fevereiro e março. Os valores médios do fator de condição (K) para os machos foram 

menores do que os encontrados para as fêmeas, variando entre 1 x 103 a 2 x 103, 

apresentando valores médios mais elevados também nos meses de fevereiro a 

março (figura 57). 
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Figura 56 - Variação mensal média de ∆K das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostradas no 

Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, para os anos de 2009 a 2014. N=131. 

 

Figura 57 – Variação mensal média de ∆K dos machos de caranha, L. cyanopterus, amostradas no 
Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, para os anos de 2009 a 2014. N=62. 

 

O fator de condição (K) ou Índice Gonadal (IG) médio para as fêmeas de caranha 

amostradas do Caranheiro de Itapuã apresentou valores que variaram de 4,2 x 103 a 

8,8 x 103 entre os meses de janeiro e abril (figura 58), entretanto o mês com o valor 

mais elevado foi o de abril. Os valores médios do fator de condição (K) para os 

machos foram menores do que os encontrados para as fêmeas, variando entre 0,15 

x 103 a 1,7 x 103, entretanto apresentou os valores mais elevados nos meses de 

março a abril (figura 59).  
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Figura 58 - Variação da média mensal da ∆K das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostradas no 

Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, para os anos de 2010 a 2014. N=55. 

 

 

Figura 59 - Variação da média mensal de ∆K dos machos de caranha, L. cyanopterus, amostradas no 

Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, para os anos de 2010 a 2014. N=92. 

 

4.5.2.2.3.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL MENSAL DA VARIAÇÃO DO INDICE 

GONADAL (∆K) 

A Figura 60 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais das variações 

do índice gonadal (∆K) das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, para o Rego da 

Caranha, no período 2009-2014. A tabela 49 apresenta a estatística descritiva das 

amostras mensais do mesmo período. 
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Figura 60 - Distribuição individual mensal da ∆K para as fêmeas de caranhas, L. cyanopterus, 
amostradas no Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. 
N=131. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

 

Tabela 49 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal da ∆K para as fêmeas de caranhas, 
L. cyanopterus, amostradas no Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 
2009 a 2014. N=131. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril 

frequncia 

absoluta 
39 51 40 1 

mínimo 0,39 0,98 0,87 0,08 

máximo 16,41 16,64 20,10 1,77 

Media  3,41 5,52 5,44 1,06 

Desvio 

padrão 
3,18 2,78 3,11 0,61 

Mediana 2,63 4,96 4,99 1,21 

25 prcntil 1,66 4,04 3,37 0,54 

75 prcntil 3,71 6,25 6,91 1,59 
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A Figura 61 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais da ∆K dos 

machos de caranha, amostrados no Rego da caranha, para todo o período 2009-

2014. A tabela 50 apresenta a estatística descritiva das amostras mensais para o 

mesmo período. 

Figura 61 - Distribuição individual mensal da ∆K para os machos de caranha, L. cyanopterus, 
amostrados no Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 2009 a 2014. N=62. 
Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3 

 

Tabela 50 - Estatística descritiva da distribuição individual mensal da ∆K para os machos de caranha, 
L. cyanopterus, amostrados no Rego da Caranha, região do Baixo Sul da Bahia, entre os anos de 

2009 a 2014. N=62. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10
3 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência 

absoluta 29 16 10 7 

Mínimo 0,2166 1,0519 0,2022 0,0751 

Máximo 5,6216 3,4471 6,9107 1,7736 

Media  1,6610 1,8701 1,9637 1,0644 

Desvio padrão 1,3890 0,7859 2,2870 0,6104 

Mediana 1,3384 1,4765 0,8102 1,2145 

25 prcntil 0,4737 1,2988 0,4906 0,5361 

75 prcntil 2,7595 2,5255 4,0460 1,5891 
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A Figura 62 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais da variação do 

índice gonadal (∆K) das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostrados no 

Caranheiro de Itapuã, para todo o período 2010-2014. A tabela 51 apresenta a 

estatística descritiva das amostras mensais para o mesmo período. 

Figura 62 - Distribuição individual mensal da ∆K das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, amostradas 
no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. N=55. Os 
valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

 

Tabela 51 - Estatística descritiva da individual mensal da ∆K das fêmeas de caranha, L. cyanopterus, 
amostradas no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=55. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

  Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência absoluta 1 21 17 16 

Mínimo 4,566 0,000 0,496 0,382 

Máximo 4,566 0,258 12,169 26,991 

Média 4,566 0,075 5,276 8,751 

Desvio padrão 

 

0,077 3,242 7,251 

Mediana 4,566 0,058 4,957 5,988 

25 prcntil 

 

0,019 2,867 2,852 

75 prcntil   0,109 6,829 14,928 
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A Figura 63 apresenta o boxplot das distribuições individuais mensais das ∆K dos 

machos de caranha, amostrados no Caranheiro de Itapuã, para todo o período 2010-

2014. A tabela 52 apresenta a estatística descritiva das amostras mensais para o 

mesmo período. 

Figura 63 - Distribuição individual mensal da ∆K para os machos de caranha, L. cyanopterus, 
amostrados no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, entre os anos de 2010 a 2014. 
N=92. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

 

Tabela 52 - Estatística descritiva da distribuição Distribuição individual mensal da ∆K para os machos 
de caranha, L. cyanopterus, amostrados no Caranheiro de Itapuã, município de Salvador – RMS, 
entre os anos de 2010 a 2014. N=92. Os valores do gráfico estão multiplicados por 10

3
. 

  Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Frequência 

absoluta 
2 2 17 30 41 

Mínimo 0,152603 0,107225 0,366229 0,337828 0,068338 

Máximo 0,152603 0,282592 6,416315 4,771849 5,312986 

Média 0,152603 0,194908 2,963373 2,207782 2,067063 

Desvio 

padrão 
0 0,124003 1,617673 1,394505 1,314787 

Mediana 0,152603 0,194908 2,841987 2,353755 1,936404 

25 prcntil 0,114452 0,080419 1,651169 0,754048 1,289061 

75 prcntil 0,114452 0,211944 4,055226 3,210152 2,707756 
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4.6. DISCUSSÃO 

4.6.1.  ASPECTOS POPULACIONAIS 

A quantidade de classes de comprimento encontrada para cada sítio de desova foi 

diferente, sendo que o grupo de indivíduos amostrado do Rego da Caranha se 

destacou quanto à amplitude dos comprimentos totais (Lt) mínimos (40 cm) e 

máximos (150 cm) quando comparado ao Caranheiro de Itapuã (Lt mínimo – 58 cm 

e Lt máximo – 131 cm). Entretanto as médias dos comprimentos totais para ambos 

os sítios foram iguais (95 cm). Padrão similar aos resultados aqui apresentados 

foram encontrados nos estudos de Heyman et al. (2005) e Kadson et al. (2006) que 

identificaram durante a agregação da caranha amplitude de comprimento entre 40-

130 cm, sendo 80 cm a média de comprimentos totais verificado, em ambos os 

estudos citados na América Central.  

A proporção sexual no Rego da Caranha foi de 0,8:1. Vazzoler (1996) considera que 

uma população qualquer possua uma proporção teórica de 1:1, entretanto ao se 

analisar a população de forma mais aprofundada, foi possível visualizar que fêmeas 

se destaquem em classes de comprimento maiores visto que apresentam taxa de 

crescimento mais aceleradas. Claro (1999) percebeu que a proporção sexual dos 

pargos tende a se igualar durante a desova. Entretanto o cenário muda quanto a 

proporção sexual foi verificada para no Caranheiro de Itapuã, sendo de 2,3:1. 

Embora esse resultado não corresponda com o padrão esperado (1:1) estudos feitos 

por Chellappa et al., (2012) com o ariacó, Lutjanus synagris (4,15:1), Correa-Herrera 

& Jiménez-Segura (2012) com o Lutjanus guttatus(1,5:1) e Fernandes (2010) com o 

Lutjanus alexandrei (1,6:1) também apresentam a dominância de machos na 

população. Pode ser que os maiores machos sejam mais agressivos do que as 

fêmeas na competição pela isca ou movimento de padrões diferenciais por sexo nas 

pescas, diária ou sazonalmente (LUCKHURST et al., 2000). Starck (1971) reportou 

que os machos de L. griseus na Flórida, geralmente são mais abundantes nas zonas 

recifais, enquanto as fêmeas são mais abundantes nas zonas costeiras, devido ao 

comportamento de desova. Garcia et al. (1994) explicam que a razão sexual de cada 

espécie tem suas próprias características e está sujeita a variabilidade tendo, esse 

fator, um caráter adaptativo em relação a reprodução específica, mas nem sempre 
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uma representação real desta relação é alcançada por esse método pois cada sexo 

de uma população esta sujeita a diferenças em habitat, que pode variar durante o 

ciclo anual e durante a ontogenia. 

A relação peso-comprimento encontrada para cada sexo apresentou o coeficiente 

angular ―b‖ que variou de 2,45 para fêmeas a 2,72 para machos, sendo considerada 

uma espécie que possui crescimento alométrico negativo, ou seja, quando o peso 

aumenta mais lentamente do que o comprimento. Le Cren (1951) assinalou que os 

valores de ―b‖ para peixes podem variar entre 2,5 e 4,0, mas geralmente encontram-

se em torno de 3,0.  Estudos feitos no Caribe com a mesma espécie por Claro & 

García-Arteaga (1994) e Bohnsack & Harper (1988) encontraram para o ―b‖ os 

seguintes valores: 2,880 e 3,059 respectivamente. As variações dos ―b‖ entre 

estudos utilizando a mesma espécie pode ser justificada pelo fato de que nem 

sempre os indivíduos amostrados fazem parte da mesma coorte (SAFRAN, 1992). 

4.6.2. CARÁTER REPRODUTIVO 

Os resultados das análises macroscópicas das gônadas dos indivíduos (machos e 

fêmeas) provenientes do Caranheiro de Itapuã e do Rego da Caranha indicam 

caráter reprodutivo para as duas agregações que se formam entre janeiro a março. 

Segundo Vazzoler (1996), uma das formas de avaliar períodos reprodutivos de uma 

espécie é verificando a frequência dos indivíduos amostrados por estádio de 

maturação macroscópico ao longo do ano. No presente estudo, ambos os sítios de 

agregação reprodutiva, Rego da Caranha e Caranheiro de Itapuã, apresentaram 

mais de 87% dos indivíduos (machos e fêmeas) amostrados com gônadas nos 

estádios de maturação macroscópico entre em maturação (B) a esvaziado (D), 

recorrentes principalmente nos meses de janeiro a março de cada ano.  

Os valores da variação do índice gonadal (∆K) encontrados para as caranhas, L. 

cyanopterus, nesse estudo, foram considerados elevados, principalmente para as 

fêmeas (∆K = 3-8,8). Estudos feitos com outras espécies de vermelhos demonstram 

atividade reprodutiva do ovário com valores de índice gonadal menores variando de 

1,2-2 para L. peru (Santamaría-Miranda et al., 2003), de 1,7-2,7 para L. alexandrei 

(Fernandes et al., 2012), de 0,5-3,5 para L. analis (Teixeira et al., 2010; França et 

al., 2015a), de 1,2-2,3 para L. jocu (França et al., 2015b), de 3,03-4,28 para Lutjanus 
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inermis (Lucano-Ramírez et al, 2011) e de 0,5-5,0 para L. campechanus (González-

y-de-la-Rosa & Ré-Regis, 2001). 

A avaliação do índice gonadal (K) apontou os valores máximos para o Rego da 

Caranha no mês de março para ambos os sexos e para o Caranheiro de Itapuã nos 

mês de fevereiro para os machos e no mês de abril para as fêmeas. Segundo 

VAZZOLER (1996) uma espécie completa sua maturação gonadal no momento em 

que as condições ambientais forem adequadas a fecundação e desenvolvimento da 

prole. Heyman et al., (2005) sugerem que o período do final da agregação da L. 

cyanopterus no sítio de desova monitorado em Gladden Spit, Belize, pode estar 

relacionando com o aumento das chuvas, escoamento e a produtividade costeira do 

Golfo de Honduras necessárias para a sobrevivência das larvas e juvenis. 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentadas nesse estudo validam o caráter reprodutivo das 

agregações de caranha para dois sítios de desova na plataforma continental da 

Bahia durante o período de verão a outono. Além disso, contribuem com 

informações sobre os aspectos populacionais (comprimento total, proporção sexual 

e relação peso-comprimento) da espécie.  

A capturabilidade dos indivíduos no Caranheiro de Itapuã, mesmo sendo uma área 

mais próxima da linha de costa (8 km), se mostrou restrita a indivíduos maiores, 

quando comparado a amplitude de comprimento dos indivíduos amostrados para o 

Rego da Caranha, que dista da costa até 25 km.  

A diferença significativa nos comprimentos totais de caranha entre o mês de 

dezembro com os de janeiro a abril, para o Rego da Caranha e Caranheiro de 

Itapuã, sugere que os menores indivíduos chegam primeiro nos sítios de desova.  

Informações como fecundidade, dispersão larval, recrutamento, migrações 

ontogenéticas precisam ser apurados para entender os fatores que desencadeiam a 

agregação reprodutiva, visto ainda não estar claro se, são as condições evolutivas 

que direcionam o período e local da desova com fins de sobrevivência da larva ou, 

se é a condição de ótimo desenvolvimento gonadal que prevalece nesse 

direcionamento. 
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6.0. ANEXO 

6.1. Prancha de identificação de Lutjanus cyanopterus (Cervigon, 1992). 
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7.0.  APENDICES 

7.1. Ficha para aquisição dos dados da pescaria. 
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7.2. Entrevista semi-estruturada para levantamento do conhecimento ecológico local 

dos pescadores artesanais. 

 
 

PROJETO PRÓ-ARRIBADA – LABORATÓRIO DE BIOLOGIA PESQUEIRA 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA* 

Data:                                                                            Território: 

Município:     Comunidade: 

Pesquisador:                                                              Instrumento de coleta*:  

* O instrumento utilizado para a coleta de dados pode variar. 

 
I) IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome e apelido: 

Contatos (endereço/ telefone/ e-mail): 

 

Atuação na atividade da pesca:  

Função na pescaria: 

Tempo de pesca: 

Arte de pesca:  

Tipo de embarcação utilizada: 

Embarcação é própria: (  ) sim (  ) não 

Áreas de pesca conhecidas (comentar sobre a abrangência das áreas de pesca que 

atua, da mais próxima às mais distantes): 
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II) CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL SOBRE A AGREGAÇÃO 

REPRODUTIVA DA L. cyanopterus 

Você conhece esse peixe (apresentar uma imagem do L. cyanopterus)¿  

Como costuma chamar esse peixe (apresentar uma imagem do L. cyanopterus)¿ 

Qual a frequência de vezes que costuma capturar esse peixe¿  

Tem algum período do ano que você costuma pegar muito desse peixe¿ Caso sim, 

qual período (meses do ano) que isso ocorre¿ 

Durante esse período em qual (ais) pesqueiro (s) costuma capturados esses peixes¿  

Qual o tipo de fundo que geralmente caracteriza as áreas de grandes capturas 

desses peixes¿ 

Costuma chamar essa época, onde ocorre a fartura desse peixe (caranha), por 

algum nome específico¿Qual¿ 

Existe algum fator/variável que influencia na captura desse peixe (caranha)¿  

O que pode contribuir para realização de uma boa pescaria de caranha¿ (lua, 

temperatura da água, profundidade, direção da corrente, corrente - força de direção, 

vento - força e direção, aviamento de pesca, isca, experiência do pescador).  

Você saberia dizer se tem algum fator que anuncia a chegada desse peixe 

(caranha)¿ Caso sim, poderia dizer qual (ais) fator (es)? Explicar a relação entre ele 

e o fenômeno. 

Você saberia dizer o motivo desse peixe, formar cardumes durante essa época¿ 

Quando captura esse peixe o Sr (a) verifica se tem ova ou leitura (aparelho 

reprodutivo do peixe – gônadas) dentro dele¿ 

Caso sim, ao desbuchar a fêmea, como se encontra a ova¿ 

Caso sim, ao desbuchar o macho, como se encontra a leitura¿ 
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Quais os tamanhos (em kg) que costumam capturar a caranha durante esse 

período¿ 

 

CASO SEJA MERGULHADOR: 

Quando visualiza os cardumes poderia dizer quantos peixes costuma encontrar no 

cardume¿ 

Poderia descrever o comportamento desses peixes quando estão em cardume¿ 

Já visualizou algum comportamento reprodutivo (liberação de ovócitos e esperma na 

água) no cardume¿  

Caso sim, quando foi visualizado¿ 

Caso sim, onde foi visualizado¿ 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O COMPORTAMENTO DA CARANHA (L. 

cyanopterus) 

Não estando no período de maior ocorrência da caranha, costuma captura-la¿ 

Em quais áreas (ambientes) elas costumam aparecer¿ 

Quando ocorre de capturá-la qual a quantidade que costuma pegar¿ 

Quando ocorre de captura-la qual o tamanho (em kg) que costuma pegar¿ 

 

III) FORMAS DE USO DOS CARANHEIROS E PERCEPÇÃO DE 

ECOZONEAMENTO PELOS ESPECIALISTAS LOCAIS 

Saberia dizer por que essa área de pesca é conhecida pelo nome de ―caranheiro‖¿ 

Quantos ‖caranheiros‖ você conhece¿ Quais as suas localizações de terra¿ 

Qual a profundidade desse caranheiro (de itapuã/rego da caranha)¿ 
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Qual o tipo de fundo desse caranheiro (de itapuã/rego da caranha)¿ 

Qual o tempo de viagem em horas ou distância em milhas que esse caranheiro (de 

itapuã/rego da caranha) possue da costa¿ obs: caso seja em horas, perguntar a 

potência do motor utilizado na pescaria. 

Saberia dizer uma media da área que esse caranheiro (de itapuã/rego da caranha) 

possui¿ 

O caranheiro possui partes¿  

Caso sim, quais as suas partes¿ 

Quais as partes do caranheiro que prefere pescar¿ Por que¿ 

Há quanto tempo você utiliza o caranheiro (de itapuã/rego da caranha)¿ 

Qual a sua frequência de visitação no caranheiro (de itapuã/rego da caranha)¿ 

Qual (ais) o (s) período (s) do ano que se direciona para essas áreas¿ 

Quais os recursos que costuma capturar nesse caranheiro (de itapuã/rego da 

caranha) além da caranha¿ 

Nos períodos que se direciona ao caranheiro (de itapuã/rego da caranha) identifica 

muitos barcos utilizando essas áreas também¿  

Caso sim, quantos barcos, em média e max, você costuma visualizar quando é 

época da caranha¿ 

Saberia dizer quais artes de pesca costumam ser utilizadas pelos pescadores 

desses barcos¿ 

 

IV) PERCEPÇÃO DE AMEAÇAS NAS ÁREAS DOS CARANHEIROS PELOS 

ESPECIALISTAS LOCAIS 

Qual a sua maior motivação para continuar se direcionando aos caranheiros (de 

itapuã/rego da caranha)¿ 

É fácil vendar a caranha¿ Por quê¿ 
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Qual o retorno econômico que a captura da caranha gera¿  

Quais os custos com a pescaria da caranha¿ 

Existem dificuldades para capturar a caranha¿  

Existem muitos pescadores que conhecem essa pescaria¿ 

Existem muitos pescadores que realizam essa pescaria¿ 

Qual o envolvimento dos jovens nessa pescaria¿ Por quê¿ 

Poderia citar atividades que possam gerar alguma interferência negativa nessas 

áreas¿ 

Você tem algum tipo de cuidado com os caranheiros (de itapuã/rego da caranha) 

para que a sua pescaria continue sendo produtiva? 
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7.3. Questionário curto para levantamento do conhecimento ecológico local dos 

pescadores 

pescadores.  

 

PROJETO PRÓ-ARRIBADA – LABORATÓRIO DE BIOLOGIA PESQUEIRA 

QUESTIONÁRIO CURTO 

Data: 

Localidade: 

Entrevistador: 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do pescador: 

Apelido: 

Onde mora: 

Idade: 

Quantos filhos (dependentes): 

Telefone de contato: 

Tempo de pesca: 

Freqüência que pratica a 
pesca: 

Fins: (  ) comercial, (  ) 
subsistência (  ) outro 

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA 

Qual (ais) arte (s) de pesca pratica¿ 

(  ) linha de mão 

(  ) rede de espera 

(  ) manzuá 

(  ) arrasto de praia/calão 

(  ) camboa/curral 

(  ) mergulho livre 

(  ) outra 

Ps- caso haja muitas, vê qual é a mais realizada e indicar. 

Como se orienta no mar¿ 

(  ) GPS 

(  ) Ecossonda 

(  )Método de triangulação 

( ) Outro?__________________________

 

Costuma pescar com outras pessoas? Sim ( ) não ( ). 
Quantos?___________________________ 
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Qual barco você pesca¿ 

(  ) JAN 

(  ) CAN 

(  ) CAM 

(  ) BRE 

(  ) BOC 

(  ) BAL 

(  )  SAV 

Quem é o proprietário: _________

 

INVESTIGAÇAO DO SISTEMA DE MANEJO DAS AREAS DE PESCA  

Quais os tipos de pescarias realizadas pelos pescadores da região?  

Pescaria Quando 
começou (em 
anos)? 

O que mudou? 

(volume da produção, tamanho do peixe, áreas 
de pesca, outras mudanças) 

   

   

   

 

Você tem algum tipo de cuidado com o peixe ou os pesqueiros, para que essas pescarias 
continuem sendo produtivas? 

(  ) sim (  ) não. Caso sim, qual? Caso não, por quê? 

_____________________________________________________________________ 

Áreas de pesca: 

Área de 
pesca 

Tipo de 
pescari

a 

Tipo de 
fundo 

(ou 
categoria 

de 
pesqueiro) 

Zona 
(profundida

des) 

Conflito 
no uso 

das 
áreas? 

(sim/não) 

Qual? Existe alguma 
regra para 

evitar o 
conflito? 

(se não, 
alguma 

sugestão) 
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Você tem algum tipo de cuidado para que essas áreas continuem sendo boas para pescar? 

(  ) sim (  ) não. Caso sim, qual? Caso não, por quê? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

PERCEPÇÃO DA PESCA E AGREGAÇÃO 

 
Você conhece aqui na região espécies de peixes que ocorram em grandes quantidades, em 
lugares e épocas específicas?(  ) sim (  ) não. 

Quais peixes, quando e onde: 

ESPÉCIE 

(Nome do Peixe) 

QUANDO 

Mês (1, 2,3...12) 

ONDE 

Nome do 
Pesqueiro 

POR QUÊ 

Desova (D), 
Alimentação(A), Outra 
(especificar) 

    

    

    

    

 

Dos peixes citados acima, quais deles sofreram mudanças nas quantidades e tamanhos, 
(com base na sua experiência pessoal)?  

Nome do 
peixe 

 

Produção* 

 

Maior CPUE 
que lembra 

(Ano/CPUE**) 

E hoje? 

(CPUE **) 

Maior peixe que já 
pescou dessa spp? 

(Ano/PT***) 

E hoje 

(PT***) 

 

 

     

*D=diminuiu, A=aumentou, N=não mudou; **CPUE=kg/pescadorXdia (linha de mão); 
kg/dia (outras pescarias); 

***PT=Peso Total em kg. 

O que entende por 
arribação¿_________________________________________________ 

Você sabe prever quando vai acontecer uma arribação? (  ) sim (  ) não. Como? 
_______________________________________________________________________ 
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7.4. Termo de Consentimento livre esclarecido (TCLE) aprovado pelo CEP/UEF 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor está sendo convidado a participar, como voluntário, de um estudo sobre o 

comportamento do peixe denominado de vermelho caranha no litoral do estado da 

Bahia, que será feito por mim, Priscilla Nogueira e Malafaia e pelos Professores 

George Olavo Mattos e Silva e Francisco Jose Bezerra Souto, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Este estudo pretende compreender o 

comportamento desses peixes (as caranhas) nas áreas as quais o senhor pesca, e 

como a ocorrência deles pode influenciar na atividade pesqueira. Se o senhor 

quiser participar da pesquisa, poderá responder algumas perguntas sobre a pesca 

e esses peixes. Sendo necessário em alguns momentos o embarque da 

pesquisadora junto à sua tripulação, mediante a sua autorização, quando se 

direcionar à captura da caranha, para acompanhamento da atividade. Solicito 

suaautorizaçãotambém para publicação das informações em documentos 

científicos e informais.Caso o senhor permita, gostaríamos também, de gravar a 

entrevista e tirar algumas fotos das pescarias, dos desenhos que o senhor fizer ou 

de algum outro material que o senhor tenha e que queira mostrar, como jornais e 

fotos antigas. Essas gravações ou outro material que for mostrado durante a 

entrevista, vão ficar guardados no Laboratório de Biologia Pesqueira da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (LABPESCA/UEFS), sob os cuidados 

do professor George Olavo Mattos e Silva e no Laboratório de Etnobiologia e 

Etnoecologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (LETNO/UEFS), sob 

os cuidados do professor Francisco Jose Bezerra Souto, durante cinco anos ou mais. 

Os resultados da pesquisa podem contribuir para a valorizar a cultura local da sua 

atividade assim como trazer informações detalhadas sobre o comportamento e 

biologia do vermelho caranha através de um documento que será disponibilizado 

ao senhor e ao público, podendo ser usado a seu favor a qualquer momento. A 

entrevista em algum momento pode lhe causar um certo desconforto devido à 

realização de algumas perguntas que envolvam a sua vida pessoal assim como os 

momentos que estarei junto com a sua tripulação na sua embarcação podendo 

deixar o S.r. e seus colegas envergonhados por qualquer motivo, entretanto caso 

eu possa falar ou fazer algo que lhe cause danos garantiremos uma indenização. O 
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senhor poderá desistir de participar desta pesquisa a qualquer momento e pedir a 

retirada do seu depoimento e dos materiais fornecidos. O seu nome não será 

revelado e tudo o que o senhor disser será mantido em segredo. Durante a 

entrevista, o senhor não precisa responder a todas as perguntas. O senhor não 

terá nenhum tipo de despesa, e também não haverá nenhum tipo de pagamento 

por sua colaboração. Se o senhor não quiser participar da pesquisa, isso não o 

prejudicará em nada. O senhor receberá uma cópia deste termo onde tem o 

telefone e o endereço da pesquisadora responsável e dos pesquisadores 

colaboradores, podendo tirar suas dúvidas sobre o Projeto de Pesquisa agora ou a 

qualquer momento. Se o senhor não tiver dúvidas, pode assinar este documento 

em duas vias. Uma via ficará com o senhor e a outra com o pesquisador 

responsável. 

 

 

Feira de Santana,  de   de 20____. 

 

 

                      

 

Entrevistado      Priscilla Nogueira e Malafaia 

       Pesquisador Responsável 

    _____  

George Olavo Mattos e Silva    

Pesquisadora Colaborador      

 

CONTATOS:  

Pesquisadora: Priscilla Nogueira e Malafaia - (75) 3161-8125 

Endereço: Laboratório de biologia Pesqueira, Modulo 1, sala MT17. Avenida 

Transnordestina, s/n – Novo Horizonte – CEP 44036-900 – Feira de Santana – BA. 

 

Orientador: George Olavo Mattos e Silva (UEFS) – (75) 3161-8125 

Endereço: Laboratório de biologia Pesqueira, Modulo 1, sala MT17. Avenida 

Transnordestina, s/n – Novo Horizonte – CEP 44036-900 – Feira de Santana – BA. 
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7.5.  Aprovação do CEP/UEFS para realização da pesquisa 
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7.6. Prancha da pescaria de L. cyanopterus sobre as agregações reprodutivas nos 

dois sítios de desova identificados na área de estudo 
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7.7. Prancha dos Estádios de Maturação da Caranha, segundo Vazzoler (1986). 

 

CARANHA - Lutjanuscyanopterus (Fêmea) 

 

I – IMATURO: os ovários são filiformes e translúcidos, de tamanho muito reduzido, 

colocados bem junto da parede dorsal, ocupando menos de 1/3 da cavidade 

celomática; sem sinais de vascularização. Não se observa ovócitos a vista 

desarmada. 

 

 

II – EM MATURAÇÃO: os ovários ocupam de 1/3 a 2/3 da cavidade celomática, 

intensa rede capilar, a vista desarmada enxerga-se grânulos opacos (ovócitos) 

pequenos e médios. 
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CARANHA - Lutjanuscyanopterus (Fêmea) 

 

III – MADURO: os ovários apresentam-se ocupando quase que totalmente a 

cavidade celomática; turgidos e a olho nu observa-se ovócitos grandes, opacos e/ou 

translúcidos, ovidutos encontram-se ocupados por esses ovócitos.  

 

III – MADURO: em peixes marinhos ocorrem ovócitos hidratados, translúcidos, que 

indicam desova iminente. 

CARANHA - Lutjanuscyanopterus (Fêmea) 
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IV – ESVAZIADO: os ovários apresentam-se em diferentes graus de flacidez, com 

membrana distendida e de aspecto hemorrágico, ocupando novamente 1/3 da 

cavidade celomática; pode-se observar poucos ovócitos (em absorção) com aspecto 

de grumos esbranquiçados. 

 

CARANHA – Lutjanuscyanopterus (Macho) 
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I – IMATURA: os testículos são reduzidos, filiformes, translúcidos, com posição 

semelhante á dos ovários.  

 

 

II – EM MATURAÇÃO: os testículos apresentam-se desenvolvidos, com forma 

lobulada; sua membrana rompe-se sob certa pressão, eliminando esperma leitoso e 

viscoso. 

 

 

 

 CARANHA – Lutjanuscyanopterus (Macho) 

 



184 
 

III – MADURO: os testículos apresentam-se túrgidos, esbranquiçados, ocupando 

grande parte da cavidade celomática; com fraca pressão rompe-se sua membrana, 

fluindo esperma menos viscoso no estádio anterior. 

 

 

IV – ESVAZIADO: os testículos apresentam-se flácidos, com aspecto hemorrágico; a 

membrana não se rompe sob pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

7.8.  Ficha para aquisição dos dados biológicos 

 

 

 

 

 


