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RESUMO
As pescarias destinadas à captura de pequenos peixes pelágicos são mundialmente importantes. No
Brasil, a sardinha-laje Opisthonema oglinum ocorre ao longo de toda costa, sendo que no estado de
Pernambuco suas capturas são realizadas principalmente em regiões estuarinas. O esforço de pesca
foi avaliado de acordo com as variações sazonais de precipitação, o comportamento de Opisthonema
oglinum, e sua fauna acompanhante com relação às distribuições espaciais na coluna d’água, com o
objetivo de se propor medidas de gestão pesqueira para a região estuarina do Canal de Santa Cruz.
Os dados foram obtidos mensalmente entre julho 2013 e junho de 2014, com rede de emalhar de 30
mm no Canal de Santa Cruz. De acordo com os períodos de seca e chuva regionais, os peixes foram
separados registrando-se a sua posição quanto ao sentido transversal (margens e parte central) e
posição vertical do canal (superior, meio e inferior). As distribuições sazonal e espacial foram
avaliadas pela Análise de Componentes Principais (ACP). Foram capturados 9.561 indivíduos,
pertencentes a oito famílias e 17 espécies de peixes. A ACP explicou 87,07% da variabilidade na
distribuição das espécies e os parâmetros sazonais de chuva e seca exibiram maior peso. A
sazonalidade foi verificada nas capturas, demostrando maior captura de peixes durante o período
chuvoso e espacialmente na região central do canal. Como medida de gestão, o aumento da malha
de 30 para 40 mm é sugerido, principalmente durante os meses de chuva quando há maior
abundância e diversidade.
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ABSTRACT
Fisheries of small pelagic fish are important worldwide. In Brazil, the Atlantic thread herring
(Opisthonema oglinum) occurs along the entire coast, and in the state of Pernambuco its catches are
carried out mainly in estuarine regions. The fishing effort was evaluated according to the seasonal
variations of precipitation, the behavior of Opisthonema oglinum, and its accompanying fauna in
relation to the spatial distributions in the water column, with the objective of proposing fisheries
management measures for the estuarine region of the Santa Cruz Channel. Data were obtained
monthly between July 2013 and June 2014, using gillnet of 30 mm in the Santa Cruz Channel.
According to the regional periods of drought and rain, fishes were separated by recording their
position in relation to the transversal direction (margins and central part) and vertical position of the
channel (upper, middle and lower). The seasonal and spatial distribution was statistically assessed
through Principal Component Analysis (PCA). During the fisheries, 9,561 individuals were caught,
belonging to eight families and 17 fish species. The PCA explained 87.07% of the species variability
and the seasonal parameters of wet and dry were those that exhibited the highest. Seasonality was
verified in the catches, showing greater capture during the wet season and spatially in the central
region of the channel. As a management measure, increasing the gillnet mesh from 30 to 40 mm is
suggested, especially during the wet months when there is greater abundance and diversity.
Keywords: diversity, Engraulidae, Opisthonema oglinum, continental fisheries.

1 INTRODUÇÃO
As pescarias destinadas à captura de pequenos peixes pelágicos são responsáveis por grande
parte da produção de pescado no mundo (FAO 2019). A procura desses indivíduos tem aumentado
nas últimas décadas, sobretudo aqueles que pertencem a família Clupeidae. Isso ocorre por causa
da crescente demanda mundial por alimento de boa qualidade e por servirem como iscas na captura
de grandes peixes pelágicos (Almeida & Andrade 2002), assim como na produção de subprodutos
de pescados como farinha e óleo (Bimbo & Crowther 1992, FAO 2019).
A sardinha-laje Opisthonema oglinum é um pequeno peixe pelágico que ocorre ao longo do
litoral oeste do Atlântico do Golfo de Maine (EUA) até o Sul do Brasil, habitando camadas
superiores das águas costeiras e de estuários (Whitehead 1978). A distribuição dessa espécie é bem
conhecida nessas regiões e tem relação direta com variáveis ambientais, tal como a clorofila
(Chagaris et al. 2015). Na região costeira são utilizados diversos apetrechos de pesca, como redes
de emalhar e de cerco para a captura da O. oglinum, que é abundante neste ambiente (Smith 1994,
Nóbrega et al. 2009, Chagaris et al. 2015, Petermann & Schwingel 2016), sendo apontada como
substituta da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) na faixa litorânea brasileira, cuja
exploração entrou em sobrepesca no Sudeste do Brasil (Nóbrega et al. 2009).
Na região litorânea do estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, a maior parte das pescarias
são efetuadas em estuários, que são um dos habitats sensíveis às alterações antrópicas (Montes et
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al. 2002, Lotze et al. 2006, Moura 2009). Os primeiros relatos da presença da O. oglinum em águas
estuarinas pernambucanas se deu por Eskinazi (1972), que notificou que o local mais produtivo era
o complexo estuarino do Canal de Santa Cruz (CSC) (Ibama/Cepene 2008), que tem uma rica
diversidade de fauna e flora, sendo também berçário para várias espécies de peixes (Barreto &
Santana-Barreto 1980). A pesca de O. oglinum no CSC, incide principalmente nos indivíduos jovens
“manjuba” (Lessa et al. 2008, Lima & Andrade 2018), que é um dos principais recursos pesqueiros
em Pernambuco. Estes são os mais frequentes nos desembarques (Ibama/Cepene 2008), e exibem
grande importância econômica, social e nutricional (Fernandes et al. 2014).
O meio de captura mais utilizado nas pescarias da O. oglinum são as redes de emalhar, assim
como também ocorre no CSC com uma arte de pesca denominada de “redinha”, que geralmente é
disposta de uma margem a outra neste canal. Esta pescaria é tema de destaque em vários estudos
sobre a dinâmica pesqueira local (Ibama/Cepene 2008, Andrade & Silva 2013, Lima & Andrade
2018). No entanto, ainda existem lacunas sobre esta temática, sobretudo relacionadas às
distribuições espaciais, variações sazonais de capturas e espécies acompanhantes. Portanto, as
informações contidas no presente estudo, contribuirão para elucidar a disposição de O. oglinum em
áreas estuarinas brasileiras, auxiliando assim nas tomadas de decisões para manter a sustentabilidade
desse recurso pesqueiro e suas populações naturais (Policansky 1998).
Diante desse cenário, também é importante avaliar os demais peixes pelágicos de pequeno
porte (até 20 cm de comprimento total) provindos da pesca de O. oglinum. A relação como se
distribuem na coluna d’água em uma região estuarina, e a implicação que esse fator tem na interação
do recurso pesqueiro com a pesca realizada com rede de emalhe podem influenciar na diminuição
da biodiversidade de peixes e na alteração de seu habitat (Stobutski et al. 2003, Lewison et al. 2004).
Assim, objetivou-se avaliar as variações sazonais e espaciais das pescarias da sardinha-laje e
espécies acompanhantes em redes de emalhar no intuito de fomentar medidas de gestão pesqueira
para capturas estuarinas no estado de Pernambuco.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 ÁREA DE ESTUDO
O complexo estuarino do Canal de Santa Cruz é o maior do estado de Pernambuco, sendo
compartilhado pelos municípios de Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Goiana (Figura 1), e a
principal área localizada no município de Itapissuma, distante 40,5 km da capital Recife. O canal
principal desse complexo é um braço de mar com 22 km de extensão e largura variável entre 0,6 e
1,5 km (Moura, 2009, Vasconcelos Filho & Oliveira 1999). A profundidade média nessa região
atinge de 4,5 m na maré baixa e 8 m no centro do seu leito (Medeiros & Kjerfve 1993).
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Figura 1. Área de estudo com indicações do complexo estuarino do Canal de Santa Cruz (CSC) e dos municípios que
o margeiam (Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Goiana).

2.2 COLETA DOS DADOS
As amostras foram realizadas durante um dia ao mês, de entre julho de 2013 a junho de 2014,
no período matutino, horário em que geralmente as pescarias são realizadas (Andrade & Silva 2013),
em ciclos de marés variados e com a captura dos peixes decorrente de um lance de pesca comercial
artesanal (escolhido aleatoriamente), não ocorrendo assim uma variação mensal. Os apetrechos
utilizados foram redes de emalhe confeccionadas com fio de nylon monofilamento, tamanho de
malha de 30 mm entre nós opostos, altura de 2,2 m e comprimento variável entre 150 a 200 m, com
tralha superior provida de flutuadores e a inferior de chumbos. Os peixes foram retirados da rede,
registrando-se a sua posição quanto ao sentido transversal, onde o setor de margem correspondeu a
uma das extremidades da rede que ficaram dispostas próxima da Ilha de Itamaracá ou Itapissuma e
as demais partes do petrecho ficaram na região central do canal (Figura 1). Adicionalmente, os
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peixes foram verificados quanto à posição vertical do canal (superior, meio e inferior) em que
ficaram retidos na rede (Figura 2).

Figura 2. Esquema do método de captura utilizado ilustrando a classificação quanto ao posicionamento do local de
captura do peixe na rede de emalhar na pesca no Canal de Santa Cruz.

Os espécimes foram acondicionados em sacos plásticos e levados para as instalações do
Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os
exemplares foram identificados até o nível de espécie com a utilização de chaves taxonômicas
(Figueiredo & Menezes 1978, Carpenter 2002).

2.3 ANÁLISE DOS DADOS
Os períodos de seca e chuva foram definidos de acordo com os dados da Agência
Pernambucana de Águas e Clima (APAC) (Figura 3). O período de chuva (julho a setembro de 2013
e fevereiro a junho de 2014) apresentou maior duração em meses em relação ao período de seca
(outubro de 2013 a janeiro de 2014) levando-se em consideração a pluviometria dos dois municípios
que possuem a maior extensão em compartilhamento do CSC (Itapissuma e Ilha de Itamaracá)
(Medeiros & Kjerfve 1993).
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Figura 3. Pluviometria mensal da região onde ficam os municípios de Ilha de Itamaracá e Itapissuma entre julho de
2013 e junho de 2014 de acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Barras mais claras e escuras
representam meses de chuva e de seca, respectivamente.

As distribuições das capturas das espécies de peixes mais abundantes (n > 10) capturadas no
CSC foram analisadas em função dos períodos sazonais (chuva e seca), dos trechos de captura
(margem e centro) e dos perfis da rede (inferior, meio e superior) através de uma análise
multivariada que resumisse as variáveis explicativas em duas dimensões, e que permitisse um
conjunto de dados com multicolinearidade, a Análise de Componentes Principais (ACP) (Legendre
& Legendre 1998, Borcard et al. 2011). As análises foram realizadas no ambiente R (R Core Team
2019), com o uso do pacote vegan (Oksanen et al. 2018).

3 RESULTADOS
Nas pescarias artesanais, foram capturados 9.561 peixes, pertencentes a oito famílias e 17
espécies (Tabela 1). As famílias que mais se destacaram em riqueza foram Carangidae e
Engraulidae, cada uma com quatro espécies capturadas. Por outro lado, as que tiveram menor
quantidade foram Gerreidae com três espécies, Clupeidae com duas espécies (sendo essa família a
mais abundante) e as famílias Belonidae, Centropomidae, Sciaenidae e Scombridae com apenas uma
espécie. A maioria das espécies foram capturadas no período de chuva, enquanto no período de seca
apenas seis (Strongylura marina, Oligoplistes palometa, Oligoplistes saurus, O. oglinum, A.
clupeoides e Eucinostomos argenteus). No trecho de centro do canal, as espécies Diapterus
rhombeus e a Scomberomorus brasiliensis não foram capturadas, já na margem o número foi
superior, sendo registrado um total de sete (Caranx crysus, O. palometa, Anchoa tricolor,
Cetengraulis edentulus, Eucinostomos gula, Bairdiella ronchus e Scomberomorus brasiliensis). No
setor inferior da rede, cinco espécies não foram capturadas (S. marina, O. palometa, A. tricolor, B.
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ronchus e S. brasiliensis), enquanto no meio foram seis (S. marina, C. crysus, A. tricolor, D
rhombeus, E. gula e S. brasiliensis), e no perfil superior não foram capturadas cinco (C. crysus, D.
rhombeus, E. gula, B. ronchus e S. brasiliensis).

Tabela 1. Número de indivíduos (N) das espécies capturadas com a rede de emalhe no Canal de Santa Cruz, por período,
trecho e perfil de profundidade da rede e total.
Número de indivíduos
Família
Espécie
Período
Trecho
Setor
Chuva Seca Centro Margem Inferior Meio Superior Total
Strongylura
marina
Belonidae
23
5
23
3
0
0
28
28
(Walbaum, 1792)
Caranx
crysus
1
0
1
0
1
0
0
1
(Mitchill, 1815)
Chloroscombus
chrysurus (Linnaeus,
90
0
85
2
28
41
18
90
1766)
Carangidae
Oligoplistes palometa
1
1
2
0
0
1
1
2
(Cuvier, 1832)
Oligoplistes
saurus
(Bloch e Schneider,
9
1
5
2
1
4
2
10
1801)
Centropomus
Centropomidae
undecimalis (Bloch,
5
0
2
2
2
1
1
5
1792)
Harengula clupeola
35
0
15
8
2
10
13
35
(Cuvier, 1829)
Clupeidae
Opisthonema oglinum
7149
1845
5658
2652
1987
4338
2642
8994
(Le Sueur, 1818)
Anchovia clupeoides
180
156
192
142
112
114
107
336
(Swainson, 1839)
Anchoa tricolor (Spix
2
0
1
0
0
0
1
2
e Agassiz, 1829)
Engraulidae
Cetengraulis edentulus
4
0
4
0
1
2
1
4
(Cuvier, 1829)
Lycengraulis
grossidens (Spix e
37
0
33
4
5
23
9
37
Agassiz, 1829)
Gerreidae
Diapterus rhombeus
1
0
0
1
1
0
0
1
(Cuvier, 1829)
Eucinostomus
argenteus
11
1
8
4
10
1
1
12
Baird e Girard, 1855
Eucinostomus
gula
(Quoy e Gaimard,
1
0
1
0
1
0
0
1
1824)
Bairdiella
ronchus
Sciaenidae
1
0
1
0
0
1
0
1
(Cuvier, 1830)
Scomberomorus
brasiliensis Collette,
Scombridae
2
0
0
0
0
0
0
2
Russo e Zavala-Camin,
1978
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A análise de componentes principais explicou 87,07% da variabilidade na distribuição das
espécies nos eixos PC1 e PC2, avaliadas para a região estuarina do CSC (Figura 4). Os parâmetros
sazonais de chuva e seca foram os que exibiram o maior peso para os respectivos eixos, onde ficaram
separados em lados opostos. A maioria das espécies foram fortemente influenciadas pelo PC1 com
exceção da A. clupeoides (ac), que tendeu para o PC2. No PC1, os outros parâmetros mais
expressivos foram a margem e o setor inferior da rede (ri), respectivamente. Por outro lado, no PC2
os parâmetros mais acentuados, mas também de maneira oposta, foram os perfis inferior (ri) e o do
meio (rm) da rede, respectivamente (Figura 4).
Figura 4. Análise de Componentes Principais para as distribuições de Anchovia clupeiodes (ac); Chloroscrombus
chrysurus (cc); Eucinostomus argenteus (ea); Harengula clupeola (hc); Lycengraulis grossidens (lg); Opisthonema
oglinum (oo), Oligoplistes saurus (os) e Strongylura marina (sm), por período de seca e chuva, trechos de centro e
margem do canal e setores inferior (ri), meio (rm) e superior (rs) da rede de emalhe utilizada nas capturadas no Canal
de Santa Cruz.

4 DISCUSSÃO
Ocorreu um número menor de espécies registradas no local se comparado aos relatados na
região entre 1966 e 1998, que apresentou 57 famílias e 145 espécies (Vasconcelos Filho & Oliveira
1999). Este menor registro no número de famílias e espécies pode ter ocorrido em virtude dos
diferentes períodos e esforços de pesca aplicados em cada estudo, pois a rede de emalhe ¨redinha¨ é
um petrecho utilizado com a finalidade de se capturar a sardinha-laje onde os pescadores identificam
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com facilidade os cardumes, assim limitando a aleatoriedade que pode interferir na riqueza de
espécies.
A rede de emalhe é o apetrecho de pesca mais usado no CSC, no entanto, foi há registros de
que este tipo de apetrecho apresenta menor número de espécies de peixes capturadas nessa região
(Lima & Andrade 2018). As redes de emalhar são populares na pesca artesanal em todo o mundo,
principalmente por causa do baixo custo e a facilidade de manuseio (Hovgård et al. 1999). Porém,
são frequentemente utilizadas em conjunto com outros apetrechos em atividades de inventário da
ictiofauna (Mourão et al. 2014), onde se utilizam baterias de redes com profundidades e tamanhos
de malhas diferentes em decorrência de sua ação passiva e seletiva.
As famílias Carangidae e Engraulidae foram listadas como as mais ricas em espécies no CSC
(Vasconcelos-Filho & Oliveira 1999), e com grande representatividade nas pescarias em outras
regiões estuarinas de Pernambuco (Paiva et al. 2009), assim como no presente estudo. Em estudo
anterior no CSC, menciona-se que larvas da família Engraulidae foram dominantes no canal (Ekau
et al. 2001), o que implica em sua maior riqueza. A família Carangidae, além de dominante no local
do estudo é também encontrada com muita representatividade de espécies em várias regiões
estuarinas no mundo (Thomson et al. 2018).
As regiões estuarinas são zonas de proteção e berçário para várias espécies de peixes
marinhos e água doce (Yáñez-Arancibia & Nugent 1977, Able 2015). No entanto, predominam
nessas áreas os pequenos peixes pelágicos, como os encontrados no CSC com uma grande
abundância de peixes jovens (Vasconcelos-Filho & Oliveira 1999, Lima & Andrade 2018). Dessa
forma, os estuários contribuem para a manutenção dos estoques pesqueiros (Beck et al. 2003), onde
por décadas não se recomenda a captura de exemplares jovens (Donovan et al. 2016). Porém, as
pescarias dos juvenis também podem ter uma produção sustentável, tão somente quando as capturas
das parcelas de reprodutores forem baixas (Caddy 2015, Wolff et al. 2015).
Os valores econômico e ecológico de uma área estuarina estão ligados aos vários fatores que
incluem componentes ambientais e humanos, mas o principal está relacionado às espécies com alta
produtividade pesqueira (Deegan & Thompson 1985). No CSC, O. oglinum foi a espécie mais
abundante, seguida por A. clupeoides e C. chrysurus. As demais espécies apresentaram N amostral
baixo (˂ 40 indivíduos). A grande frequência de O. oglinum ao longo do estudo, indica que a pesca
com a rede de emalhe tem forte seletividade, e que agregados ao saber empírico dos pescadores
tornam sua pesca bem sucedida no CSC.
A influência sazonal na composição da ictiofauna no CSC é refletida nas pescarias com rede
de emalhe durante o período chuvoso, onde a riqueza e abundância das espécies de peixes são
elevadas (Castillo-Rivera 2013). Em ambientes costeiros também é constatado que ocorre
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correlação entre o aumento das capturas de pequenos peixes pelágicos com o período chuvoso,
devido ao aporte de nutrientes fornecidos principalmente pelos ambientes estuarinos (Hoguane et
al. 2012).
A distribuição espacial dos peixes no Canal de Santa Cruz não foi tão preponderante como
o fator sazonal, principalmente considerando a repartição vertical que pode ser uma consequência
das características da região com profundidades relativamente baixas (Medeiros & Kjerfve 1993).
No entanto, os peixes pelágicos do local, principalmente O. oglinum, ocuparam mais a região do
centro do canal no período de chuva, o que pode ser um indicativo de peixes com comprimentos
maiores nessa época do ano. Esse comportamento também é comum para os cardumes de Mugil
curema, onde os indivíduos pequenos habitam os ambientes marginais, e os maiores os locais mais
profundos do leito do rio (Carvalho et al. 2007).
Dessa forma, existe sazonalidade nas capturas efetuadas com a rede de emalhe no Canal de
Santa Cruz, com maior abundância da ictiofauna no período chuvoso (inclusive para a espécie alvo
O. oglinum), onde é exibida variabilidade espacial entre as espécies de peixes, sobretudo na região
central do canal. A frequência atuante da O. oglinum nas pescarias do presente estudo, pode ser um
indício de que esta espécie utiliza também o Canal de Santa Cruz como área de reprodução, uma
vez que esses peixes apresentam desova parcelada durante todo o ano contemplando os períodos de
chuva e de seca, no litoral norte de Pernambuco (Simone 2019). Portanto, para a proteção dos
estoques de pequenos peixes pelágicos, especialmente O. oglinum, o aumento do tamanho de malha
é pouco sugerido, devido à baixa frequência de indivíduos de maior porte no CSC (Lima & Andrade
2018). No entanto, uma mudança sazonal do tamanho de malha poderia melhorar as pescarias a
longo prazo para os estoques (Ferro et al. 2008), adotando como medida de gestão o aumento da
malha de 30 mm para 40 mm, principalmente durante os meses chuvosos quando há maior
abundância e diversidade de peixes.
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