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RESUMO 

Dasyatis guttata é a espécie de raia mais abundante na Baía de Todos os Santos 
(BTS, Nordeste do Brasil), com um descarregamento pesqueiro atingindo a ordem de 
900 t ao ano. A espécie também representa um dos principais componentes do nécton 
da BTS. Apesar dessa importância econômica e ecológica, não há informações sobre 
a dinâmica temporal e espacial, ecologia e biologia da espécie e a importância do uso 
dessa baía para a espécie. O objetivo do presente estudo foi descrever a utilização da 
BTS pela raia D. guttata, durante seu ciclo de vida (isto é, se a área é utilizada pela 
espécie para a reprodução, crescimento e alimentação), além de investigar a relação 
entre os conhecimentos tradicionais dos pescadores, com as informações biológicas e 
ecológicas das espécies obtidas nesse estudo e as informações da literatura. Para 
isso, foram acompanhados, mensalmente, descarregamentos de D. guttata em duas 
localidades da BTS, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013. Dos descarregamentos 
pesqueiros, foi registrada a biomassa total descarregada, local de captura do pescado 
e esforço pesqueiro. Informações temporais e espaciais foram obtidas para verificar o 
padrão de distribuição e abundância dessa espécie com esses fatores. De alguns 
exemplares, para análise dos dados biológicos, foram obtidos dados biométricos, 
órgão reprodutor e digestório e um conjunto de cinco vértebras. Questionário 
etnobiológico foi aplicado para descrever o conhecimento tradicional do pescador 
sobre percepções ambientais e ecológicas sobre BTS e D. guttata. Os resultados 
indicaram associação entre a abundância de D. guttata e a área de captura, a maré e 
a estações do ano. As fêmeas (31 e 105 cm de largura de disco, LD) foram 
significativamente maiores que os machos (16,5 - 78 cm LD). Tomando os dois sexos 
juntos, da moda ocorreu entre 43,5 e 52,5 cm de LD. Houve diferença significativa na 
proporção de macho e fêmea, sendo superior para fêmea. Verificou-se variação 
espacial por classe de tamanho, com maior proporção de exemplares jovens na 
porção noroeste da BTS, sugerindo uma provável área de berçário. As fêmeas 
(L50=60,4) atingem a primeira maturidade reprodutiva com valores superiores aos 
machos (L50=41,9). Detectou-se que essa espécie se reproduz ao longo do ano. A 
maior proporção de fêmeas grávidas, a presença dos maiores embriões, e dos 
maiores valores médios da relação gonadossomática e hepatossomática, no verão e 
primavera, indicam dois pico de cópula e o parto nesse período. Há indícios que a 
vitelogênese ocorra simultaneamente à gestação. A fecundidade uterina foi registrada 
de 3,5 embriões/gestação e a fecundidade ovariana de 2,7 ovócitos/gestação. 
Dasyatis guttata é um mesopredador generalista, consumindo uma ampla variedade 
de presas e, principalmente, os crustáceos Thalassinidea e Alpheidae. A ordem de 
importância desses itens principais é alterada significativamente com a estação do ano 
e a classe de tamanho. Houve alometria significativamente negativa entre a relação do 
peso do indivíduo com a LD, que indica um ganho de massa proporcionalmente menor 
com o aumento de LD. As fêmeas apresentaram maior tamanho máximo estimado e 
crescimento mais lento, comparado aos machos (fêmeas: LD∞=169,8, k=0,03; machos: 
LD∞=80,3, k=0,07). O conhecimento etnoecológico dos pescadores foi consistente os 
dados de literatura e aos aqui obtidos. As informações geradas neste trabalho podem 
contribuir para uma melhor compreensão do papel de D. guttata na BTS e podem ser 
utilizadas em modelagens ecológicas e pesqueiras. Tais informações estão 
disponíveis para o uso às diferentes instituições ligadas à pesca local para elaboração 
de planos de ordenamento pesqueiro e de conservação da espécie. 

Palavras chaves: Myliobatiformes; Ciclo de vida; Elasmobranchii; Uso de habitat; 
Costa central do Brasil. 
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ABSTRACT 

Dasyatis guttata is the most abundant stingray in Todos os Santos Bay (TSB, 
Northeast of Brazil), with fisheries landings up to 900t per year. It is also one of the 
most important nekton components of the TSB. Despite such an economic and 
ecological importance, there is no information about spatiotemporal dynamic, ecology 
and biology of the species, and information about the importance of this bay for this 
species. The aim of the present study was to describe the use of this bay by Dasyatis 
guttata in its life cycle, that is, if this bay is used for reproduction, growth and feeding, 
and to investigate the relation of the fisherman’s biological and ecological traditional 
knowledge on this stingray with those obtained in this study and available in the 
literature. Landings survey of D. guttata was carried out monthly in two localities of 
TSB, between January 2012 and January 2013. The total landed weight and the site of 
the captures in the TBS were registered in each survey. Biometric data, reproductive 
and digestive organs and about five vertebras centrum were obtained during the 
landings. Ethnobiological questionaries were applied for describe the environmental 
and biological perception of the fisherman in relation of TSB and D. guttata. Several 
temporal and spatial data were taken and used as predictor variables to verify the 
species’ distribution and abundance pattern. Results indicated a relationship between 
the D. guttata abundance and the local capture, tide and season. The females (31 - 
105 cm Disc Width, DW) was significantly bigger than males (16.5 - 78 cm DW). Taken 
both sexes together, one fashion was verified between 43.5 e 52.5 cm DW. There were 
significant differences in proportion between male and female, being the females more 
numerous than males. Spatial variation of DW class was verified, with greater 
proportions of small-sized individuals in Northwest of TSB, suggesting a nursery area 
there. The females (L50=60.4) reached the first maturity with a size larger than that for 
males (L50=41.9). Reproduction is continuous throughout the year. Summer and spring 
are the most important mating and breeding season, as revealed by the higher 
proportion of gravid females, the biggest embryos, and highest median values of 
gonadosomatic and hepatossomatic relations. Uterine fecundity was 3.5 embryos/birth 
and the ovarian fecundity was 2.7 oocyte/birth. Dasyatis guttata is a generalist 
mesopredator, feeding upon a wide range of prey items, and mostly on the crustaceans 
Thalassinidea and Alpheidae. The ranking importance of these food items changed 
significantly with season and ray size. There are negative allometry between the weight 
and DW, indicating that, in TBS, the species gains proportionally smaller mass with 
increasing in DW. Females attained sizes larger than males and exhibited lower growth 
coefficients than those of males (females: DW∞=169.8, k=0.03; males: DW∞=80.3, 
k=0.07). The fishermen’s ethnobiological knowledge was consistent with that from 
literature and obtained here. The information generated in this study contributes to a 
better understanding of the role of D. guttata in BTS and could be used in ecological 
and fisheries modeling. They are available for the use in fisheries-related institutions for 
the development of fishery management plans and conservation of the species in BTS. 
 

Keywords: Myliobatiformes; life cycle; Elasmobranchii; habitat use; Central coast of 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Atualmente, cerca de 60% da pesca no país é caracterizada como 

artesanal, produzindo mais de 500 mil toneladas de pescado por ano e renda 

para aproximadamente de 600 mil famílias de pescadores (Dias Neto, 2010). 

De acordo a classificação de Dias-Neto & Dornelles (1996), na Baía de Todos 

os Santos (BTS; costa nordeste do Brasil) a pesca é essencialmente artesanal. 

Os elasmobrânquios (tubarões e raias) são um importante componente da 

pesca artesanal ao redor do mundo (Camhi et al., 1998). Os valores de captura 

muitas vezes não são adequadamente computados gerando estatísticas 

pesqueiras defasadas, as quais podem ser até quatro vezes menores ao total 

efetivamente capturado (Bonfil, 1997; Worm et al., 2013). Essa defasagem de 

registros de capturas é devido à existência de pesca não regulamentada 

(ilegais), não reportada oficialmente ou a equívocos de identificação 

taxonômica (Iglésias et al., 2010; Bornatowski et al., 2013).  

Além disso, para fins estatísticos, nos descarregamentos pesqueiros, os 

elasmobrânquios são usualmente agrupados na categoria “tubarões” ou “raias” 

(IBAMA, 2008; Soares et al., 2009; 2011). Tal perda da identidade taxonômica 

das espécies de elasmobrânquios descarregadas gera perda de informações 

sobre a localidade de captura e particularidades biológicas das espécies (e.g. 

época reprodutiva, fecundidade, dieta, entre outros), bem como sobre os 

fatores ecológicos que influenciam a abundância e distribuição das espécies 

dos sistemas onde são explotadas. Essas informações são necessárias para a 

compreensão da dinâmica e função desses organismos, avaliações de 

impactos e ordenamento pesqueiros (Lessa et al., 2005; Heithaus et al., 2013).   

O Plano Nacional de Manejo de Elasmobrânquios do Brasil (Lessa et al., 

2005) recomenda que, como medida prioritária, aspectos biológicos básicos 

(e.g. estrutura populacional, composição em tamanho e sexo, dieta, 

reprodução, idade entre outros) das inúmeras espécies de elasmobrânquios da 

região central da costa brasileira  sejam elucidados. No entanto, desde a data 

da publicação do mencionado plano, poucos trabalhos abordaram essas 

temáticas nessa região e em região adjacente (Barbosa Filho et al., 2014; 

Marion et al., 2014; Reis Filho et al., 2014). 
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Os elasmobrânquios, embora sejam organismos especializados, com 

elevada diversidade morfológica, ecológica e comportamental (Carrier et al., 

2004), apresentam espécies extremamente vulneráveis à sobrepesca, devido 

ao grande tamanho atingido e às suas características biológicas intrínsecas 

que dificultam a recomposição da população, tais como: maturação tardia, ciclo 

de vida longo e baixa fecundidade (Stevens et al., 2000; Dulvy & Forrest, 

2010). Eles são predadores de topo ou mesopredadores de ecossistemas 

costeiros, sendo fundamentais na trofodinâmica ecossistêmica (Myers et al., 

2007; Jacobsen & Bennett, 2013).  

Myers et al., (2007) e Jacobsen & Bennett, (2013) sugeriram que a 

diminuição da abundância de elasmobrânquios  possa acarretar o efeito de 

cascata trófica top-down. Paradoxalmente, somente um pequeno número de 

espécies de elasmobrânquios atrai uma porção desproporcional de 

pesquisadores e agências financiadoras, como por exemplo, os tubarões de 

uma forma geral, com destaque ao tubarão-branco (Charcharodon carcharias) 

e o tubarão-baleia (Rhincodon typus), e às raias manta (Manta spp.) (Dulvy et 

al., 2014). 

Especificamente, na BTS há registros importantes de captura de raias, 

com descarregamentos de até 936,9 toneladas por ano (IBAMA, 2008). O 

grupo representa um dos principais recursos pesqueiros da produção total 

anual de pescado nessa localidade (Soares et al., 2011). Os estuários e baías 

têm sido apontados como sistemas importantes para o crescimento, a proteção 

contra predadores, a alimentação, a reprodução e atuarem como berçários 

para diversas raias (Simpfendorfer & Milward, 1993; Lessa et al., 2008; Freitas 

et al., 2009). Há registros de onze espécies de raias na BTS, a saber: 

Aetobatus narinari, Dasyatis americana, Dasyatis guttata, Dasyatis marianae, 

Gymnura altavela, Gymnura micrura, Manta birostris, Narcine brasiliensis, 

Pteroplatytrygon violacea, Rhinobatos percellens e Rhinoptera bonasus 

(Queiroz et al., 1993; Lopes et al., 1998; Sampaio et al., 2000, 2002, 2004; 

Soares et al., 2009; Reis Filho et al., 2010; Dias et al., 2011; Soares et al., 

2011; Marion et al., 2014; Sampaio1, Comunicação pessoal). Dentre essas 

                                                           
1
 Sampaio, C. Universidade Federal de Alagoas, Penedo. 
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espécies, Dasyatis guttata é a mais abundante (Queiroz et al., 1993 ;  Soares 

et al., 2009). 

De acordo com Carpenter & Niem (1999), Dasyatidae representam a 

família de raia mais abundante em áreas costeiras tropicais do mundo 

Exemplares dessa família apresentam viviparidade trofonemática (Compagno, 

1990; Wourms & Demski, 1993). Nesse modo reprodutivo, os embriões 

permanecem no útero durante o período inicial de desenvolvimento, entre 3 e 

11 meses (Snelson et al., 1989; Capapé & Zaouali, 1995). Os embriões são 

primeiramente nutridos pelo vitelo contido em um saco vitelínio, e em seguida, 

complementado por uma substância nutritiva denominada “leite uterino” a qual 

é secretada por meio de expansões do epitélio uterino, chamadas de 

“trofonemata” (Wourms & Demski, 1993; Carrier et al., 2004). A maioria das 

espécies dessa família possui crescimento lento (taxa de crescimento, k < 0,1), 

elevada longevidade e maturidade gonadal em um tamanho próximo ao 

tamanho máximo atingido (L∞) (Jacobsen & Bennett, 2011). Além disso, essas 

raias são consideradas como mesopredadoras importantes na conectividade 

da cadeia trófica local (Vaudo & Heithaus et al., 2011; Bornatowski et al., 2013; 

Jacobsen & Bennett, 2013).  

Nos descarregamentos acompanhados neste trabalho, todas as 

espécies preteritamente encontradas na BTS foram registradas (Queiroz et al., 

1993; Lopes et al., 1998; Sampaio et al., 2000, 2002, 2004; Soares et al., 2009; 

Reis Filho et al., 2010; Dias et al., 2011; Soares et al., 2011; Marion et al., 

2014), com exceção de G. altavela e M. birostris. 

 A Arraia-branca ou Raia-branca, Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 

1801) (Fig.1), foi a espécie mais abundante (n = 1154 indivíduos; 95% das 

capturas). Ela é considerada um Dasyatidae de médio a grande porte, 

distribuindo-se entre o Golfo do México e o Paraná (sul do Brasil), habitando 

preferencialmente locais com sedimento arenoso ou lamoso (Figueiredo, 1977; 

Menni & Lessa, 1998; Rosa & Furtado, 2004). Difere das espécies 

congenéricas por apresentar: (I) o disco com formato romboide e com focinho 

relativamente longo, formando uma protuberância triangular com 23 a 26% do 

comprimento do disco; (II) tubérculos entre a região intraorbital e na base da 

cauda; (III) cauda com comprimento entre 2 a 3 vezes a largura do disco; (IV) 

ferrão na base da cauda (McEachran & Carvalho, 2002). 
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Dentre os trabalhos realizados sobre essa espécie, pode-se citar os que 

abordaram sua dieta (Queiroz et al., 1993; Simões & Queiroz, 1995; Gianeti, 

2011; Grijalba–Bendeck et al., 2012), reprodução (Menni & Lessa, 1998; 

Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, op.cit.; Grijalba - Bendeck, op.cit.; Tagliafico et 

al., 2013), distribuição (Thorson ,1983; Grijalba - Bendeck et al., 2007), idade e 

crescimento (Gianeti, op.cit.), anormalidades morfológicas (Ramirez-Hernandez 

et al., 2011) e pesca (Silva et al., 2007; Lessa et al., 2008; Soares et al., 2009; 

2011; Willems et al., 2013). Há evidências de que essa espécie utiliza a BTS 

como área de berçário (Sampaio et al., 2002). Para a BTS, e para essa 

espécie, há estudos sobre a dieta, e os quais foram divulgados em anais de 

congressos (Queiroz et al., 1993; Simões & Queiroz, 1995).  

Outro aspecto importante para incrementar o entendimento sobre a 

história natural de espécies explotadas pela pesca é o conhecimento tradicional 

dos pescadores artesanais, cuja sistematização ainda é incipiente na BTS. 

Esses pescadores possuem uma “bagagem” de conhecimentos acerca do 

ecossistema (e.g. ciclos de marés) e de suas funções (e.g. cadeia trófica), e 

dos aspectos ecológicos (e.g. hábitos, alimentação e reprodução) e 

comportamentais das espécies (Costa-Neto, 2000; Diegues, 1995; 2001). 

Muitos percebem flutuação da captura do pescado e atribuem a diminuição, ao 

longo e entre os anos, à poluição, destruição de habitats e ao impacto 

ocasionado pela pesca (Soares et al., 2009; Burda & Schiavetti, 2008).  

Na Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade de 1992, foi 

recomendado o reconhecimento, proteção e utilização do conhecimento 

tradicional (WRI/IUCN/UNEP, 1992). Assim, o conhecimento tradicional dos 

pescadores é uma fonte dessas informações (aspectos biológicos, ecológicos, 

entre outros) e deve ser considerado nas tomadas de decisões politico-

ambientais e em programas de conservação e uso sustentável dos recursos 

pesqueiros (Diegues, 2001). 
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Figura 1. Exemplar de fêmea de Dasyatis guttata descarregada na Ilha de Bom 
Jesus dos Passos. 

 

Diante desse contexto, a presente tese intitulada “Função da Baía de 

Todos os Santos no ciclo de vida de da Arraia-branca, Dasyatis guttata” foi 

desenvolvida com a hipótese de trabalho de que essa espécie utiliza a BTS 

durante todo o seu ciclo de vida (e.g. berçário, desenvolvimento, alimentação e 

reprodução) e que sua ocorrência e distribuição sejam influenciadas 

diretamente por fatores ambientais. Além disso, que os conhecimentos 

tradicionais dos pescadores artesanais convergem com as informações 

científicas. Dessa forma, para a consecução desses objetivos, a presente tese 

foi construída em cinco capítulos e uma conclusão geral, como os seguintes 

objetivos específicos: 

 Capítulo 1: “Influências ambientais na captura de Dasyatis guttata em 

um estuário tropical”. Neste capítulo, objetivou-se testar a influência, na 

CPUE desembarcada, de um conjunto de variáveis ambientais temporais 

(maré, fase da lua, estação do ano, período do ano, velocidade do vento, 

precipitação, temperatura mínima e temperatura máxima do ar, e tempo de 

insolação) e espaciais (área de captura), que estão relacionadas com a 

dinâmica espacial e temporal do ecossistema. 
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 Capítulo 2: “Estrutura populacional e biologia reprodutiva de Dasyatis 

guttata na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil”. Neste aspecto, 

objetivou-se descrever: a estrutura populacional (proporção em classe de 

tamanho, sexual, e de jovens e adultos); a variação espaço-temporal na 

estrutura populacional; o ciclo de vida; e aspectos reprodutivos (maturidade 

gonadal, época de cópula, gestação e parto, e fecundidade) da espécie. 

 Capítulo 3: “Idade e crescimento de Dasyatis guttata na Baía de Todos 

os Santos, Bahia, Brasil”. Neste item, a finalidade foi estimar: o 

incremento em peso em relação à largura do disco; a periodicidade e 

época de formação dos anéis etários; a curva de crescimento; e os 

parâmetros de crescimento (L∞, k e idade de maturação gonadal) da 

espécie. 

 Capítulo 4: “Variabilidade alimentar de Dasyatis guttata na Baía de 

Todos os Santos, Bahia, Brasil”. Neste capítulo, além da descrição da 

composição geral da dieta, foi avaliado o efeito do sexo, do tamanho 

corpóreo e da estação sazonal na variabilidade da composição da dieta. 

 Capítulo 5: “Conhecimento tradicional de aspectos biológicos de 

Dasyatis guttata: Subsídios para gestão pesqueira”. A meta deste 

capítulo foi descrever o conhecimento do pescador tradicional sobre a 

espécie e suas percepções sobre: a influência dos fatores ambientais na 

pesca; os impactos na produção pesqueira; informações biológicas e 

ecológicas. 

 Conclusões gerais e recomendações. Apresenta a junção das 

conclusões dos capítulos e a conclusão sobre a hipótese de trabalho.  

Além de sugestões para futuros estudos e recomendações para ordenação 

foram formuladas. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo foi realizado na Baía de todos os Santos (BTS, costa 

nordeste brasileira), a qual está inserida na microrregião do Recôncavo Baiano 

(12º 39' 40 “S – 13º S de latitude e 38º 30' W – 38º 43' 30" W de longitude) 

(Fig.2). Considerada como uma baía de maré semidiurna, é a segunda maior 

baía do Brasil, possuindo uma área aproximada de 1.086 km2, 200 km de linha 
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de costa. A BTS possui uma série de enseadas, cabos, penínsulas e praias, 

além das numerosas ilhas (Lessa et al., 2009).  

A BTS, em sua porção noroeste, é caracterizada como um típico 

estuário, recebendo aportes significativos de água continental dos rios 

Paraguaçu, Subaé e Jaguaripe, além dos inúmeros tributários de menor porte 

que ali deságuam (Brito, 2001). A dinâmica de correntes e massas d´água 

confere um substrato composto por lama (argila e silte), principalmente na 

porção norte da BTS; areia siliciclástica com origem oceânica nos canais de 

Itaparica e Salvador (entrada da baía); mosaicos de cascalho e biodetritos ao 

longo de toda baía; e formações recifais a nordeste (próximo a Ilha de Maré) 

(Fig.2). Além disso, Os manguezais são mais abundantes no norte da baia 

(‘fundo de baía’) (Cirano & Lessa, 2007). 

Há um evidente padrão sazonal na dinâmica das massas de água dentro 

da baía. No verão, prevalece condição marinha, decorrente da penetração da 

Água Tropical (AT), com temperaturas superiores a 20°C e salinidade superior 

a 36. No inverno, a condição é estuarina, principalmente na área noroeste, 

devido à presença da Água Costeira (AC), originada pela mistura da água 

continental e da plataforma, mais fria e menos salina (<20°C e <30, 

respectivamente) (Cirano & Lessa, 2007).  

A BTS está sujeita a um ciclo meteorológico sazonal marcado. A 

temperatura do ar varia de 30°C, no verão a 21°C no inverno. Em média, a 

precipitação varia de 100 mm mensal no verão e primavera a valores 

superiores a 300 mm no outono e inverno (Lessa et al., 2009). O padrão de 

precipitação durante o periodo de estudo seguiu tal padrão médio. Na Figura 3, 

são apresentados dados de precipitação da estação meteorológica mais 

próxima à área de estudo (a Estação Meteorológica de Salvador do IMNET), no 

período de estudo.  

Verificam-se dois períodos característicos, um mais seco, entre 

novembro e abril e um chuvoso entre maio e outubro. As chuvas mais intensas 

nessa região, no inverno, entre junho a agosto, são frequentemente produzidas 

por perturbações ondulatórias dos ventos alísios. Estas perturbações, 

comumente chamadas de Distúrbios Ondulatórios de Leste, são provocadas 

pela interação de ventos de sul, associados com sistemas frontais com os 

alísios (Yamazaki e Rao, 1977).  
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 Na região costeira da Bahia, ocorre um cinturão de vento do Atlântico 

Sul (NE-E-SE), relacionado a células de elevada pressão (Martin et al., 1998). 

Os ventos com maiores velocidades ocorreram em maio e setembro (5 m/s) de 

2012 (INMET, 2014), e podem estar associados à entrada de frentes frias 

polares. Periodicamente, no outono e inverno, uma frente Polar Atlântica gera 

ventos fortes proveniente do sudeste (Martin et al., 1998).  

 

Figura 2. Mapa da Baía de Todos os Santos, com as respectivas fácies do 
sedimento e os locais de descarregamento acompanhados, SFC=São 
Francisco do Conde e BJP=Ilha de Bom Jesus dos Passos (Extraído de Cirano 
& Lessa, 2007). IM=Ilha de Maré, IF = Ilha dos Frades. Circulo pontilhado 
representa a área de pesca utilizada pelos pescadores de BJP e SFC. 
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Figura 3. Médias diárias de precipitação de estação meteorológica de Salvador 

(Fonte: IMNET, 2014). 

 

Como principais impactos e alterações antrópicos, destacam-se: a degradação 

de extensas áreas de manguezais; aporte crônico de efluentes industriais e 

sanitários; o uso de explosivos para a pesca; e a coleta indiscriminada de 

organismos ornamentais para o artesanato (Schaeffer-Novelli, 1989). Na 

margem nordeste da BTS localiza-se um complexo industrial, formado por 

metalúrgicas, fábricas de fibras sintéticas, indústrias químicas, de cerâmica, 

além da produção e do refino de petróleo e três portos (Hatje el al., 2009). Tais 

indústrias e portos são responsáveis por uma série de incidentes ambientais, 

tais como derramamento de mercúrio (Wasserman & Queiroz, 2004) e 

derramamentos de óleo (Orge et al., 2000).  

 Diversos trabalhos mencionam a contaminação crônica na BTS, 

principalmente, por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos derivados de 

petróleo e metais traço como cobre, zinco, cádmio e chumbo (Hatje et al., 

2009). Metais-traço já foram detectados na macrofauna bentônica (Hatje et al., 

2009; Filho et al., 2012), nos pescados (Hatje et al., 2009) e em mangues 

(Garcia et al., 2008). Esse processo de degradação contínuo desse importante 

ecossistema constitui uma ameaça aos estoques pesqueiros e às populações 

humanas que deles sobrevivem. 

Os descarregamentos de D. guttata foram acompanhados em dois 

locais, na Ilha de Bom Jesus dos Passos (município de Salvador) (12° 45' 39'' 

S - 38° 38' 28'' O) e em São Francisco do Conde (12° 37' 45'' S - 38° 40' 50'' 
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O). Essas localidades foram escolhidas pela complementaridade espacial dos 

pesqueiros explotados pelas duas comunidades, de modo a abranger, 

praticamente, a maior parte da BTS (Fig.2).  

 

DESCRIÇÃO DOS PETRECHOS DE PESCA  

A pesca artesanal na BTS é caracterizada pelo emprego de uma ampla 

diversidade de petrechos. Os petrechos específicos para a captura da raia são 

a “Arraieira”, “Grozeira”, “Boia” e o “Linxeiro”, sendo os dois primeiros os 

principais. O mergulho, também, é um método utilizado para a captura desse 

recurso, mas realizado de forma esporádica e por poucos pescadores. A rede 

de arrasto, embora não seja um petrecho especifico para a captura de raias, 

mas sim de camarões, geralmente captura de exemplares juvenis. Neste 

trabalho, não foram acompanhados a pesca por mergulho e rede de arrasto.  

As características das quatro artes de pesca empregadas na captura 

da raia e sua operação estão descritas a seguir:  

  Grozeira (Fig.4A): espinhel de fundo, contendo uma linha mestra de 

multifilamento conectada a linhas secundárias, cada uma com um anzol 

(número cinco ou seis). O espaçamento estre as linhas secundárias é 

aproximadamente de uma braça e meia (1 braça = ~ 1,8 m). A grozeira possui 

entre 100 a 1800 anzóis (moda entre 700 e 1000 anzóis). A pesca ocorre 

durante o dia, principalmente na maré de quadratura, com descarregamentos, 

principalmente entre às 8:00 e 14:00 h. O tempo total de esforço de capturas 

varia entre 01 e 08 horas. Utiliza-se a isca viva, capturada usualmente no dia 

anterior a pesca. A principal isca é o Gobionelus oceanicus (Actinopterygii, 

Gobiidae; Fig.6). Esse peixe é capturado com uma rede de arrasto tipo “picaré” 

em planície lamosas marginais. Os pescadores formam “equipes” de até três 

membros por barco, a fim de otimizar a captura, empregando até 2000 anzóis, 

em um único pesqueiro. As espécies de raias capturadas com esse petrecho 

são: Dasyatis americana, Dasyatis guttata, Dasyatis marianae, Gymnura 

micrura, Rhinoptera bonasus e Rhinobatos percellens. 

  Arraieira (Fig.4B): rede de espera de fundo com fio multifilamento, 

composta por unidades entrelaçadas, normalmente seis a sete, chamadas de 

“panagens” Cada unidade de “panagem” possui 100 m e malhagem entre nós 

de 150 mm. Essa arte é empregada exclusivamente na maré de quadratura e 
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principalmente no verão, por geralmente um ou dois pescadores. A despesca 

ocorre ao clarear do dia e o descarregamento principalmente entre 7h e 11h. O 

tempo total de esforço de capturas varia entre 11 e 27 horas. As espécies 

capturadas nessa rede, em ordem de abundância numérica, são: D. guttata, R. 

bonasus e Aetobatus narinari.  

  Boia (Fig.5A): equipamento constituído por uma linha monofilamento 

com um anzol e uma boia. Normalmente, ela é utilizada quando não há isca em 

quantidade suficiente para o emprego da grozeira. Os pescadores utilizam um 

total de nove a 28 boias por saída, as quais são dispostas em forma de círculos 

na área de captura (pesqueiro). Cada anzol fica imerso, em média, por 20-30 

minutos, sendo verificado em menor tempo quando nota-se movimento da boia, 

que pode ocorrer devido à influência de correnteza ou quando algum peixe é 

iscado. A inspeção e troca da isca são realizadas, em média, três vezes por 

boia, contudo frequência varia de acordo com a quantidade de iscas utilizadas 

e o tempo disponível para a atividade. As espécies de raias capturadas são: D. 

guttata e D. americana e, eventualmente, R. bonasus. 

  Linxeiro (5B): corresponde a uma rede de deriva composta por fio 

multifilamento. A rede é mantida na água geralmente por 24 horas. As redes 

possuem em média 600 metros de comprimento e malha entre 120 e 140 mm. 

Essa arte é empregada exclusivamente na maré de quadratura. Tal petrecho 

foi o menos utilizado para a captura de arraias durante o presente o estudo. 

Essa pesca é dirigida a A. narinari, embora outras espécies emalham 

eventualmente, como as Dasyatidae. 
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Figura 4. Esquematização dos principais petrechos na pesca de raias da Baía 

de Todos os Santos. A=Grozeira; B=Arraieira (Esquema de Alexandre 

Arackawa). 

 

(A) 

(B) 



13 
 

 
 

 

 

Figura 5.  Esquematização dos principais petrechos na pesca de raias da Baía 

de Todos os Santos. A=Boia; B=Linxeiro (Esquema de Alexandre Arackawa). 

 

(A) 

(B) 
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Figura 6. Covo com as iscas utilizadas na pesca de raia com anzol (grozeira e 

Boia) na Baía de Todos os Santos. 
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Capítulo 1 – Influências ambientais na captura de Dasyatis guttata em um 

estuário tropical. 

 

INTRODUÇÃO 

A distribuição e abundância de elasmobrânquios em ambientes 

costeiros e estuarinos podem ser afetadas por processos físicos (e.g. variação 

de salinidade, temperatura, maré) assim como por processos biológicos (e.g. 

agregações reprodutivas, predação, disponibilidade de alimento) (Jacobsy et 

al., 2011; Schalaff et al., 2014). Modelos de avaliação de estoque e estudos de 

biologia pesqueira utilizam comumente a Captura Por Unidade de Esforço 

(CPUE) como um indicador de abundância relativa das espécies (Sparre & 

Venema, 1997; Maunder & Punt, 2004). Além disso, a CPUE, como tal 

indicador, também pode ser utilizada numa abordagem ecológica a fim de 

investigar a relação da distribuição e abundância da população com fatores 

ecológicos (Maunder & Punt, 2004; Simpfendorfer et al., 2011; Mitchell et al., 

2014). 

A CPUE obtida de dados pesqueiros pode ser influenciada e/ou 

relacionada por diversas variáveis, como (I) às alterações da dinâmica espaço-

temporal das frotas pesqueiras (Snelson et al., 1989; Maunder et al., 2006); (II) 

à expertise do pescador (Cuevas et al., 2013); (III) aos fatores bióticos (e.g. 

agregações reprodutivas e predadores); e (IV) aos fatores ambientais abióticos 

(Mitchell et al., 2014). 

Diversos estudos demonstram o papel preponderante de fatores 

ambientais abióticos na estruturação e dinâmica das populações de 

elasmobrânquios (Ackerman et al., 2000; Schalaff et al., 2014). Dentre esses 

fatores estruturadores podemos citar a: latitude (Vianna & Vooren, 2009); 

profundidade, temperatura (Heithaus et al. 2007; Menni et al., 2010; Cuevas et 

al., 2013), salinidade (Cortés et al., 2011; Simpfendorfer et al., 2011), oxigênio 

dissolvido (Heithaus et al. 2007; Lucifora et al., 2012), tipo de fundo (Barbini, 

2011; Cuevas, op.cit.),  ciclo lunar (Cuevas et al., 2013) e  maré (Wetherbee et 

al., 2007; Silliman & Gruber 1999; Carlisle & Starr, 2010). 

A raia Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801) apresenta ampla 

distribuição ao longo do Atlântico Oeste, ocorrendo do Golfo do México até o 

sul da costa do Brasil (Paraná) (Figueiredo, 1977; Menni & Lessa, 1998; Rosa 
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& Furtado, 2004). Capturada frequentemente pela frota artesanal costeira da 

região Nordeste do Brasil (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011), representa a 

espécie de raia com maior descarregamento na Baía de Todos os Santos 

(BTS). A variação de captura mensal dessa espécie explica a maior parte da 

flutuação da produção total da BTS (Soares et al., 2011). Em contraste com a 

importância regional desse recurso pesqueiro, há uma lacuna de conhecimento 

sobre os fatores atuantes em sua distribuição, abundância, comportamento e, 

consequentemente, sobre sua captura.  

Diante desse contexto, objetivou-se testar a influência, na CPUE 

descarregada, de variáveis ambientais temporais e espaciais que estão 

associadas à dinâmica espacial e temporal do ecossistema na BTS. O 

entendimento do padrão de distribuição e abundância dessa espécie poderão 

subsidiar medidas para sua conservação.   Os parâmetros gerados poderão ser 

apropriados para futuros estudos que considerem os impactos ambientais de 

origem antropogênica e para o estabelecimento de áreas prioritárias de 

proteção marinha. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A BTS (12º 39' 40 “S – 13º S e 38º 30' W – 38º 43' 30" W) é a segunda 

maior baía do Brasil (Fig.1), com área aproximada de 1.086 km2, 200 km 

(perímetro) de linha de costa (Lessa et al., 2009). Possui substrato composto, 

principalmente: por areia siliclástica de origem oceânica nos canais de Itaparica 

e Salvador (entrada da baía); areias carbonáticas, ao redor das ilhas (Ilha de 

Maré e Frades); e lama (argila e silte), na porção norte da BTS. Manchas 

(patches) de cascalho e biodetritos ocorrem ao longo de toda a baía. 

Manguezais são abundantes na porção norte da BTS (Cirano & Lessa, 2007). 

Há um evidente padrão sazonal na dinâmica das massas de água 

dentro da baía. No verão, a condição marinha prevalece decorrente da 

penetração da Água Tropical (AT), com temperaturas superiores a 20°C e 

salinidade superior a 36. No inverno, a condição estuarina é dominante, devido 

à presença da Água Costeira (AC) no sistema, originada da mistura da água 

continental e da plataforma, mais fria e menos salina (<20°C; <36) (Cirano & 
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Lessa, 2007). A baía apresenta, também, claro padrão sazonal da temperatura, 

precipitação e vento (Lessa et al., 2009; INMET, 2014). 

Em relação às condições climáticas, há dois períodos característicos, 

um mais seco e com temperaturas do ar mais elevadas (~ 30ºC), entre 

novembro e abril, e um mais chuvoso com temperaturas mais amenas (~ 

21ºC), entre maio e outubro. Os ventos com maiores intensidades foram 

registrados entre maio e setembro (5 m/s) (INMET, 2014) e podem estar 

associados à entrada de frentes frias. Periodicamente, no outono e inverno, 

uma frente Polar Atlântica gera ventos fortes proveniente do sudeste (Martin et 

al., 1998). No verão e primavera, os ventos são mais amenos, devido à 

diminuição de fenômenos dessa natureza. 

Coleta dos dados 

Foram acompanhados descarregamentos (Fig.2) da pesca artesanal de 

D. guttata, que opera com espinhel de fundo “grozeira” na Ilha de Bom Jesus 

dos Passos (12° 45' 39'' S - 38° 38' 28'' O), durante um período de sete dias 

consecutivos por mês, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013.  

A “grozeira” consiste de um espinhel de fundo manufaturado 

artesanalmente, composto por uma linha mestra de multifilamento (~150 m – 

2700 m de comprimento) à qual se conectam as linhas secundárias, com cerca 

de 100 cm de comprimento, cada uma com um anzol na extremidade (anzóis 

de tamanho cinco ou seis), e espaçamento entre linhas secundárias de 150 cm. 

O número de anzóis varia entre 100 e 1800 anzóis e o tempo de imersão varia 

entre uma a oito horas. A isca é utilizada viva, consistindo, principalmente, do 

peixe Gobionelus oceanicus (Gobiidae). 

As raias foram identificadas em campo com base em Figueiredo (1977) 

Gomes et al. (2000), Santos & Carvalho (2004) e Gomes et al., (2010). 

“Captura” corresponde à massa total de D. guttata descarregada em kilograma 

(kg). O local de pesca (pesqueiro), o número de anzóis utilizado e o tempo de 

imersão da grozeira foram registrados para cada descarregamento. O tempo 

de imersão corresponde ao tempo total, em horas, que o petrecho ficou imerso, 

da finalização do lançamento dos anzóis na água até o início de sua retirada. 
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Variáveis preditoras e variável resposta (CPUE) 

As variáveis preditoras temporais e espaciais relacionadas à operação 

de pesca (pescador) estão sumariadas na Tabela 1.  

Os meses da amostragem foram grupados em: verão (janeiro e 

fevereiro de 2012 e janeiro de 2013); outono (março a maio de 2012); inverno 

(junho a agosto de 2012); primavera (setembro a novembro de 2012). O 

período seco (baixa pluviosidade) compreendeu os meses de novembro a abril 

e período chuvoso (elevada pluviosidade), de maio a outubro (INMET, 2014).  

Os dados das variáveis: velocidade do vento, precipitação, temperatura 

mínima e temperatura máxima do ar, e tempo de insolação, foram obtidas do 

banco de dados meteorológicos para ensino e pesquisa do Instituto Nacional 

de Meteorologia (IMNET), estação 83229 de Salvador (Ondina) (INMET, 2014). 

Os dados de maré e datas das fases da lua foram obtidos da base de 

previsões de maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do 

Brasil (DHN, 2013). 

A localização geográfica dos locais de pesca (pesqueiros) foi baseada 

nas denominações obtidas no momento dos descarregamentos. Com o auxílio 

dos pescadores locais que atuam na pesca há mais de 20 anos, foi feita a 

localização aproximada desses locais nas cartas náuticas. Esses pesqueiros 

foram agrupados em quatro áreas (área 1 a 4; Fig.1), de acordo com as 

condições fisiográficas e características oceanográficas do local da captura. 

Particularidades de cada área são detalhadas na Tabela 2. 

 A variável resposta, CPUE de cada descarregamento, foi calculada 

segundo a fórmula: 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑘𝑔) 𝑥 1000

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑧ó𝑖𝑠 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠ã𝑜(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)−1 ,  

Ajuste do modelo 

A variação da CPUE de D. guttata foi testada em relação à variação 

das variáveis preditoras (Tab.1) pelo uso de um modelo linear generalizado 

(MLG) (McCullagh & Nelder, 1989). O MLG fornece um referencial teórico 

único, nos quais pressupostos da normalidade do erro e a constância da 

variância do modelo linear tradicional são flexibilizados (Maunder & Punt, 

2004).  
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A densidade de probabilidade da CPUE observada foi distribuída 

assimetricamente à direita (Fig.3). Assim, o modelo foi construído com 

distribuição gama e log-link function (µ). Previamente à construção do modelo, 

a análise diagnóstica de multicolinearidade foi realizada correlacionando as 

variáveis preditoras (inspeção com coeficiente de correlação de Pearson). Com 

base nessa inspeção, o fator “fase da lua” foi removido do modelo, pois foi 

altamente correlacionada com a maré (r = 0,89). 

O MGL da relação entre CPUE e fatores preditores de interesse foi 

construído no software R (R Development Core Team) e apresentou a seguinte 

representação matemática: 

CPUE = α + βj + ʏk + ϴl + ρn + σ1VV ijklmn +  δ1Precijklmn + ω1Insijklmn + 

Ɛ1Tmaxijklmn + Є1Tminijklmn  

Sendo: α =intercepto; βj = estação do ano; ʏk = período; ϴl = maré; ρn = área de 

pesca; σ1VV ijklmn = velocidade do vento; δ1Precijklmn  = precipitação;  ω1Insijklmn 

= horas de insolação;  Ɛ1Tmaxijklmn = temperatura máxima do ar; Є1Tminijklmn = 

temperatura mínima do ar. 

A função ‘stepAIC’, implementada no R, a qual baseia-se no Critério de 

informação de Akaike, AIC (Akaike Information Criterion) (Akaike, 1973; 

Burnham & Anderson, 2002) foi utilizada para  selecionar e retornar um modelo 

com um número reduzido de variáveis e um bom ajuste (ou seja, o modelo 

mais parcimonioso; Burnham & Anderson, 2002). O AIC é estimado segundo a 

fórmula: ÂIC = –2l + 2k, sendo que l é o logaritmo da função verossimilhança e 

k, o número de parâmetros do modelo ajustado. Os níveis das variáveis 

preditoras categóricas não significativas identificadas pela função acima foram 

agrupados e, então, um novo modelo foi construído, para, em seguida, 

compará-lo com o modelo prévio, empregando o teste de razão de 

verossimilhança com a função ‘anova’. Essa comparação sucessiva de 

modelos também foi aplicada, considerando interações entre as variáveis 

preditoras.  

Valores discrepantes da variável resposta foram avaliados pelo gráfico 

da distância de Cook. Em caso de elevada discrepância entre o valor estimado 

e o observado da CPUE, o dado foi retirado da amostra e novamente o modelo 

foi testado. Com a condução desse diagnóstico (Fig.4), uma observação foi 



25 
 

retirada da análise, o qual consistiu em um descarregamento proveniente da 

área 4 (CPUE calculada = 0,16/anzol*hora-1 e CPUE estimada = 

0,04/anzol*hora-1). Gráfico da probabilidade (95%) dos resíduos foi analisado 

para verificar potenciais erros sistemáticos dos pressupostos do modelo. 

RESULTADOS 

Foram utilizados nesse estudo um total de 190 descarregamentos de 

D. guttata, registrados em 119 dias de acompanhamentos, perfazendo uma 

captura total de 11.458 kg e CPUE média de 0,017 kg*/anzol*hora-1, variando 

entre 0 e 0,16 kg/anzol*hora-1. Valor zero de CPUE foi obtido somente de uma 

embarcação em uma ocasião.  

O MLG mais parcimonioso foi composto das variáveis significativas: 

estação do ano, maré e local de captura (Tab.3). Os níveis significativamente 

influentes dessas variáveis na CPUE foram o inverno, a maré de sizígia e as 

áreas de pesca 2 e 4 (Tab.3). O gráfico normal de probabilidades para os 

resíduos com uma banda aproximada de 95% de confiança indica que a 

suposição de distribuição gama da CPUE está correta (Fig.5). Os testes de 

verossimilhança não rejeitaram o modelo acima (P = 0,09). 

Os maiores valores de CPUE ocorreram nas áreas 2 e 4, durante a 

maré de sizígia e em situação de não inverno (i.e. verão, outono ou primavera) 

(Tab.2; Fig.6; Fig.7). O inverno foi um nível negativamente relacionado com a 

CPUE, com os menores valores registrados e estimados nesse período (Tab.2; 

Fig.6; Fig.7).  

DISCUSSÃO 

Neste estudo foi analisada pela primeira vez a influência de fatores 

ambientais na CPUE de D. guttata da Baía de Todos os Santos. Tais 

informações podem ser utilizadas nas tomadas de decisões, nas avaliações de 

risco das atividades antrópicas e em planos de conservação e ordenamento 

pesqueiro de D. guttata, um dos principais recursos desse sistema.  

Muitos autores (e.g. Lessa et al., 1986; Bizarro et al., 2009) atribuem a 

sazonalidade das capturas a deslocamentos populacionais relacionados à 

dinâmica do ciclo de vida das espécies. Diversos elasmobrânquios se 

aproximam da costa para o parto e, nesse momento, tornam-se mais 
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suscetíveis às frotas pesqueiras de pequena escala (Bizarro et al., op.cit.; 

Jacoby et al., 2011). Há fortes indícios que esse não é o caso D. guttata, pois 

se verificou que a espécie apresenta reprodução contínua ao longo do ano 

(Gianeti, 2011; Palmeira, 2012; Presente tese, Capítulo 2) e utiliza a BTS ao 

longo de todo seu ciclo de vida (Presente tese, Capítulo 2). A residência de 

Dasyatidae em estuários já foi citada para Dasyatis sayi (Snelson et al., 1989) e 

Dasyatis sabina (Johnson & Snelson, 1996), ambos estudos realizados na 

Flórida (EUA). 

A menor CPUE do inverno pode ser atribuída à influência de fatores 

abióticos adversos que ocorrem durante esse período. Além disso, esses 

fatores prejudicam a operacionalidade do petrecho, alterando a dinâmica da 

pesca. Dentre os fatores abióticos adversos, podemos citar uma maior 

influência de ventos intensos de sul, aumento de pluviosidade, diminuição de 

temperatura e da insolação (INMET, 2014). Embora exploradas individualmente 

no modelo, essas variáveis não foram significativas, provavelmente pela 

pequena variabilidade dos valores desses fatores nos dias registrados, e, 

possivelmente sendo aferida somente em uma escala de temporalidade maior, 

com a inclusão da estação do ano.  

O aumento da precipitação e, consequentemente, de descargas 

continentais, assim como o aumento da intensidade dos ventos, durante o 

inverno, conferem um maior hidrodinamismo à BTS, podendo afetar 

diretamente a operacionalidade da grozeira. Guyomard et al. (2004) verificaram 

uma maior tendência de os espinheis afundarem mais lentamente, 

prejudicando a disponibilidade dos anzóis ao peixe, em ocasiões de presença 

de correntes fortes de superfície, como as causadas pela ação de ventos 

intensos.  Além disso, há uma diminuição na atividade pesqueira em dias com 

condições climáticas adversas, conforme relatado pelos pescadores e descrito 

no Capítulo 5 da presente tese. 

No inverno, provavelmente pelos fatores cima citados, há também uma 

maior utilização da área 1 para pesca, provavelmente por ser uma área mais 

abrigada. Essa área provavelmente é a menos produtiva em termos pesqueiros 

devido às capturas proporcionalmente maiores de indivíduos jovens nessa 

área. A maior proporção de jovens foi registrada para a área 1, o que pode ser 

uma evidência de segregação ontogenética de D. guttata na BTS (Presente 
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tese, Capítulo 2). Nessa área, há uma maior presença de manguezais 

(Schaeffer-Novelli, 1989), as quais são frequentemente reportada como áreas 

de berçário para os elasmobrânquios (Heupel et al., 2007; Yokota & Lessa 

2007; Jacoby et al., 2011; Cerutti-Pereyra et al., 2014), importantes por 

proverem elevada oferta de alimento e proteção contra predadores nos 

primeiros estágios de vida (Yokota & Lessa 2006; Yeiser et al., 2008). 

As maiores CPUE de D. guttata ocorreram nas áreas 2 e 4 da BTS. 

Apesar de comumente ser reportada em locais de fundos lamosos (Figueiredo 

& Menezes, 1977), o uso de áreas com substratos heterogêneos (fundos 

lamosos interpostos por bancos calcáreos e arenosos), como nas áreas 2 e 4, 

pode favorecer a espécie devido a uma maior oferta e diversidade de presas 

(Ebert & Cowley, 2003). Katsanevakis et al. (2009) também verificaram relação 

positiva entre percentual de areia e carbonato no sedimento e a abundância de 

raias. Além disso, nessas áreas há locais com elevada profundidade (>20m) 

(Cirano & Lessa, 2007), fato que também pode ter favorecido a maior 

produtividade decorrente da captura proporcionalmente maior de exemplares 

de maior porte. A relação positiva entre a profundidade e ocorrência de 

exemplares de maiores tamanhos é amplamente difundida na literatura (e.g. 

Snelson et al., 1989). Tal captura diferenciada de exemplares maiores pode ter 

influenciado positivamente a produtividade dessas áreas e consequentemente 

a CPUE. 

Além de área e sazonalidade, a maré também afetou a CPUE de D. 

guttata na BTS, atingindo os maiores valores foi o nível sizígia. As maiores 

amplitudes da maré ocorrem nas luas novas e cheias, quando o centro da 

Terra é alinhado linearmente com a lua e o sol, em uma configuração chamada 

“sizígia”. Nos períodos de maré de sizígia, os ambientes emersos nos de 

quadratura, como por exemplo, planícies de maré, costões e lajes rochosas, 

tornam-se acessíveis ao forrageamento de diversos organismos nectônicos, 

incluindo as raias.  

Thalassinidea, um grupo de crustáceos infaunais que vive em galerias 

em substrato inconsolidados, geralmente, nas zonas entremarés (Swinbanks & 

Luternauer, 1987), foi o principal item alimentar dessa espécie (Presente tese, 

Capítulo 4). Pode-se presumir que a maior abundância de D. guttata esteja 
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sincronizada à disponibilidade cíclica dessa presa, considerando-se que o 

predador pode antecipar quando e onde há presa disponível (Irons, 1998).  

Alguns trabalhos enfatizaram que as táticas de forrageamento na maré 

enchente, além de aumentar a disponibilidade de alimento (Teaf, 1980; Smith & 

Merriner, 1985), minimizam o gasto energético (Gilliam & Sullivan, 1993; 

Campbell et al., 2012). Ackerman et al. (2000) sugeriram que o tubarão 

leopardo, Triakis semifasciata, economiza em até 6% dos gastos ao nadar em 

favor de correntes de maré. Embora o ciclo de maré diária, enchente e vazante, 

não foi incluído no modelo, acredita-se que a maior amplitude das marés na 

sizígia podem também diminuir o gasto energético para locomoção de D. 

guttata na BTS. 

Além da variação diária do nível de maré, outras variáveis abióticas 

podem ser consideradas em modelos futuros, sobretudo a temperatura da água 

a salinidade. Diferenças de salinidade são registradas ao longo da BTS. Há 

maior influência dos maiores tributários que ocorrem na BTS a leste e maior 

influência oceânica a oeste (Cirano & Lessa, 2007), resultando, 

respectivamente, em uma área mais estuarina e outra com condições mais 

oceânicas, respectivamente. Padrão de ocupação diferenciada da raia 

Rhinoptera bonasus foi registrada em um estuário na Flórida, com maior 

distribuição à montante em períodos de diminuição do aporte continental e 

consequente aumento de salinidade (Collins et al., 2008).  

A temperatura da água é um dos principais fatores que afetam as 

funções metabólicas dos elasmobrânquios, assim como dos peixes em geral 

(Fry, 1971; Bernal et al., 2012), influindo nas atividades de natação, 

alimentação e reprodução (Stoner, 2004). Há evidências de que algumas raias 

tornam-se letárgicas com a diminuição da temperatura (Cartamil et al., 2003). 

Outros elasmobrânquios, como o tubarão Triakis semifasciata, realizam 

migrações diárias para locais mais quentes, onde ocorre maior crescimento 

somático (Hight & Lowe, 2007). Os mesmos autores concluíram que a elevação 

da temperatura pode aumentar a taxa metabólica em, até, 17% e, 

possivelmente, acelera o desenvolvimento embrionário, diminuindo assim o 

tempo de gestação. Temperatura da água mensurada in loco não esteve 

disponível nesse estudo. Apesar da disponibilidade de dados de temperatura 

da BTS provenientes de sensoriamento remoto (satélite) (GES DISC, 2014), 
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estes exibem baixa resolução espacial e são disponibilizados como médias 

mensais.  

A interpretação e discussão dos resultados permitiram concluir que há 

influência das variáveis espaços-temporais no padrão de distribuição e 

abundância da população de D. guttata na BTS. Verifica-se que essas mesmas 

variáveis são efetivamente consideradas pelos pescadores durante a atividade 

de pesca das raias (e.g. escolha do local de pesca, época de empregar mais 

esforço, lua etc.). Assim, para estudos, nos quais objetiva-se averiguar a 

distribuição espaço-temporal das espécies, a expertise dos pescadores deve 

ser considerada.  

Essas informações são pioneiras para a espécie e para a área de estudo 

que podem ser apropriadas para o manejo dessa espécie frente à pressão 

pesqueira e as mudanças ambientais. Recomenda-se que amostragens 

científicas (i.e. não dependentes da pesca artesanal) sejam conduzidas 

futuramente de modo a viabilizar a mensuração de diversos parâmetros 

abióticos (como temperatura e salinidade), in loco, concomitante à captura, cuja 

variabilidade não terá influência de fatores relacionados à pesca. A adoção de 

tal método processo amostral poderá evidenciar com mais acurácia e precisão 

padrão sazonal de abundância da D. guttata na BTS, bem como a influencia 

temporal e de fatores ambientais na distribuição e abundância dessa espécie, 

informações importantes na implantação do ordenamento pesqueiro. 
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Figura 1. A Baía de Todos os Santos, sua localização na costa norte do Brasil, 
as quatro áreas de pesca (A1 – A4) e Bom Jesus dos Passos (1), local de 
descarregamento da pesca de Dasyatis guttata onde foram obtidos os dados 
de captura e informações da pesca (pesqueiro e esforço de pesca). 
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Figura 2. Foto documental de raias Dasyatis guttata descarregadas na ilha de 
Bom Jesus dos Passos. 

 

 
Figura 3. Distribuição das frequências de CPUE de Dasyatis guttata da Baía de 
Todos os Santos. 
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Figura 4. Gráfico da distância de Cook, para identificação de descarregamento 
pesqueiro de Dasyatis guttata com dados discrepantes ao modelo final 
ajustado da relação entre CPUE e variáveis preditoras de interesse. 
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Figura 5. Gráfico da análise de resíduos do ajuste do modelo final para a 
CPUE de Dasyatis guttata na Baía de Todos os Santos. As linhas sólidas 
indicam o intervalo de confiança (95%).  
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Figura 6. Box-plots da variação da CPUE de Dasyatis guttata na BTS em 
função das variáveis preditoras que melhor explicaram tal variação de acordo 
com MLG. Valores entre parênteses indica o número de observações por nível 
de cada variável preditora.     

  

Figura 7. Gráfico de barras da CPUE estimada para descarregamentos de 
Dasyatis guttata na Baía de Todos os Santos. 
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Tabela 1. Variáveis preditoras e seus respectivos níveis utilizados para testar 
suas influências na variabilidade de CPUE de Dasyatis guttata descarregada 
pela pesca artesanal baseada em Bom Jesus dos Passos, Baía de Todos os 
Santos. n = número de descarregamentos. * indica as variáveis categóricas, as 
demais são contínuas. As áreas de pesca estão apresentadas na figura 1 e 
suas características ambientais detalhadas na tabela 2. 

Tipo de variáveis Variáveis Níveis  n 

Temporais 

Estação do 
ano* 

Primavera 56 

Verão 52 

Outono 34 

Inverno 48 

   

Período* 
Seco 95 

Chuvoso 95 

   

Maré* 
Quadratura 104 

Sizígia 86 

   

Fase 
da Lua* 

Minguante 49 

Nova 39 

Crescente 55 

Cheia 47 

   

Velocidade do 
vento (m/s) 0 – 4,95 190 

   

Temperatura 
mínima do ar 

(ºC) 18,8 – 24,8 ºC 190 

   

Temperatura 
máxima do ar 

(ºC) 23,2 – 34,3 ºC 190 

   

Insolação 
(horas) 0 – 9,6 hora/dia 190 

    

Espacial 
Local de 
pesca* 

Área 1 54 

Área 2 86 

Área 3 28 

Área 4 19 

Fonte dos dados meteorológicos: Instituto Nacional de Meteorologia (IMNET, 
www.inmet.gov.br); fonte dados de maré e datas das fases lunares: Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DHN - https://www1.mar.mil.br/dhn/?q=inicial)   
 

 

http://www.inmet.gov.br/
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Tabela 2. Classificação das áreas de captura na Baía de Todos os Santos de 
Dasyatis guttata descarregadas em Bom Jesus dos Passos, baseada em 
Cirano & Lessa (2007). 

Área de captura Característica 

Área 1 Presença extensos manguezais; substrato 

principalmente lamoso e arenoso; e forte influência 

do aporte continental proveniente do rio Subaé. 

Área 2 Substrato de lama, areia, mosaicos de cascalho e 

aporte continental proveniente do rio Paraguaçu. 

Área 3 Presença de manguezais degradados, substrato 

principalmente de lama, areia e recifes de corais. 

Área 4 Substrato principalmente arenoso com lama e recifes 

de corais esparsos; local com maior influência 

oceânica. 

 

Tabela 3. Constante, coeficientes e seus respectivos erros padrões 
aproximados e significância (P) do modelo final ajustado mais parcimonioso da 
relação entre CPUE de Dasyatis guttata e variáveis preditoras ambientais e 
temporais da Baía de Todos os Santos. * valor significativo. 

Efeito Estimativa Erro padrão P 

Constante 2,523 0,108 <0,001* 

Inverno -0,644 0,135 <0,001* 

Área 2 0,552 0,123 <0,001* 

Área 4 0,437 0,205 0,0343* 

Sizígia 0,262 0,117 0,0266* 

 Fator fase da lua apresentou elevada correlação com maré (r = 0,89) e, 
portanto, foi excluído do modelo. 
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Capítulo 2 – Estrutura populacional e biologia reprodutiva de Dasyatis guttata 

na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Os elasmobrânquios são caracterizados, de um modo geral, pela 

maturação tardia, ciclo de vida longo e investimento em pequeno número de 

embriões, que nascem em fase adiantada de desenvolvimento (Stevens et al., 

2000). Desse modo, o sucesso do estabelecimento das populações depende 

do recrutamento, sobrevivência do estoque parental, além da proteção das 

áreas de berçário (Camhi et al., 1998; Dulvy et al., 2014). Neste aspecto, as 

baías, os estuários e as áreas costeiras, têm sido indicados como áreas de 

berçário para diversas espécies de peixes costeiros (Beck et al., 2001), assim 

como os elasmobrânquios (Yokota & Lessa, 2006; Lessa et al., 2008; Freitas et 

al., 2009).  

O declínio de uma população de elasmobrânquio pode interferir na 

estrutura e função do ecossistema marinho, com consequências ecológicas e 

econômicas importantes (Stevens et al., 2000; Myers & Worm, 2003). As raias, 

assim como os pequenos tubarões, são considerados mesopredadores, os 

quais têm a função de conectar os diversos compartimentos de uma cadeia 

alimentar local (Heithaus et al., 2013). Diante desse panorama, a compreensão 

sobre a estrutura da população (e.g. sexo, idade, tamanho) capturada e 

aspectos reprodutivos (e.g. época de parto e cópula, fecundidade) são 

fundamentais para compreensão do papel dos elasmobrânquios em um 

ecossistema e servirão de subsídios para gestão ambiental e ordenamento 

pesqueiro (Stevens et al., 2000; Dulvy et al., 2014). 

Na Baía de Todos os Santos (BTS), costa Nordeste do Brasil, a pesca é 

considerada de pequena escala, de acordo com a classificação de Dias-Neto & 

Dornelles (1996). Nos registros pretéritos oficiais de descarregamento 

pesqueiro há mensurações de 20.035 t anuais (± 5.961 t), dos quais 936,9 t 

(4,7%) são de raias (IBAMA, 2008). Dados desses descarregamentos por 

região da BTS são escassos, porém, há informações de que na região 

nordeste da BTS as raias representam o principal recurso descarregado 

(Soares et al., 2009; 2011). Em contraste com a importância ecológica e 

econômica desse recurso pesqueiro, as informações de captura, para fins 

estatísticos, são agrupadas na categoria raias, sem o conhecimento da 
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composição por espécies e consequentemente de suas respectivas dinâmicas 

populacionais (IBAMA, 2008; Soares et al., 2009; 2011).  

A raia Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801) apresenta ampla 

distribuição, desde a região sudeste (Paraná) do Brasil ao Golfo do México 

(Figueiredo, 1977; Menni & Lessa, 1998; Rosa & Furtado, 2004). Ela é 

capturada frequentemente pela frota artesanal costeira da região nordeste do 

Brasil (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011). No presente estudo, é a espécie 

de raias com maior descarregamento (Presente estudo, Introdução). 

Devido à indisponibilidade de informações sobre essa espécie, ela foi 

classificada na lista vermelha de espécies ameaçadas como “Dados 

Insuficientes” pela IUCN (2014). Registro sobre a distribuição geográfica 

(Thorson, 1983; Grijalba - Bendeck et al., 2007) e aspectos reprodutivos (Menni 

& Lessa, 1998; Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011; Grijalba - Bendeck et al., 

2012; Palmeira, 2012; Tagliafico et al., 2013 ) são disponíveis na literatura. Há, 

também, informações sobre a utilização de regiões costeiras como área de 

berçário (Furtado-Neto & Pinto, 2002; Sampaio et al., 2002; Yokota & Lessa, 

2006; 2007). No entanto, na BTS não existiam conhecimentos sobre os 

aspectos acima referidos. 

  O presente trabalho objetiva descrever (1) a estrutura 

populacional (proporção em classe de tamanho, sexual, e de jovens e adultos); 

(2) a variação espaço-temporal na estrutura populacional; e (3) a biologia 

reprodutiva (maturidade, época de cópula, gestação e parto, e fecundidade) de 

Dasyatis guttata capturada pela frota artesanal da Baía de Todos os Santos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e coleta das amostras 

Foram acompanhados descarregamentos de raias nas comunidades de 

São Francisco do Conde (12° 37' 45'' S - 38° 40' 50'' O) e na Ilha de Bom Jesus 

dos Passos (12° 45' 39'' S - 38° 38' 28'' O), capturadas pela frota artesanal. As 

amostragens ocorreram durante um período de sete dias consecutivos, por 

mês em cada localidade, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013. A captura foi 

realizada por meio de dois petrechos principais, a saber: arraieira (n = número 

de descarregamentos acompanhados; n=77) e grozeira (n=228) e três 

suplementares (boia - n=26; linxeiro - n=3; rede de arrasto - n=1). 
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De cada descarregamento foi registrado o nome do pesqueiro, o qual foi, 

posteriormente, localizado em cartas náuticas, por pescadores que atuam na 

área há mais de 20 anos. Os pesqueiros foram agrupados em quatro áreas 

categorizadas de acordo com as características oceanográficas e fisiográficas 

(Cirano & Lessa, 2007) (Fig.1). Particularidades de cada área estão detalhadas 

na Tabela 1.  

 

Coleta de dados 

As espécies foram identificadas com auxílio de manuais (Figueiredo, 

1977; Gomes et al., 2000; Santos & Carvalho, 2004; Gomes et al., 2010). Dos 

exemplares, foi discriminado o sexo, mensurado a largura do disco (LD) em 

centímetros, com auxílio de uma trena e a massa total (MT) em gramas, com 

auxílio de dinamômetro, com precisão de 0,1 cm. Dos exemplares machos, a 

consistência do pterigopódio (clásper) esquerdo foi avaliada em rígida, semi-

flexível ou flexível (Clark & Von Schmidt, 1965; Snelson et al., 1988). A massa 

das gônadas (testículo e ovário) e fígado foi mensurada com balança com 

precisão de 0,01g.  

Classificaram-se a fase do ciclo de vida dos exemplares, por meio de 

critérios macroscópicos (Wourms & Demski, 1993; Snelson et al., 1988). Os 

exemplares foram classificados em: embrião (Fig.2), neonato, juvenil – imaturo 

(A), em maturação (B) e adulto (C)) (Tab.2). Exemplares considerados como 

embriões a termo foram obtidos da cavidade uterina da fêmea, e apresentaram 

resquício de vitelo interno (Fig.2). Os neonatos considerados eram exemplares 

com tamanho próximo ao nascimento, entre 12 e 19 cm de LD (Gianeti, 2011), 

e que também apresentaram essa característica.  

Os exemplares apresentando gônadas ou fígado danificados, pela sua 

retirada, não foram pesados, no entanto, quando possível, classificado quanto 

à fase do ciclo de vida. 

Análises dos dados 

Distribuição da frequência de tamanho 

A distribuição de largura de disco (LD) dos exemplares foi realizada para 

machos e fêmeas, mensalmente. Teste Kolmogorov–Smirnov foi aplicado a fim 

de verificar diferenças significativas nas distribuições de LD de ambos os 
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sexos. Diferença significativa das medianas de LD entre machos e fêmeas, 

meses e áreas foi testada com a aplicação do teste Kruskal-Wallis One -Way 

(Zar, 2009). Teste a posteriori de Dunn´s foi aplicado quando houve diferença 

entre essas variáveis. No presente estudo, considerou-se α =0,05 (Zar, 2009).  

Análise espacial (áreas 1 a 4) foi realizada somente para exemplares 

capturados pela grozeira, por ser o único petrecho utilizado nas quatro áreas. 

Razão sexual e de jovens e adultos 

A proporção de machos e fêmeas, e de jovens e adultos para a amostra 

total e entre meses consecutivos foi testada com o teste de qui-quadrado (Zar, 

2009), a fim de verificar a significância de desvios de razão 1:1 entre essas 

variáveis.  

Maturidade reprodutiva  

Foi calculada a proporção de exemplares nos diferentes estádios de 

maturidade (A, B ou C), mensalmente. O comprimento mediano de primeira 

maturação reprodutiva, tamanho no qual 50% dos indivíduos estão maduros 

(L50), de machos e fêmeas, e o comprimento no qual todos os indivíduos estão 

aptos a reprodução (L100) foram estimados com dados de proporções de 

estádios de maturidade por LD (cm), através do ajuste de uma curva logística 

(Vazzoler, 1996). 

Ciclo reprodutivo 

O período reprodutivo de machos e fêmeas foi detectado através das 

frequências médias mensais no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 

2013: (I) de cada estádio de maturidade; (II) da relação gonadossomática 

(RGS), obtida pela equação RGS = MG*100/MT, sendo que, MG é a massa da 

gônada em gramas e MT, a massa total dos exemplares examinados; (III) e da 

relação hepatossomática (RHS), calculado pela expressão GHS = MFig x 

100/MT, sendo que, MFig é a massa do fígado em gramas. 

Diferença significativa das medianas mensais da RGS e IHS foi testada 

com a aplicação do teste Kruskal-Wallis One-Way (Zar, 2009). Teste a 

posteriori de Dunn´s foi aplicado quando houve diferença entre essas variáveis.  

A frequência de ocorrência de fêmeas grávidas e de embriões foi 

registrada mensalmente. Dos embriões, registrou-se o sexo e a LD, cm. Teste 

de qui-quadrado (Zar, 2009) foi aplicado para verificar a significância de 
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desvios de razão 1:1 de embriões machos e fêmeas. Comparações dos valores 

das médias de LD dos embriões foram realizadas mensalmente.  

Além dessas análises, o diâmetro dos maiores folículos vitelogênicos foi 

mensurado (mm), mensalmente. Aplicou-se o teste Kruskal-Wallis One-Way 

(Zar, 2009), para testar a diferença dos valores medianos mensais.  

Fecundidade 

A fecundidade uterina foi obtida pela contagem de embriões presentes 

nos úteros das fêmeas grávidas. Visando verificar a relação da fecundidade em 

função do tamanho das fêmeas, foi analisada a variação do número de 

embriões por LD das fêmeas. A fecundidade ovariana foi obtida pelo número 

de ovócitos vitelogênicos nos ovários das fêmeas maduras. 

RESULTADOS 

Distribuição da frequência de tamanho 

O total de 1154 exemplares de D. guttata foi capturado, e que 

apresentaram LD entre 16,5 e 105 cm (média ± dp.; 53,7± 13,8). A LD das 

fêmeas se situou entre 31,0 e 105,0 cm (59,0 ± 15,5) e dos machos entre 16,5 

e 78,0 cm (46,3 ± 5,2). Exemplares com LD entre 43,5 - 52,5 cm foram os mais 

frequentes (Fig.3). Houve diferença significativa na frequência de distribuição 

de LD entre machos e fêmeas (Kolmogorov–Smirnov, P=0,03). 

Na Figura 4 foi representada a distribuição dos exemplares por classe de 

LD nos 13 meses. Não houve efeito da época do ano na LD de machos (KW, 

H=11,6; gl=12; P=0,47) e fêmeas (KW, H=13,3; gl=12; P=0,34). A maior fêmea 

(LD=105 cm) ocorreu em dezembro e o maior macho (LD=78 cm) em fevereiro. 

Os menores exemplares foram capturados em abril (LD=16,5 cm) e em março 

(LD=31 cm), os quais corresponderam a exemplares machos. 

Com relação à distribuição espacial do tamanho dos exemplares, pode-

se evidenciar que, em todas as áreas, a captura incidiu principalmente sobre 

exemplares com LD entre 43,5-52,5 cm, fato mais evidentes nas áreas 1 (72%) 

e 2 (43%). Observou-se um aumento na captura de classes com LD superiores 

nas áreas A3 e A4, devido à captura de fêmeas de tamanho maior (Fig.5).  

Os valores médios de LD para machos não foram homogênea nas 

quatro áreas (H=18,9; gl=3; P<0,001), diferindo entre a A1 e as áreas A2 e A4 

(P<0,05). Tal fato, também foi observado para a LD média das fêmeas 
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(H=94,8; gl=3; P<0,001), havendo a formação de um grupo heterogêneo na A1 

e homogêneo entre as áreas A2, A3 e A4, as quais apresentaram LD maiores 

(P>0,05) (Fig.5). 

Razão sexual e de jovens e adultos 

Dos 1154 exemplares, 672 eram fêmeas e 482 machos (proporção de 

1:0,71), valores estatisticamente diferentes (2=15,4; gl=1; P<0,001). A 

proporção de fêmeas foi maior em todos os meses, exceto nos meses de 

setembro e outubro. Houve diferença significativa na proporção de machos e 

fêmeas, entre abril e maio (2=3,4; gl=1; P<0,001), e outubro e novembro 

(2=4,11, gl=1, P=0,04) (Fig.5). Entre os meses de janeiro e março de 2012, a 

proporção de fêmeas aproxima-se do dobro da proporção de machos (Fig.6).  

O total de 771 (66,8% da amostra total) exemplares foi classificado 

quanto à fase do ciclo de vida (juvenil e adulta). Não houve diferença 

significativa (2=0,12; gl=1; P=0,72) nessa proporção (1 Jovem: 0,89 Adulto) 

(Fig.7). A proporção de jovens foi superior à de adultos ao longo do ano, exceto 

no mês de fevereiro (2 = 4,2; gl=1, P=0,03), quando a porcentagem de adultos 

foi duas vezes superior à de jovens (Fig.7). 

Houve uma ocupação espacial diferenciada dos exemplares machos e 

fêmeas, e de jovens e adultos (Fig.8). Na área 1, houve maior proporção de 

jovens e proporção similar de machos e fêmeas. Nas demais áreas houve 

maior captura de exemplares adultos e fêmeas, com um valor crescente da 

área 2 para 4 (Fig.8). 

Maturidade reprodutiva 

Por meio de ajuste de curva logística aos dados de adultos e LD, foi 

estimado para machos, L50= 41,9 cm LD e L100 = 54,0 cm LD (Fig.9a) e para as 

fêmeas, L50 = 60,4 cm LD e L100 = 70,0 cm LD (Fig.9b).  

Ciclo reprodutivo 

Considerando ambos os sexos, houve maior frequência de jovens (B) 

longo do ano, exceto em fevereiro (Fig.8). Nos meses de dezembro, setembro, 

fevereiro e abril a proporção de adultos foi maior para machos, e em fevereiro e 

novembro, para fêmeas. Exemplares imaturos (A) foram registrados em abril e 

novembro (Fig.10).  
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A RGS apresentou heterogeneidade no período para ambos os sexos. 

Para as fêmeas (KW, H=26,93; gl=11; P=0,005) foram encontradas diferenças 

significativas nos valores entre agosto e os meses de abril e março (P<0,05). 

Nos machos (KW, H=29,93; gl=11; P=0,002), foram encontradas entre o mês 

de fevereiro e abril, maio e dezembro (P<0,05).  Os maiores valores medianos 

ocorreram em fevereiro, agosto e setembro para machos e, em fevereiro, 

março, setembro e outubro (Fig.11A e 11B). 

  A RHS não apresentou diferença significativa para tanto para os sexos 

grupados (KW, P>0,05) quanto para fêmeas (KW, H=8,09; gl=11; P=0,77) e 

machos (KW, H=8,28; gl=11; P=0,68). Os maiores valores medianos ocorreram 

em fevereiro, março e junho para machos e, em setembro e janeiro para as 

fêmeas (Fig.11C E 11D). 

Fêmeas grávidas (com presença de “leite uterino”, embriões ou vestígios 

de embriões não formados) foram registradas em todos os meses, com maior 

frequência em fevereiro, março de 2012 e janeiro de 2013 (Fig.12). Dentre as 

fêmeas grávidas, 39,8% carregavam embriões. Dezenove embriões foram 

abortados a bordo, impossibilitando a identificação da fêmea. 

A razão sexual dos embriões foi 1 Fêmea: 0,86 Machos, sem diferença 

significativa (2=0,13; gl=1; P=0,71). Embriões com maior tamanho médio de 

LD foram registrados em março e dezembro (Fig.13), e embriões a termo foram 

registrados em março, maio e dezembro, com LD entre 146 mm a 190 mm, 

sendo o maior em maio. 

As maiores médias dos folículos vitelogênicos ocorreram em agosto e 

fevereiro e março, respectivamente. Não houve diferenças significativas nos 

valores medianos desses folículos registrados mensalmente (P>0,05). 

Fecundidade 

 A fecundidade uterina média foi de 3,59±2,14 DP embriões, com número 

máximo de oito em fevereiro. Houve uma tendência ao aumento da 

fecundidade uterina com o aumento das classes de tamanho das fêmeas, 

principalmente em exemplares com LD superior a 86,5 cm (Fig.14). 

 A fecundidade ovariana média foi de 2,76±2,27 ovócitos vitelogênicos 

por fêmea. A maior média ocorreu em novembro, com 3,47±2,8 ovócitos, 

resultado similar à fecundidade uterina. 
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DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo fornecem pela primeira vez informações 

sobre a estrutura populacional e dados reprodutivos de Dasyatis guttata 

capturada na Baía de Todos os Santos. Essas informações podem ser 

utilizadas em modelagens ecológicas e no ordenamento pesqueiro local.  

A captura incidiu, principalmente, sobre exemplares da classe de LD de 

43,5 a 52,5 cm, possivelmente por ser o tamanho mais vulnerável aos 

petrechos acompanhados. Em águas rasas costeiras de Caiçara do Norte 

(RN), região Nordeste do Brasil, foi capturada maior proporção de exemplares 

de menor tamanho (12,7–19,0 cm de LD), por meio de arrasto de praia 

(Gianeti, 2011). As redes de emalhe e de arrasto são consideradas petrechos 

menos seletivos e tendem a capturar, com maior frequência, exemplares 

pequenos (Silva et al., 2007, Estalles et al., 2011). Além disso, os 

elasmobrânquios, de modo geral, utilizam áreas rasas e costeiras como área 

de berçário (Heupel et al., 2007; Yokota & Lessa 2007; Cerutti-Pereyra et al., 

2014).  

Contrastando com os resultados apresentados por Yokota e Lessa 

(2006; 2007) e Gianeti (2011), não houve captura expressiva de exemplares 

com LD < 31 cm pelos principais petrechos acompanhados neste estudo 

(arraieira e grozeira), possivelmente devido à (I) falta de atratividade pelo 

tamanho do anzol ou da isca (White & Dharmadi, 2007) e (II) não ingestão de 

Teleostei por exemplares dessa classe de tamanho (Gianeti, 2011), no caso da 

grozeira, e (III) alocação dos petrechos em profundidades superiores no 

presente trabalho. A captura de exemplares maiores em profundidades 

superiores já foi citada em outros trabalhos (Snelson et al., 1989; Silva et al., 

2007).  

Baseado nos dados de LD dos exemplares (16,5 a 105 cm) pode-se 

apontar que D. guttata de pequeno e grande porte utilizaram a BTS, no período 

de estudo. A captura de um exemplar neonato (16,5 cm LD) combinada com a 

presença de fêmeas em estágio avançado de gravidez, além do relato dos 

pescadores locais de ocorrência de neonatos ao longo de todo o ano, permite 

uma consideração sobre o uso da BTS de exemplares nessa fase do ciclo de 

vida.  
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As proporções espaciais diferentes de exemplares machos e fêmeas, e 

de jovens e adultos pode denotar uso diferenciado durante o ciclo de vida 

dessa espécie. Na área 1 (noroeste BTS), local raso, com grande extensão de 

manguezal e aporte continental (Cirano & Lessa, 2007), houve maior proporção 

de jovens, e a proporção de machos e fêmeas é similar. Em locais com 

características semelhantes, costeiras, de pouca profundidade e presença de 

manguezal, a proporção sexual de elasmobrânquios não difere 

estatisticamente (Ismen, 2003; Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011). Tais 

áreas são consideradas como áreas de berçário. Segundo vários autores, 

áreas estuarinas e lagunares provêm alimento e proteção contra predadores 

durante o parto e nos primeiros estágios de vida (Duncan & Holland, 2006; 

Guttridge et al., 2013). Além disso, a mobilização de fêmeas grávidas de D. 

guttata para áreas de baixa salinidade, como a área 1, foi citada por Thorson 

(1983).  

Reforçando os argumentos acima apresentados, há informações de que 

a proporção sexual de embriões de dasiatídeos não difira de 1:1, tanto entre os 

nascidos em cativeiro (Henningsen, 2000), como na natureza (Ebert & Cowley, 

2008; Gianeti, 2011; Ramirez-Mosqueda et al., 2012; Grijalba – Bendeck et al., 

2012). Com base nesses fatos, sugere-se que a área 1 seja a principal área da 

atividade de parto de D. guttata e os neonatos e jovens permaneçam nessa 

área durante as primeiras semanas, meses ou anos, antes de atingir a 

maturidade.  

A presença de exemplares maiores e adultos, e na maioria fêmeas, em 

áreas mais profundas e heterogêneas (e.g. áreas 2, 3 e 4), pode estar 

relacionada a diversos fatores, tais como: (I) diferença de seleção de habitat 

por classe de tamanho (e.g. profundidade) (Ebert & Cowley, 2008; Wearmouth 

& Sims, 2009; Jacoby et al., 2011; Grijalba - Bendeck et al., 2012); (II) 

diferenças de recursos alimentares disponíveis, haja vista a variação da dieta 

por classe de tamanho (Gianeti, 2011; Presente tese, Capítulo 4); e (III) menor 

susceptibilidade das fêmeas à predação, devido ao maior incremento de LD 

nos primeiros anos de vida das fêmeas em relação aos machos (Gianeti, 2011, 

Presente tese, Capítulo 3). Segregação sexual para adultos de D. guttata na 

costa Maranhense foi registrada por Menni & Lessa (1998) e por Thorson 

(1983) no Caribe. 
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As fêmeas de D. guttata apresentaram valores superiores de LD e da 

estimativa de maturidade reprodutiva do que os machos, em concordância com 

estudos realizados em outras áreas (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011; 

Grijalba – Bendeck et al., 2012). Há indicações de que seja uma característica 

dos elasmobrânquios, principalmente de espécies vivíparas, tais como Dasyatis 

say (Snelson et al., 1988 ; 1989), Dasyatis centroura (Capapé, 1993), Dasyatis 

marianae (Yokota & Lessa, 2007), Dasyatis zugei (White & Dharmadi, 2007), 

Dasyatis dipterura (Smith et al. 2007), Dasyatis chrysonota (Ebert & Cowley, 

2008) e Dasyatis lata (Dale & Roland, 2012). O maior tamanho atingido pelas 

fêmeas, principalmente, em espécies vivíparas, está relacionado à maior 

necessidade de espaço abdominal para o armazenamento de embriões, além 

de um fígado maior para armazenar lipídeos, que será alocada durante a 

atividade reprodutiva (Wourms & Demiski, 1993). 

 O tamanho da primeira maturidade reprodutiva, para fêmeas e machos, 

foi de 60,4 cm e 41,9 cm de LD, o que corresponde a 57,5% e 53,7 % da 

máxima LD amostrada, respectivamente. Variações regionais dos valores da 

primeira maturidade da espécie são evidências da plasticidade desse aspecto: 

Thorson (1983; Fêmeas: 55 cm; Machos: 45 cm) e Tagliafico et al., (2013; 56 

cm para ambos os sexos) na Venezuela; Yokota & Lessa (2007; Fêmea: 50-55 

cm; Macho: 42 – 46 cm) e Gianeti (2011; Fêmea: 51,3 cm; Macho: 43,5 cm), 

em região mais ao norte do Brasil. Resultados similares ao do presente estudo 

foi estimado para D. guttata no Pará (Palmeira, 2012; Fêmea: 60,0 cm; Macho: 

47,0 cm) . 

Em relação ao ciclo reprodutivo, há indicações de que, na BTS a cópula, 

ocorra em seguida do parto, pois fêmeas em estágio avançado de gestação 

apresentaram também ovócitos vitelogênicos. A vitelogênese simultânea à 

gestação é conhecida para essa espécie (Thorson, 1983; Yokota & Lessa, 

2007; Gianeti, 2011; Palmeira, 2012). Embora, estudos com informações de 

cópula de D. guttata não tenham sido encontrados, Chapman et al. (2003) 

observaram a cópula de D. americana nas Bahamas minutos após o parto, 

todavia, não foi confirmado a ocorrência da fertilização. Maruska et al. (1996) 

descreveram cópulas de Dasyatis sabina na costa da Flórida, entre outubro e 

março, seguida  do desenvolvimento ovocitário e fertilização em março e abril. 
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Uma época de cópula estendida, entre 4 a 5 meses foi sugerida para D. guttata 

(Grijalba – Bendeck et al., 2012).   

  Sugere-se que o ciclo reprodutivo (cópula e parto) ocorra ao longo do 

ano, com um primeiro pico de cópula entre os meses de janeiro e março (final 

do verão austral), e entre os meses de agosto a outubro (início da primavera) 

apontando a relação entre essa atividade e a estação seca. Tal argumento é 

baseado no aumento (I) da proporção de fêmeas grávidas, (II) do número de 

embriões, (III) da média de LD dos embriões, principalmente entre janeiro e 

março, e (IV) presença dos maiores folículos vitelogênicos, (V) aumento da 

média da relação gonadossomática, e (VI) da média da relação 

hepatossomática, nesses dois períodos. Registros dos menores exemplares 

para ambos os sexos no início do outono (abril), também, reforçaram essa 

suposição. Yokota & Lessa (2007) e Gianeti (2011) indicaram ser a estação 

seca, entre agosto e março, a época principal de parto e cópula para D. guttata 

do Rio Grande do Norte. 

Deste modo, há fortes evidências de que D. guttata apresente na BTS 

dois picos reprodutivos anual de geração de descendentes. Resultado que está 

de acordo com Yokota & Lessa (2007) e Palmeira (2012), em regiões mais ao 

norte da costa do Brasil em relação à área de estudo. No entanto, um pico 

reprodutivo foi descrito para D. guttata em Caiçara do Norte (Gianeti, 2011) na 

estação seca. Ciclo anual foi registrado para várias espécies de Dasyatis: D. 

americana (Henningsen, 2000), D. chrysonota (Ebert & Cowley, 2009); D. say 

(Snelson et al., 1989); D. sabina (Snelson et al., 1988). No entanto, há também 

relatos de ciclo bianual para D. marmorata (Valadou et al., 2006) e proposição 

de trianual para D. marmorata (Capapé & Zaouali, 1995). 

A sazonalidade reprodutiva é comum entre os elasmobrânquios, e é 

relacionada às condições adequadas para nascimento e sobrevivência dos 

descendentes, principalmente em ambientes temperados e em altas latitudes 

(Wourms & Demski, 1993). A BTS, embora, não apresente expressiva variação 

da temperatura superficial da água, está submetida às variações sazonais de 

precipitação (INMET, 2014), acarretando variação de incidência e penetração 

de luz solar.  Esse ciclo ambiental age como sincronizador dos ciclos internos 

(Underwood, 1989), no caso o reprodutivo. Inúmeros trabalhos investigaram o 

controle do fotoperíodo e regulação de hormônios e sua influencia no ciclo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109564330801115X#bib25
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reprodutivo em peixes cartilaginosos (Heupel et al., 1999; Mull et al., 2008, 

2010; Nosal et al., 2014). Por exemplo, espécies estudadas em latitudes 

distintas, como o tubarão Rhizoprionodon lalandii, podem apresentar variações 

em aspectos do ciclo reprodutivo, como a estação sazonal do parto, e tempo 

de gestação (Macedo et al., 2012). 

A amplitude do tempo de gestação conhecido das espécies cogenéricas 

varia entre 3 meses (D. marmorata; Capapé & Zaouali, 1995) e 11 meses  (D. 

say; Snelson et al., 1989). White & Dharmadi, (2007) argumentaram que as 

Dasyatidae da região subtropical têm gestações mais curtas que as de região 

temperada; e Wallman & Bennett (2006) associaram o tempo de 

desenvolvimento do embrião ao aumento da temperatura da água. Esse 

padrão foi demonstrado por Mahon et al., (2004) para Aetobatus narinari, que 

apresentou tempo mais longo em baixas temperaturas (11 – 12,5 meses; 19,8 

– 29,4°C) em comparação com temperaturas mais elevadas (6,0 –  6,2 meses; 

28,1 – 30,1°C).  

Neste estudo, provavelmente, a gestação de D. guttata, seja entre 

quatro e cinco meses. No primeiro pico reprodutivo a fecundação, deve ocorrer 

entre janeiro e fevereiro e o parto em meados de abril e maio. No segundo pico 

reprodutivo, a fecundação ocorre entre agosto e outubro e parto entre janeiro a 

março, corroborando com os resultados de Gianeti (2011). Período um pouco 

mais longo, entre cinco a seis meses, foi sugerido por Yokota & Lessa (2007) 

em região adjacente, localizado mais ao norte da costa do Brasil. Estudos 

interanuais podem esclarecer com maior acurácia esse período. 

Com relação à fecundidade, a baixa fecundidade uterina de D. guttata da 

BTS (3,59 embriões/fêmea ± 2,14) é similar ao resultado obtido por Gianeti 

(2011) na costa de Pernambuco e por Palmeira (2012) na Paraíba. Esse é o 

padrão dos dasiatídeos, com registros médios de dois embriões por fêmea 

(Villavicencio-Garayzar et al., 1994; Snelson, et al., 1988; Raje, 2003; Smith et 

al., 2007). Alguns autores (e.g. White et al., 2001) relacionaram o número de 

embriões na amostra a possíveis perdas in situ devido ao aborto provocado 

pelo estresse da captura.  Embora, neste estudo, tenham sido registrados 

casos de aborto, os valores de fecundidade ovariana (2,76 ovócitos/fêmea ± 

2,27) foram similares aos dos embriões, reforçando os resultados obtidos.  
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À luz dos resultados obtidos, evidenciou-se que a profundidade, tipo de 

fundo e insolação são os principais fatores abióticos estruturadores da 

dinâmica de população dessa espécie na BTS. Essa população utiliza a BTS 

como área de desenvolvimento e parto. Ainda, sugere-se que a área a 

noroeste (área 1) da BTS, seja uma área importante de berçário. No entanto, 

acompanhamentos de descarregamentos de Dasyatis guttata capturadas por 

petrechos menos seletivos, como redes de arrasto, podem elucidar melhor 

essa questão. Um fator positivo para essa espécie é a entrada contínua de 

descentes nesse estoque, com dois picos reprodutivos na época seca. 

Contudo, esse estudo evidenciou a elevada vulnerabilidade dessa espécie 

frente à baixa fecundidade e a elevada proporção de capturas incidindo sobre 

fêmeas grávidas e jovens. 

Ressalta-se a importância da obtenção de dados biológicos de Dasyatis 

guttata, em longo termo, para geração do conhecimento da dinâmica 

populacional dessa espécie. Tais informações são básicas para a ordenação 

da pesca local, haja vista a função econômica e biológica desse recurso. Além 

disso, deve ser dada atenção especial à área noroeste da BTS, pois foi 

detectado que ela serve como local de recrutamento de exemplares juvenis, 

responsáveis pela manutenção do estoque parental.  
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Figura 1. A Baía de Todos os Santos, sua localização na costa norte do Brasil, 
as quatro áreas de pesca (A1 – A4) e Bom Jesus dos Passos (1), local de 
descarregamento da pesca de Dasyatis guttata onde foram obtidos os dados 
de captura e informações da pesca (pesqueiro e esforço de pesca). 
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Figura 2. Fotos documentais de aspectos reprodutivos de Dasyatis guttata da 
Baía de Todos os Santos. (A) embrião macho; (B) Embrião a termo fêmea; (C) 
Útero de Dasyatis guttata, contendo embrião e “leite uterino”. 
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Figura 3. Distribuição dos exemplares por classe de largura de disco (cm) de 
Dasyatis guttata capturados entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013 na Baía de 
Todos os Santos. 
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Figura 4. Distribuição de classe de largura do disco de Dasyatis guttata amostradas 
por mês entre Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013, na Baía de Todos os Santos. Eixo y 
com escalas diferentes. 

 
Figura 5. Distribuição por classe de comprimento de Dasyatis guttata na Baía 
de Todos os Santos por área. M= Macho. F=Fêmea. N=número de exemplares 
amostrados. A1= área 1. A2=área 2. A3=área 3. A4=área 4.  
 

 

 

Figura 6. Proporção (%) de machos e fêmeas de Dasyatis guttata capturados 
na Baía de Todos os Santos, por mês, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013.  
        P< 0,05 
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Figura 7. Proporção (%) de exemplares jovens e adultos de Dasyatis guttata 
capturados na Baía de Todos os Santos, por mês, entre janeiro de 2012 e 
janeiro de 2013. ( ) número de exemplares amostrados.        P<0,05. 
 

 

 
Figura 8. Proporção (%) de machos e fêmeas e de jovens e adultos de 
Dasyatis guttata capturados entre Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013 na Baía 
de Todos os Santos, por área. A1= área 1. A2=área 2. A3=área 3. A4=área 4.  
     P<0,05 
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Figura 9. Curva logística do percentual de adultos de Dasyatis guttata por 
classe de Largura de disco (cm) na Baía de Todos os Santos. (a) macho (n = 
339), (b) fêmea (n = 432) 
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Figura 10. Distribuição dos estádios de maturidade reprodutiva por mês, entre 
Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013, para machos e fêmeas na Baía de Todos 
os Santos. A=Imaturo; B=Em Maturação; C=Adulto. ( ) número de exemplares 
amostrados. 
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Figura 11. Box-plots da Relação gonadossomática (RGS) e hepatossomática (HPS) de fêmeas (A, C) e machos (B, D) de 
Dasyatis guttata entre Fevereiro de 2012 e Janeiro de 2013. Meses de 1 a 12 correspondem de Fevereiro de 2012 a Janeiro 
de 2013, consecutivamente.     
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Figura 12. Frequência de fêmeas grávidas de Dasyatis guttata entre janeiro de 
2012 e janeiro de 2013 na Baía de Todos os Santos 
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Figura 13. Box-plot da Largura de disco de embriões de Dasyatis guttata entre 
Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013 na Baía de Todos os Santos. Meses de 1 a 
13 correspondem a janeiro de 2012 a janeiro de 2013, consecutivamente. 
N=100. Linha contínua é a média. 
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Figura 14.  Número de embriões por classe de largura de disco (LD) das 

fêmeas de Dasyatis guttata na Baía de Todos os Santos. Linha contínua: 

média, linha pontilhada: Mediana. 
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Tabela 1. Características das áreas de captura de Dasyatis guttata na Baía de 

Todos os Santos, com base em Cirano & Lessa (2007). 

Área de captura Característica 

Área 1 Presença abundante de manguezal, substrato principalmente de 

lama e areia, e com aporte continental (rio Subaé) 

Área 2 Substrato de lama, areia, mosaicos de cascalho, com aporte 

continental (rio Paraguaçu), locais com profundidade elevada. 

Área 3 Presença de manguezal degradado, substrato principalmente 

de lama e areia e presença de recifes de corais. 

Área 4 Substrato principalmente de areia e lama, presença de recifes 

de corais esparsos, local com maior influência oceânica e com 

locais mais profundos. 

 

Tabela 2.  Classificação da fase do ciclo de vida para machos e fêmeas de 

Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 

Fase de vida Macho Fêmea 

Imaturo (A) 
clásper pequeno e  flexível; 
testículo não desenvolvido 

ovários sem ovócitos 
aparentes, útero com 
aspecto filiforme 

Em Maturação (B) 

clásper e testículos em 
desenvolvimento, ductos 
espermáticos iniciando 
meandramento 

ovários apresentam 
ovócitos claros e visíveis 
macroscopicamente, 
glândula nidamentária e 
útero em processo de 
alargamento. 

Adulto (C) 

clásper completamente 
desenvolvido e rígido, 
testículos lobulados e bem 
vascularizados, ductos 
espermáticos ondulados. 

glândula nidamental 
alargada, ovários com 
ovócitos amarelos, 
vitelogênicos, presença de 
embriões ou “leite uterino” 
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Capítulo 3 – Idade e crescimento de Dasyatis guttata na Baía de Todos os 

Santos, Bahia, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Os elasmobrânquios, em geral, são caracterizados pelo crescimento 

lento, ciclo de vida longo (>20 anos de idade) e baixa fecundidade (Musick et 

al., 2000; Stevens et al., 2000). Os peixes, principalmente os pertencentes a 

esse grupo, são altamente sensíveis ao aumento da mortalidade por pesca, 

sendo o recrutamento crucial para manutenção do estoque parental (Camhi et 

al., 1998; Stevens et al., 2000; Dulvy & Forrest, 2010). 

A estimativa dos parâmetros de crescimento (e.g. L∞, k) é necessária 

para estabelecer parâmetros de longevidade, mortalidade, produtividade e 

dinâmica populacional, informações fundamentais para subsidiar planos de 

manejo e ordenamento pesqueiro (Holden, 1972; Musick et al., 2000; 

Simpfendorfer et al., 2011). Tais informações ainda são incipientes, e 

inexistentes para a maioria das espécies, não permitindo uma efetiva de gestão 

pesqueira desse recurso. A ausência de gestão pesqueira tem acarretado a 

diminuição das capturas e colapso de estoques de diversas espécies de 

elamosbrânquios (Kotas et al., 2005; Monte-Luna et al., 2009; Fernandez-

Carvalho et al., 2014). O declínio dessas populações pode ter implicações na 

estrutura e função do ecossistema marinho, gerando impactos ecológicos e 

econômicos importantes (Stevens et al., 2000; Myers & Worm, 2003). 

As raias Dasyatidae, embora, estejam entre as mais abundantes das 

áreas costeiras tropicais (Carpenter & Niem, 1999), estão sujeitas à elevada 

pressão da pesca artesanal (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011). Além disso, 

poucos são os estudos de idade e crescimento para as espécies dessa família. 

Estudos dessa natureza foram realizados com Dasyatis dipterura na costa do 

México (Smith et al., 2007), Dasyatis pastinaca na Cilícia (Yeldan et al., 2009), 

Neotrygon kuhlii na Austrália (Pierce & Bennett, 2009) e Dasyatis fluviorum da 

costa leste da Austrália (Pierce & Bennett, 2010). Para Dasyatis guttata foi 

estimada a idade e crescimento de exemplares na costa do Rio Grande do 

Norte no Brasil (Gianeti, 2011).  

Dasyatis guttata é uma raia de médio a grande porte (largura de disco -

LD de até 200 cm) (Stehmann et al. 1978, Cervigón & Alcalá 1999), que ocorre 



72 
 

no Atlântico Oeste, distribuindo–se da costa do Paraná  (sudeste do Brasil) até 

o Golfo do México (Figueiredo, 1977; IUCN, 2014). Essa espécie atinge a 

primeira maturação reprodutiva (L50) com cerca de 60 cm e 42 cm de LD, para 

fêmeas e machos, respectivamente (Presente tese, Capítulo 2). As fêmeas 

produzem entre 2-10 embriões que nascem com 12 a 17 cm de LD (Gianeti, 

2011). Devido à indisponibilidade de informações sobre essa espécie, ela é 

classificada na lista vermelha de espécies ameaçadas como “Dados 

Insuficientes” pela IUCN (2014).  

Essa espécie é capturada frequentemente pela frota artesanal costeira 

da região Nordeste do Brasil (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011) e 

representa um dos recursos pesqueiros com o maior descarregamento na Baía 

de Todos os Santos (BTS) (Soares et al., 2009; 2011; Presente tese, 

Introdução). Dados de crescimento dessa espécie foram estimados para a 

costa do Rio Grande do Norte, região mais ao norte da costa brasileira. 

Entretanto, não há informações sobre esse aspecto para o estoque de D. 

guttata na Baía do Todos os Santos, fato que limita o estabelecimento de 

sólidas medidas de conservação. Limitação amparada na comumente variação 

latitudinal nos parâmetros de crescimento nas espécies de dasiatídeos 

(Driggers et al., 2004; Ainsley et al., 2014).       

Diante desse panorama, o estudo da idade e do crescimento da D. 

guttata na BTS foi conduzido, com base nos seguintes objetivos específicos: (I) 

descrever o incremento em peso em relação à largura do disco; (II) estimar a 

periodicidade e época de formação dos anéis etários; (III) estimar os 

parâmetros de crescimento (L∞, k e idade de maturação reprodutiva); e (IV) a 

curva de crescimento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostragem dos exemplares 

Os exemplares de Dasyatis guttata foram obtidos de descarregamentos 

pesqueiros da pesca artesanal das comunidades de São Francisco do Conde 

(12° 37' 45'' S - 38° 40' 50'' O) e na Ilha de Bom Jesus dos Passos (12° 45' 39'' 

S - 38° 38' 28'' O), durante as visitas mensais entre janeiro de 2012 e janeiro de 

2013. 
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A Largura do disco (LD em centímetros, precisão 0,1), massa total (MT 

em quilograma) e do sexo foram obtidos apenas dos exemplares 

descarregados inteiros (ou seja, aqueles não eviscerados). Desse conjunto de 

exemplares, para a remoção e obtenção das vértebras, foi feita uma seleção 

para incluir exemplares de todos os tamanhos, para ambos os sexos, 

disponibilizados pelos pescadores. Um segmento de cinco vértebras foi retirado 

da região escapular dos exemplares selecionados; essas vértebras, 

posteriormente, foram acondicionadas e armazenadas em solução fixadora de 

formol a 4% neutralizada, e após 72 horas conservadas em álcool 70%.  

Preparação das vértebras 

As vértebras foram limpas e então, removeu-se o arco hemal e o 

excesso de tecido, conforme recomendado por Cailliet & Goldman (2004). Um 

centrum vertebral de cada indivíduo foi fixado em lâminas de microscopia com 

resina adesiva (Fig.1). Secções sagitais (0,3-0,4mm) de cada centrum foram 

obtidas com serra metalográfica de baixa velocidade (Isomet BuehlerTM) e 

preservadas em solução de álcool isopropílico (70%).   

Leitura dos anéis etários 

Foram realizadas três leituras independentes dos anéis etários das 

secções sagitais, com luz incidente em estereomicroscópio e analisador de 

imagem Discovery V12 Carl Zeiss, modelo AxioVision 4.8.2 com aumento de 

20x. As leituras foram realizadas pelo mesmo leitor, tendo a primeira a função 

de padronizar a leitura dos anéis, sendo posteriormente descartada. Após as 

outras duas leituras, das secções que divergiram em 2 anos de idade de 

contagem, nova leitura foi realizada, e em caso de persistência de divergência, 

a vértebra em questão foi descartada. Foram considerados anéis etários 

completos (annulus) aqueles compostos por uma banda opaca (clara, mais 

mineralizada) e uma banda translúcida (escura, menos mineralizada), que 

muitas vezes apresentava “incrementos menores” (ou “falsos anéis”) (Cowley, 

1997; Cailliet et al., 2006) (Fig.2). As marcas consideradas foram as 

visualizadas tanto no corpo calcareum, quanto na intermedialia, considerando a 

clareza e o contraste do anel. As contagens foram realizadas sem o 

conhecimento do tamanho dos indivíduos, data de coleta, e diagnóstico feito 
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nas leituras anteriores, minimizando vícios desses fatores nas leituras (Cailliet 

et al., 2006).   

Variação na estrutura de tamanho corpóreo (LD) entre machos e fêmeas 

Para comparar a distribuição de frequência de classes de comprimento 

(LD) entre machos e fêmeas das amostras, aplicou-se o teste de Kolmogorov-

Smirnov (α = 5%) (Zar, 2010). 

Relação entre largura de disco (LD) e massa total (MT)  

Dos exemplares descarregados inteiros, foi testada a alometria do 

incremento da LD em relação à MT, separadamente para machos e fêmeas 

pelo método dos mínimos quadrados, após ajuste da função MT=LD.xb 

(Huxley, 1936). O tipo de incremento foi avaliado pelo teste t, testando se o 

coeficiente angular b é significativamente igual (isometria), maior (alometria 

positiva) ou menor do que 3 (alometria negativa) (α = 5%) (Sparre & Venema 

1989). Análise de covariância (ANCOVA) foi aplicada para testar se há 

variação da relação LD-MT entre sexos.  

Relação largura entre disco (LD) e raio da vértebra (RV) 

De cada centrum, mensurou-se o raio da vértebra (RV em milímetros), a 

fim de verificar a relação entre o raio e a LD, para sexos separados, através do 

ajuste do modelo linear RV = LDb + a (Campana et al., 1995). Análise de 

covariância, ANCOVA, foi aplicada para testar o efeito do sexo. 

Consistência e precisão 

A fim de verificar a consistência das leituras, as distâncias do foco da 

vértebra até a margem externa de cada banda translúcida (Ri) e o raio da 

vértebra (RV) foram mensuradas. Segundo Campana (2001), espera-se que o 

número de bandas translúcidas e seus respectivos raios (Ri) aumentem 

linearmente conforme há o incremento da LD. Além disso, espera-se que a 

relação de cada raio (Ri) e o raio total da vértebra seja relativamente constante 

(Campana 2001). Para avaliar tal constância nas leituras, utilizou-se o 

coeficiente de variação (CV) (Zar, 2010), calculado por anel e para a amostra 

total, pela equação: 
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𝐶𝑉 =  
𝜎

𝜇
 𝑥 100, sendo: σ a variância do raio do anel i e µ a média dos valores da 

posição do anel i. Valores de CV menores que 5% indicam consistência nas 

leituras. 

A precisão das leituras foi calculada para cada grupo de anel e para a 

amostra total pelo erro percentual médio (Average Percent Error – APE) 

(Beamish & Fournier, 1981; Campana, 2001), segundo a equação: 

𝐴𝑃𝐸 = 100% 𝑥 
1

𝑁
 ∑ (

|�̅�𝑖𝑗−�̅�𝑗|

�̅�𝑗
)𝑅

𝑖=1 , sendo: N o numero de vertebras analisadas; R 

o número de leituras do indivíduo j; �̅�𝑖𝑗 número de anéis i estimada para o 

indivíduo j; e �̅�𝑗 a média do número de anéis calculada para o indivíduo j. 

Valores menores que 10% indicam precisão nas leituras. 

Além disso, para comparação visual do erro das leituras, utilizou-se o 

gráfico de vícios nas leituras para comparação visual proposto por Campana et 

al. (1995).  

Periodicidade e época de formação dos anéis etários 

A análise de periodicidade de formação das marcas de crescimento foi 

realizada pelo método quantitativo de incremento marginal (IM) e o método 

qualitativo de análise de borda (Campana, 2001). As amostras foram grupadas 

em estação do ano sendo: verão (janeiro 2012 e fevereiro e janeiro de 2013); 

outono (março a maio de 2012); inverno (junho a agosto de 2012) e primavera 

(setembro a novembro de 2012).  

IM é definido como a diferença entre o raio da vértebra e o raio da última 

marca de crescimento completamente formada (Natanson et. al., 1995), sendo 

definido segundo a equação: 

𝐼𝑀 = (𝑅 − 𝑅𝑛) 𝑅 − 𝑅(𝑛−1)⁄ , sendo: R o raio da vértebra; Rn o raio do 

último anel etário mais recente; R(n-1) o raio do penúltimo anel formado. A 

similaridade dos valores medianos do incremento marginal por estação do ano 

foi avaliada pelo teste não paramétrico Kruskall-Wallis (Zar, 2010). 

O método de análise da borda consiste na proporção sazonal de zonas 

translúcidas e opacas na borda da vértebra (Labropoulou & Papaconstantinou, 

2000). Seguindo a metodologia de Cailliet et al. (2006), foram considerados 

dois tipos de bandas de crescimento: uma banda opaca mais larga e uma 

banda translúcida mais fina. A maior proporção de indivíduos com bandas 
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translúcidas na borda indica o período de formação da banda (Cailliet et al., 

2006). 

Ambas as análises foram realizadas para (I) o grupo de indivíduos que 

apresentavam o mesmo número de anéis e que ocorreram em maior número, 

que, no caso, foi o grupo com 7 anéis (n=32, denominado “Grupo 1”) e (II) os 

três grupos de classe de anéis com maior número de exemplares agrupados (6 

anéis, n=18; 7 anéis, n=32; 8 anéis, n=19 (Grupo 2).  

Modelos de crescimento 

Realizou-se com os dados de idade, o retrocálculo pelo método proposto 

por Fraser Lee, com o intuito de aumentar o número amostral e as classes de 

tamanho, e estimar de uma forma mais acurada os parâmetros e a curva de 

crescimento para D. guttata. O retrocálculo mensura o tamanho de cada 

exemplar na época de formação de cada anel (Butler & Rowland, 2008). A 

utilização do retrocálculo é amplamente recomendada para estudos de idade e 

crescimento em amostras < 200 exemplares (Thorson & Simpfendorfer, 2009), 

tal como no presente estudo. Para o retrocálculo, utilizou-se a seguinte 

equação (Butler & Rowland, 2008): 

𝐶𝑖 = 𝑎 +  (
𝐶𝑡−𝑎

𝑅𝑜
) 𝑥 𝑅𝑖, sendo: Ci= largura de disco na época de formação 

do anel; Ct = largura de disco na época da captura; Ro = raio total da vértebra; 

Ri = raio do anel na idade i; a = intercepto da regressão LD=a+bRo 

O crescimento de machos e fêmeas foi descrito pelo modelo von 

Bertalanffy, modificado por Beverton & Holt, (1957), a seguir descrito: 

𝐿𝐷𝑡 =  𝐿𝐷∞ (1 −  𝑒−𝑘(𝑡−𝑡0)), onde: LDt é a largura de disco na idade t; LD∞ 

é a largura de disco máxima teórica ou assintótica; k é a constante de 

crescimento; t0 é a idade teórica quando a largura de disco é zero. 

O modelo foi aplicado separadamente para machos e fêmeas, visto que 

há diferenças significativas na LD (Presente tese, Capítulo 2). A significância 

dos parâmetros foi avaliada teste t. O coeficiente de relação foi utilizado para 

avaliar a adequação do modelo, sendo considerada forte correlação, valores 

superiores a 0,6 (Callegari-Jacques, 2003; Zar, 2010). ANOVA foi aplicada aos 

modelos para machos e fêmea a fim de verificar a variância dos modelos. 
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RESULTADOS 

Relação entre largura de disco (LD) e massa total (MT) e variação na 

estrutura de tamanho corpóreo de machos e fêmeas 

Um total de 418 exemplares de D. guttata foi descarregado inteiro. Nas 

fêmeas (n = 229) a amplitude de LD foi de 31 a 103 cm (média ± desvio padrão 

= 57,3 ± 15,5) e de massa de 0,86 a 31,8 kg (6,7±5,6). Os machos (n = 189) 

variaram entre 16,5 e 78,0 cm de LD (46,3 ± 5,4) e entre 0,17 e 9,2 kg de 

massa (2,9 ± 1,04). 

Houve diferença significativa na frequência de distribuição de LD entre 

fêmeas e machos (teste KS, P < 0,001). As fêmeas apresentaram maior 

amplitude de tamanhos e distribuição mais homogênea das classes de LD do 

que os machos, cujos indivíduos se concentraram entre 36,5 e 56,5 cm. 

A relação de covariância entre LD e MT (Fig. 3) entre machos e fêmeas 

foi significativa (F=77,7; P<0,001). Ambos os sexos apresentaram um 

crescimento alométrico negativo (P<0,001).  

Os parâmetros da relação entre LD e MT foram: 

 Fêmeas: MT=5*10-5LD2,8 (R2=0,96) 

 Machos: MT=8*10-5LD2,7 (R2=0,89) 

 

Estrutura da amostra de vértebras 

Do total de 150 vértebras coletadas, 138 (92%) foram utilizadas para a 

análise de crescimento devido à consistência da leitura dos anéis. Os 

exemplares com vértebras válidas variaram entre 36,0 e 104,5 cm de LD 

(média ± dp; 66,3 ± 19,1 cm de LD) para fêmeas, e entre 16,5 e 56,0 cm de LD 

(45,9±5,3 cm de LD) para machos (Fig.4) (Tab. 1), sendo as fêmeas 

significativamente maiores (KW, P<0,001). 

Relação entre largura de disco (LD) e raio da vértebra (RV)  

Houve uma forte e significativa relação (RV=0,07LD-0,45; R = 0,97) entre 

o raio da vértebra e a largura de disco (Fig.5), evidenciando, portanto, que a 

vértebra é uma estrutura apropriada para análise de crescimento. Não houve 

diferença significativa na relação da LD e RV entre machos e fêmeas (F=1,43; 

P=0,23). 
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Consistência e precisão das leituras 

A contagem do número de anéis variou de cinco a 18 (média±dp; 

10,5±3,5) para fêmeas, e de seis a 10 (7,7±1,1), para machos, predominando, 

em ambos os sexos, exemplares com sete anéis (n = 32) (Tab.1). A leitura dos 

anéis foi considerada consistente visto que o CV obtido para cada anel e para a 

amostra total esteve abaixo de 5% (Fig. 6). Os valores médios do raio do anel 

aumentaram conforme houve um aumento no número de anéis contados até o 

sétimo anel, e após tendo havido uma sobreposição dos valores médios e uma 

assintótica (Fig. 6). O erro percentual médio entre as leituras foi considerado 

baixo, para machos e fêmeas, ou seja, APE = 6,97 e APE = 1,71, 

respectivamente (Tab.1). No gráfico de comparação visual dos vícios de 

leituras (Fig. 7), observa-se que não houve diferenças sistemáticas entre as 

contagens do número de marcas de crescimento. 

Periodicidade e época de formação dos anéis etários 

Os menores valores medianos do incremento marginal para o grupo I 

ocorrerem no inverno e primavera, e para o grupo II, na primavera (Fig.8). Não 

foram encontradas diferenças significativas entre os valores medianos dentro 

de cada grupo (grupo I: H = 1,829, P = 0,609; grupo II: H = 3,360, P = 0,339). A 

estação do ano com as maiores proporções de bordas translúcidas ocorreu na 

primavera (Fig.9). Assim, assumiu-se que ocorra a formação de um anel etário 

por ano, durante o período compreendido do inverno a primavera.  

Modelo de von Bertalanffy 

Os parâmetros de crescimento estimados para D. guttata foram 

calculados separadamente para machos e fêmeas (Tab. 2). Verificou-se uma 

elevada sobreposição das classes de tamanho para idades distintas (Tabela 1). 

Integrando-se os dados de idade aos dados de maturidade, 

apresentados no capítulo 2 da presente tese, a maturação é atingida aos seis 

anos (42 cm LD) e aos sete anos (60 cm LD) para machos e fêmeas, 

respectivamente.  

Em relação à largura de disco assintótica (LD∞), o valor das fêmeas foi 

mais de duas vezes superior aos dos machos (Tab.2; Fig.10). A constante de 

crescimento (k) estimada é considerada lenta (k<0,1) para macho e fêmeas, 
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sendo mais elevada para os machos. Houve diferenças significativas entre os 

modelos estimados para machos e fêmeas (F=7,86; P<0,001). 

A estimativa para todos os parâmetros estimados foram significativos 

(P<0,001) e os modelos foram considerados adequados, dado o elevado valor 

do coeficiente de relação (R).  

DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo permitiram estimar pela primeira vez a 

relação peso-comprimento, o tamanho (LD) assintótico, a idade da primeira 

maturação e a constante de crescimento de D. guttata da BTS. Essas 

informações são particularmente importantes, visto a lacuna de conhecimento 

para essa espécie e sua elevada captura para fins comerciais, nessa 

localidade. A deficiência de informações sobre a história natural das espécies 

tem sido um dos maiores impedimentos para o manejo das espécies de 

elasmobrânquios (Simpfendorfer et al., 2011).  

A primeira contribuição desse capítulo foi a equação da relação peso-

comprimento da espécie em foco. Trata-se de uma equação que permite 

estimar a biomassa capturada, a partir dos tamanhos dos exemplares 

descarregados (Vazzoler, 1981; Montopoulos et al., 2013). Segundo Sparre & 

Venema (1989), a estimativa dessa relação é fundamental para avaliação de 

estoques das espécies. No entanto, no caso dos elasmobrânquios, muitas 

vezes, é difícil a geração dessas informações, visto que, geralmente, esses 

peixes são descarregados de forma processada (sem cabeça ou eviscerada) 

(Motta et al., 2014).  

Na relação peso-comprimento verificou-se incremento alométrico 

negativo entre a LD e a MT, para ambos os sexos, expressando ganho de 

massa proporcionalmente menor com o aumento de LD. Resultados similares 

foram encontrados na literatura para D. guttata da região do Pará (Palmeira, 

2012) e outros dasiatídeos: Dasyatis americana (Vaslet et al., 2008), Himantura 

walga, Dasyatis bennetti e Dasyatis zugei (Lim et al., 2014), entre outros. 

Vaslet et al. (op. cit.) citaram que a alometria negativa é uma característica 

comum em raias. 

O maior tamanho atingido pelas fêmeas é amplamente difundido na 

literatura (Gianeti, 2011; Dale & Roland, 2012; Grijalba – Bendeck et al., 2012; 
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Palmeira., 2012). Diferenças nos valores da relação peso-comprimento entre 

machos e fêmeas da BTS podem ser atribuídas a diversos fatores, tais como: à 

diferença na amplitude de LD, número de exemplares e do estádio de 

maturidade capturada, a área de captura e época da amostragem (Bello Olusoji 

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

Para o estudo de crescimento de elasmobrânquios, as vértebras têm 

sido amplamente utilizadas (Smith et al., 2007; Pierce & Bennett, 2010). Alguns 

estudos se baseiem na variação temporal das modas de distribuição de 

frequência de tamanho, como por exemplo, o estudo realizado com o tubarão 

Scyliorhinus canicula (Rodriguez-Cabello et al., 2005). No entanto, para as 

espécies de reprodução contínua, como Dasyatis guttata, as modas de LD se 

sobrepõem ao longo dos meses, dificultando as estimativas de crescimento. O 

uso de vértebras neste trabalho foi considerado apropriado, dada à relação 

positiva entre o raio da vértebra e o tamanho (LD) das raias (Campana, 2001).  

A deposição anual dos anéis de crescimento (uma banda opaca e uma 

translúcida), aparentemente, é uma característica comum das raias (Dale & 

Holland 2012; Yigin & Ismen 2012) e já foi descrita para Dasyatis guttata 

(Gianeti, 2011) em Caiçara do Norte (Rio Grande do Norte). No entanto, 

diversos trabalhos reportam as dificuldades na validação da formação de um 

anel por ano (Natanson et al., 1995, Cailliet et al., 2006), como a encontrada na 

análise de incremento marginal, no presente estudo.  

A maior proporção de bandas translúcidas na primavera e os menores 

valores médios do incremento marginal no inverno e primavera austral podem 

indicar que a formação da banda translúcida ocorra no inverno e primavera 

(final da estação chuvosa), período também apontado por Gianeti (2011). 

Cailliet & Goldman (2004) registraram a formação da banda opaca (mais 

espessa e crescimento mais rápido), no verão e a banda translúcida (mais 

estreita e crescimento mais lento), no inverno, e que muitas vezes também 

ocorre na primavera, corroborando com os resultados aqui gerados.   

Esse padrão da formação das bandas pode estar relacionado com a 

variação cíclica sazonal de precipitação a qual está submetida a região 

(INMET, 2014). Há uma variação cíclica da incidência e penetração de luz solar 

(fotoperíodo), que age como um sincronizador dos ciclos internos (Underwood, 

1989). Além do fotoperíodo, a deposição sazonal de banda opaca ou 
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translúcida pode ser afetada pela temperatura, fenômenos oceanográficos, 

atividade alimentar, época reprodutiva e processos endógenos (Cowley, 1997; 

Lalli & Parsons, 1997; Cailliet & Goldman, 2004). A deposição da banda 

translúcida no inverno e/ou primavera também foi relatada em outras espécies, 

como Dasyatis dipterura (Smith et al., 2007), Neotrygon kuhlii (Pierce & 

Bennett, 2009) e Dasyatis lata (Dale & Holand, 2012). 

A validação da formação de um ou mais anéis por ano é um passo 

importante para o estudo de crescimento, assim como a validação de primeiro 

anel de crescimento (Campana, 2001). Exemplares de D. guttata permanecem 

no útero materno por um período de 3 a 6 meses e nascem com 12,0 a 17,0 

cm de LD (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011; Presente estudo, Capítulo 2). 

Durante a gestação dos elasmobrânquios há a formação de marcas 

(Caltabellotta, 2009), as quais podem ser contadas erroneamente. Além disso, 

exemplares da ordem Myliobatiformes, provavelmente, apresentam marcas 

embrionárias que podem indicar um aumento energético com o auxílio do “leite 

uterino” concomitante a ingestão do vitelo na dieta dos embriões. Essas 

marcas embrionárias não foram identificadas devido a técnica utilizada. 

As fêmeas apresentaram o maior comprimento assintótico, assim como 

maiores idades (L∞ = 168,9 cm de LD; IM=18 anos) do que os machos (L∞ = 

80,3 cm de LD; IM=10 anos), característica já citada para dasiatídeos (Tab.3). 

O comprimento assintótico é o tamanho máximo que um peixe de uma 

população pode alcançar se crescer indefinidamente (Froese & Pauly, 1995). O 

comprimento assintótico estimado para as fêmeas parece consistente, sendo 

descrito tamanho um pouco inferior para as raias de Caiçara do Norte (Gianeti, 

2011).  

O comprimento assintótico para os machos parece estar um pouco 

subestimado pelo modelo, pois houve registros de machos com tamanho muito 

próximo (maior macho:78 cm LD) na área de estudo (presente tese, capítulo 2). 

Isso provavelmente ocorreu devido à: (I) seletividade dos petrechos utilizados, 

não capturando exemplares pequenos (<35 cm LD) (presente tese, capítulo 

pela pesca artesanal 2); (II) menor amplitude alcançada pelos machos; e (III) 

indisponibilidade dos maiores exemplares para a retirada das vértebras. 

Thorson & Simpfendorfer (2009) enfatizaram que a seletividade dos petrechos 

desempenha importante papel na aplicabilidade dos dados de crescimento. 
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Assim, a ausência de indivíduos novos ou mais velhos (Campana, 2001; 

Cailliet & Goldman, 2004) pode ter influenciado a discrepância encontrada para 

os machos de D. guttata na BTS. A obtenção de exemplares distribuídos em 

uma grande amplitude de tamanho é fundamental para estimativas mais 

realistas e robustas dos parâmetros de crescimento (Campana, 2001; Cailliet & 

Goldman, 2004).  

O elevado tamanho máximo para ambos os sexos, mas especialmente 

para as fêmeas, pode ser considerado um preditor de vulnerabilidade, visto que 

a pesca seleciona os maiores indivíduos (Dulvy & Reynolds, 2002; Frisk et al., 

2001; Hutchings et al., 2012). Considerando as informações de L50 

apresentadas no capítulo 2 da presente tese, estimou-se para D. guttata a 

idade de primeira maturação reprodutiva entre seis e sete anos, para machos e 

fêmeas, respectivamente. Esses resultados diferem (5 anos) do encontrado por 

Gianeti (2011).  

Pode-se atribuir a diferenças de estimativas de crescimento a diferenças 

populacionais ou à influência de temperaturas um pouco mais elevadas 

encontradas em Caiçara do Norte. A temperatura é um fator importante a ser 

considerado na deposição das marcas de crescimento (Liu et al., 1998) e é um 

dos principais fatores atuantes nos processos endógenos dos peixes (Fry, 

1971). Entretanto, diferenças de estimativas de crescimento em estudos 

realizados na mesma espécie e localidade, como os realizados com D. 

pastinaca do Mediterrâneo (Tab.3) é atribuído a diferenças de protocolo de 

amostragem (Yeldan et al., 2009; Yigin & Ismen, 2012). 

A maior parte dos exemplares da amostra e possivelmente da população 

da BTS, visto que a captura atinge principalmente exemplares entre 43,5 e 52,5 

cm de LD (Presente tese, Capítulo 2), possui entre seis e sete anos, e a 

captura incide sobre exemplares na faixa etária de maturidade reprodutiva. Tal 

fato pode ocasionar um desequilíbrio populacional a médio e longo prazo, 

afetando não só o ecossistema, como também gerando impactos na renda 

para essa comunidade. Entretanto, a ausência de exemplares com idade 

inferior a cinco anos na amostra pode indicar baixa mortalidade pela pesca de 

jovens, contribuindo para a reposição do estoque adulto. A sobrevivência de 

jovens pode contribuir para a sustentabilidade da atividade pesqueira local 

(Musick et al., 1999; Frisk et al., 2001). 

http://elifesciences.org/content/3/e00590#ref-50
http://elifesciences.org/content/3/e00590#ref-50
http://elifesciences.org/content/3/e00590#ref-62
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Registrou-se o exemplar mais velho (18 anos) dos já registrados para 

essa espécie (Gianeti, 2011). Dentro dessa família, uma fêmea de Himantura 

astra (L∞82 cm, k=0,07), na costa norte da Austrália, apesar de apresentar 

menor tamanho máximo estimado, teve registrada idade estimada de 29 anos 

na costa norte da Austrália (Jacobsen & Bennett, 2011), evidenciando a 

elevada longevidade desse grupo. 

Os valores estimados de t0 foram de -3,47 e -3,08e representa a idade, 

em anos, que o comprimento do peixe é zero. 

O modo como a espécie cresce é uma informação importante para 

planos de manejo dos estoques. Espécies, como D. guttata (k = 0,03 para 

fêmeas e k = 0,07 para machos, presente estudo), que apresentam k<0,1 são 

consideradas de crescimento lento. Os valores de k devem ser considerados 

com cautela, pois fornece apenas uma caracterização geral da história de vida 

desses animais (Smith et al., 2007). Constantes de crescimento dessa 

magnitude foram estimadas para D. guttata em região mais ao norte da costa 

do Brasil (Gianeti, 2011), assim como para a maioria das espécies de 

dasiatídeos (Tab.3). Entretanto, crescimento mais acelerado (0,1<k>0,3) foi 

estimado para machos de Dasyatis chrysonota, Dasyatis dipterura e Neotrygon 

picta; e exemplares de ambos os sexos de Neotrygon kuhlii, Neotrygon 

annotata e D. lata (Tab.3). 

Com base nessa fundamentação e resultados, conclui-se que essa 

espécie é vulnerável à sobrepesca e medidas de ordenamento devem ser 

consideradas prioridade. Peixes com tais características (crescimento lento e 

alta longevidade) são espécies vulneráveis, mesmo em níveis de esforço 

pesqueiro considerado baixo (Frisk et al., 2001), como os considerados pela 

pesca artesanal. Além disso, houve elevada incidência das capturas 

principalmente na população desovante (entre 42 - 60 cm LD). Assim, sugere-

se que o estoque de D. guttata seja avaliado, incluindo o acompanhamento de 

outras artes de pesca, como arrasto que provavelmente capturam exemplares 

mais jovens (<5 anos). 
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Figura 1. A) Vértebras fixadas em lâminas microscópios com a resina adesiva, 

B) amostra anterior e posterior ao corte do centrum, respectivamente. 
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Figura 2. Seção da vértebra de macho (largura de disco = 48,0 cm) de 
Dasyatis guttata de 7 anos da Baía de Todos os Santos,  Cada seta representa 
um anel de crescimento. Rv = raio da vértebra; MN = marca de nascimento. 
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Figura 3. Relação entre massa e largura de disco de fêmeas (A) e machos (B) 

de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 
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Figura 4. Frequência de intervalo de largura de disco dos exemplares com os 

quais foi conduzida a análises de crescimento de Dasyatis guttata na Baía de 

Todos os Santos. 

 

 

Figura 5. Relação linear relacionando o raio da vértebra e a largura de disco de 

Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 
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Figura 6. Média, desvio padrão (barras) e coeficiente de variação (número 

acima de cada observação) do raio de cada anel em relação ao raio total da 

vértebras de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 

 

Figura 7. Comparação de duas leituras de anéis sucessivas e independentes  
dos cortes das vértebras de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. Os 
pontos e as barras representam, respectivamente, a média e o desvio padrão 
do número de marcas identificadas na segunda leitura para todos os 
exemplares pertencentes ao mesmo grupo de marcas lidas no primeiro 
momento. O número acima de cada ponto é o total de indivíduos de cada faixa 
de idade analisados nas leituras. 
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Figura 8. Box-plots da variação sazonal do incremento marginal (IM) para 
sexos grupados de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. (A) 
exemplares com 7 anéis, (B) exemplares grupados com 6, 7 e 8 anéis. Valor 
entre parênteses indica número de vértebras analisadas por estação. Linha 
pontilhada = a média e linha contínua é a mediana 
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Figura 9. Frequência de formação de zona opaca e translúcidas por estação 
do ano na borda das vértebras de machos e fêmeas de Dasyatis guttata da 
Baía de Todos os Santos. (A) exemplares com 7 anéis, (B) exemplares 
grupados com 6, 7 e 8 anéis. Valor entre parênteses indica número de 
vértebras analisadas por estação. 
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Figura 10. Curva de crescimento para fêmeas (A) e machos (B) de Dasyatis 
guttata da Baía de Todos os Santos representadas pelo, o modelo de von 
Bentalanffy modificado de Beverton & Holt, (1957) com dados retrocálculados.  

𝐿𝐷𝑡 =   169,8(1 −  𝑒−0,03(𝑡−3,08)) 

(A) 

𝐿𝐷𝑡 =   80,3 (1 −  𝑒−0,07(𝑡−3,43)) 

(N=331) 
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Tabela 1.  Número de exemplares analisados por idade estimada, amplitude de 

largura de disco, média (�̅� )de largura de disco, idade média (�̅�)estimada, 
desviopadrão (DP) da idade e índice de precisão da leitura (APE) para fêmeas 
e machos de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 

Fêmeas 

Idade 
estimada N Amplitude de L �̅�  LD DP  APE 

5 2 35,0-44,0 39,25 0,35 6,52 

6 7 35,0-55,5 46,16 0,27 1,72 

7 14 40,0-64,0 47,43 0,43 0,70 

8 10 40,0-70,5 55,04 0,45 0,26 

9 7 42,0-70,5 58,39 0,19 0,40 

10 6 50,0-78,5 68,13 0,46 1,52 

11 9 53,8-82,0 70,26 0,43 1,47 

12 4 73,0-89,0 80,88 0,29 2,94 

13 6 71,0-88,0 80,00 0,93 0,63 

14 9 75,5-92,0 85,28 0,39 1,54 

15 2 84,0-89,0 86,50 0,35 2,38 

16 4 88,5-103,0 97,63 0,71 0,00 

17 3 87,0-94,5 91,00 0,76 1,89 

18 5 100,0-104,5 102,25 0,35 2,00 

Total 90 35,0-104,0 66,3 3,56 1,71 

Machos 

Idade 
estimada N Amplitude de LD �̅� LD DP APE 

6 11 36,0-46,5 41,94 0,57 11,81 

7 17 38,0-53,0 45,38 0,63 9,36 

8 7 43,0-56,0 47,29 0,56 8,12 

9 7 42,5-55,0 47,93 0,58 2,94 

10 6 47,0-56,0 51,25 1,00 2,63 

Total 48 36,0-56,0 45,90 1,14 6,97 

 

Tabela 2. Número de indivíduos retrocalculados (NR) e os parâmetros (LD∞, k,) 
de crescimento e respectivos intervalos de confiança (IC) e to para machos e 
fêmeas de Dasyatis guttata.*P<0,001. LD∞ largura de disco máxima, k 
constante de crescimento, IC intervalo de confiança, to comprimento quando a 
idade é zero, R coeficiente de relação. 

 

 

 

NR LD∞ IC LD∞ k to R 

Fêmeas 

928 168,9* 138,6– 243,2 0,03* -3,08* 0,91 

Machos 

364 80,3* 58,7-93,0 0,07* -3,47* 0,93 
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Tabela 3. Estudos de idade e crescimento com Dasiatídeos. IM: idade máxima 

estimada, anos; LD∞: largura de disco máxima, cm; k: constante de 

crescimento.* estudo realizado para sexo agrupado.  

Referência espécie Localidade Machos Fêmeas 

Cowley (1997) 
Dasyatis 

chryosonata 
África do Sul 

idade máxima: 09  idade máxima: 14  

LD∞= 53,2 LD∞= 91,3 

k=0,17 k=0,07 

Ismen (2003) 
Dasyatis 
pastinaca 

Mar 
Mediterrâneo 

idade máxima: 10 idade máxima: 10  

LD∞= 121,5 LD∞= 121,5 

k=0,08 k=0,08 

Smith et al. 
(2007) 

Dasyatis 
dipterura 

México 

idade máxima: 19  idade máxima: 28  

LD∞= 61,2 LD∞= 92,4 

k=0,1 k=0,05 

Yeldan et al. 
(2009) 

Dasyatis 
pastinaca 

Mar 
Mediterrâneo 

idade máxima: 08  idade máxima: 12  

LD∞= 203,0 LD∞= 219,0 

k=0,03 k=0,04 

Pierce & 
Bennett 
(2009) 

Neotrygon 
kuhlii  

Austrália 

idade máxima: 10  idade máxima: 13  

LD∞= 38,52  LD∞= 46,58  

k=0,2 k=0,13 

Jacobson & 
Bennett 
(2010) 

Neotrygon 
picta 

Austrália 

idade máxima: 11  idade máxima:18 

LD∞= 27,1 cm LD∞= 36,0 

k=0,12 k=0,08 

Neotrygon 
annotata 

idade máxima: 9  idade máxima: 13  

LD∞= 123,0 cm LD∞= 126,5 cm 

k=0,2 k=0,31 

Neotrygon 
kuhlii 

idade máxima: 15  idade máxima: 17  

LD∞= 43,8 cm LD∞= 44,0 cm 

k=0,08 k=0,08 

Gianetti 
(2011) 

Dasyatis 
guttata 

Nordeste do 
Brasil 

idade máxima: 09  idade máxima: 14  

LD∞= 100,7 LD∞= 137,5 

k=0,07 k=0,06 

Dale & 
Holland 
(2012) 

Dasyatis lata Hawaii 

idade máxima: 25  idade máxima: 28  

LD∞= 116 LD∞= 144,0 

k=0,14 k=0,12 

Yigin & Ismen 
(2012) 

Dasyatis 
pastinaca 

Mar 
Mediterrâneo 

idade máxima: 10  idade máxima: 16  

LD∞= 188,49 LD∞= 119,96 

k=0,06 k=0,08 

Presente 
estudo 

Dasyatis 
guttata 

Baía de 
Todos os 
Santos 

idade máxima: 10  idade máxima: 18  

LD∞= 80,3 LD∞= 169,8  

k=0,07 k=0,03 
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Capítulo 4 – Variabilidade alimentar de Dasyatis guttata (Elasmobranchi: 

Dasyatidae) na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Mesopredadores, como os pequenos tubarões e as raias, são elementos 

fundamentais na dinâmica de ecossistemas marinhos (Stevens et al., 2000; 

Vaudo & Heithaus et al., 2011). Entretanto, comparativamente aos predadores 

apicais (grandes tubarões), estudos sobre dieta e ecologia trófica com 

mesopredadores ainda são bastante negligenciados (Heithaus et al., 2010). 

Somando-se a isso, alterações na dinâmica desses componentes como, por 

exemplo, a diminuição na abundância de um mesopredador, pode resultar em 

perda de conectividade na cadeia alimentar (Vaudo & Heithaus et al., 2011; 

Heithaus et al., 2013), e acarretar o efeito de cascata trófica top-down (Stevens 

et al., 2000) com impactos severos no ecossistema e na pesca (Myers et al., 

2007). 

O conhecimento das interações tróficas (relações entre presa-predador) 

e da posição das espécies na teia alimentar é crucial para o entendimento do 

modo como a energia circula na teia alimentar (Stevens et al., 2000; Navia et 

al., 2010). Essas informações são cruciais para modelos ecológicos, 

ordenamento pesqueiro e avaliações de impactos nos diferentes componentes 

de um ecossistema (Heithaus et al., 2013). 

Entender os fatores que conduzem a composição e variabilidade 

alimentar é uma tarefa complexa. A variabilidade da dieta é comumente 

atribuída a (I) variações do tamanho do corpo (Koen Alonso et al., 2001); (II) 

ontogenia (Navia et al., 2011; Lopés- Garcia et al., 2012); (III) sexo (Morato et 

al., 2003; Scenna et al., 2006); (IV) localização geográfica (Simpfendorfer et al., 

2001; Bethea et al., 2004); (V) condição oceanográfica (McElroy et al., 2006; 

Bethea et al., 2007); (VI) profundidade de forrageamento (Bizzarro et al., 2007; 

Robinson et al., 2007); e (VII) estação sazonal (Rinewalt et al., 2007). 

Dentre os trabalhos recentes que abordam a alimentação de dasiatídeos 

podem-se citar os realizados com Dasyatis chryosonata (Ebert & Cowley, 2003; 

Neotrygon kuhlli (Tillet et al., 2008); Dasyatis pastinaca (Yeldan et al., 2009) 

Dasyatis colarensis (Charvet- Almeida et al., 2008); Dasyatis guttata (Gianeti, 

2011; Grijalba-Bendeck et al., 2012);  Dasyatis longa (López-Garcia et al., 
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2012); Neotrygon kuhlii, Pastinachus atrus, Taeniura lymna, Urogymnus 

asperrimus e Himantura uarnak (O´Shea et al., 2013); e Dasyatis marianae 

(Costa et al., 2015) . Uma síntese desses trabalhos permite caracterizar as raias 

como predadores da comunidade bentônica e demersal, alimentando-se 

principalmente de peixes e invertebrados. 

A raia Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801) apresenta ampla 

distribuição, do Golfo do México à região sudeste do Brasil (Figueiredo, 1977; 

Menni & Lessa, 1998; Rosa & Furtado, 2004). Esta raia está classificada na 

lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN como “Dados Insuficientes” 

(Rosa & Furtado, 2004). Na região nordeste do Brasil, a espécie é capturada 

frequentemente pela frota artesanal costeira (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 

2011). Em particular, na Baía de Todos os Santos (BTS), essa espécie constitui 

um dos principais componentes do nécton descarregado (Soares et al., 2009; 

Presente tese, Introdução e Capítulo 6). Apesar de sua importância, pesqueira 

e ecológica, informações sobre a ecologia trófica dessa espécie ainda são 

incipientes e disponíveis em produção de circulação restrita (e.g. tese e anais 

de congressos) (Queiroz et al., 1993; Simões & Queiroz, 1995; Gianeti, 2011). 

O presente trabalho teve como objetivo: (I) descrever a composição da 

dieta de Dasyatis guttata na BTS através da análise de conteúdo estomacal e 

(II) testar o efeito do sexo, do tamanho corpóreo e da estação sazonal na 

composição da dieta.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e coleta de dados biológicos 

 Entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, as raias foram obtidas 

mensalmente do descarregamento da frota artesanal de duas localidades da 

BTS: São Francisco do Conde (12° 37' 45'' S - 38° 40' 50'' O) e da Ilha de Bom 

Jesus dos Passos (12° 45' 39'' S - 38° 38' 28'' O) (Fig.1). Elas foram capturadas 

por quatro petrechos de pesca comumente utilizados pela frota local, os quais 

foram grupados em duas classes: (I) os que utilizam linha e anzol, grozeira (nº 

de exemplares, n = 228) e boia (n = 26); e (II) as redes: arraieira (n=77) e rede 

de arrasto (n=1). Gobionellus oceanicus (Pisces: Gobiidae) foi a principal isca 

utilizada nos petrechos de linha e anzol.  
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Os exemplares de D. gutatta foram identificados com auxílio de 

bibliografia pertinente (Figueiredo, 1977; Gomes et al., 2000; Santos & 

Carvalho, 2004; Gomes et al., 2012). Dos exemplares, foi discriminado o sexo, 

mensurado a largura do disco (LD), em centímetros, e a massa total individual 

(MT), em quilograma. Após a remoção, os estômagos foram fixados em 

solução de formalina a 10% neutralizada, e após 72 horas conservados em 

solução de etanol a 70%. 

Procedimentos laboratoriais e análise dos dados 

 Após abertos, os estômagos foram classificados “com alimento” ou 

“sem alimento”, segundo a presença ou ausência deste. Considerou-se 

estômago vazio aquele que continha até 5% do volume total do estômago de 

itens digeridos e sem possibilidade de identificação. O conteúdo estomacal foi 

disposto em placa de petri para identificação taxonômica dos itens à olho nu ou 

em esteromicrocópio. O teste Qui-quadrado foi aplicado a fim de verificar 

diferenças na proporção de presença de alimento entre os estômagos obtidos 

pelas duas classes de petrechos. 

Exemplares de Gobionellus sp. encontrados no conteúdo estomacal 

foram considerados como isca (e, portanto, não incluídos como item alimentar) 

se em baixo grau de disgestão e/ou se havia, em seus corpos, anzóis aderidos 

ou ferimentos de anzóis 

A composição da dieta foi caracterizada por: frequência de ocorrência 

(%FO, número de vezes que um determinado item alimentar ocorreu nos 

estômagos em relação ao numero total de estômagos com alimento), 

frequência numérica (%N, número total de indivíduos de um dado item 

alimentar em relação ao número total de indivíduos de todos os itens 

alimentares), porcentual gravimétrico (%M, peso de um dado item alimentar em 

relação ao peso total, considerando todos os itens alimentares) (Hynes, 1950, 

Hyslop, 1980), e Índice de Importância Relativa, IIR = (%N + %M) * %FO e % 

IIR = 100 * IIIR/ Σ IIR, descrito por Pinkas et al. (1971) e modificado por Cortés 

(1997), respectivamente. Itens com %FO, %N e %M > 5% foram considerados 

como importantes, enquanto os demais, raros ou casuais.  

Para análises da dieta em função da variação temporal e do tamanho 

(i.e. classes de LD) dos machos e fêmeas, os itens com IIR < 5% foram 
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agrupados em grandes grupos: Mollusca, Polychaeta, Stomatopoda, 

Sergestidae, Penaeoidea (i.e. Penaeidae e Solenoceridae), Pleocyemata, 

Caridea, Porcellanidae, Brachyura e Teleostei. Os itens Balanoglossus, 

Nemertea e vermes não identificados foram agrupados na categoria “outros”. 

Isso reduziu o ruído decorrente dos itens raros, tornando a análises e 

interpretação da variabilidade alimentar mais robusta. 

Para análise do efeito do tamanho corpóreo e do sexo na dieta, os 

exemplares foram separados por sexo e em seguida, alocados em cinco 

classes de tamanho de LD: <31 cm; 31,5 – 46,5 cm; 46,5 – 61,5 cm; 61,5 – 

76,5 cm; 76,5 – 91,5 cm; e 91,5 – 106,5 cm. Em seguida, caracterizou-se a 

composição alimentar de cada um dos grupos acima definidos, calculando o 

%IIR dos itens alimentares. Para investigar o efeito da sazonalidade na dieta, 

os indivíduos foram agrupados por estação sazonal e, então, calculou-se o 

%IIR. Os treze meses da amostra foram grupados em: verão1 (janeiro 2012 e 

fevereiro); outono (março a maio); inverno (junho a agosto); primavera 

(setembro a novembro) e verão2 (dezembro e janeiro 2013).  

O efeito dos fatores de interesse (i.e. tamanho, sexo e estação sazonal) 

foi verificado com dendrograma construído por meio do coeficiente de Bray-

Curtis aplicado à matriz dos valores %IIR dos itens alimentares e método de 

agrupamento UPGMA. A rotina SIMPROF (SIMilarity PROfile – Perfil de 

Similaridade) foi empregada nos dendrogramas a fim de testar a significância 

dos agrupamentos formados no cluster (Clarke & Warwick, 2006). 

 Brevemente, o SIMPROF é um teste de permutação da hipótese nula 

de que as amostras não diferem uma das outras na estrutura multivariada 

definida no dendrograma. No presente caso, testou-se a hipótese nula de 

ausência de efeito dos fatores de interesse. Em cada separação sucessiva no 

dendrograma, a hipótese nula de nenhuma estrutura interna (i.e. nenhum grupo 

discreto de sexo, tamanho e estação sazonal) foi testada comparando um teste 

estatístico que relaciona a área sob a curva gerada ao ser plotar o rank das 

similaridades Bray-Curtis (do menor ao maior) contra seus valores de 

similaridade ordenados (o perfil de similaridade) para uma distribuição nula, 

obtida permutando aleatoriamente a matriz de %IIR. O processo é repetido em 

cada nó do dendrograma. Atribuiu-se efeito dos fatores de interesse na 
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estruturação da dieta quando houve agrupamentos significativamente distintos 

(P < 0,05) em função de tais fatores. 

Nos agrupamentos formados, realizou-se a analise de porcentagem de 

similaridade (SIMilarity PERcentage -SIMPER) (Clarke & Warwick 2006), para 

verificar a contribuição dos itens responsáveis pelas formações de tais 

agrupamentos.  

A fim de descrever a estratégia alimentar de D. gutatta, foi aplicado o 

método gráfico proposto por Costello (1990) e modificado por Amundsen et al. 

(1996). O método consiste num plano cartesiano composto pela %FO (eixo) e a 

abundância específica da presa (prey-specific abundance, Pi), que representa a 

contribuição percentual de uma presa em relação ao conteúdo total daqueles 

predadores na qual esta presa efetivamente ocorreu. Em termos matemáticos,  

𝑃𝑖 = (∑𝑆𝑖 ∑𝑆𝑡𝑖⁄ ) × 100, sendo Si= conteúdo estomacal (no presente 

caso, quantidade em número) compreendido pela i, Sti= conteúdo estomacal 

total (número total de presas) apenas naqueles estômagos em que presa i 

ocorreu (Amundsen et al., 1996). Para considerações teóricas, ver Amundsen 

et al. (1996). 

 

RESULTADOS 

Dos 607 estômagos coletados, a grande maioria (81,4%, n = 494) 

continham itens identificáveis. Houve diferença significativa na proporção de 

estômagos vazios e com alimento entre os dois tipos de petrechos (redes, e 

linha e anzol; 2= 4,9; g.l.=1; P = 0,03). A proporção de indivíduos com alimento 

no estômago foi substancialmente superior naqueles provenientes dos 

petrechos linha e anzol (94,0%, n=363) daqueles oriundos das redes (59,3%, 

n=131). 

 

Composição da dieta 

A dieta de D. guttata foi constituída por 44 itens, pertencentes a sete 

grupos taxonômicos superiores: Crustacea (29 itens), Polychaeta (5 itens), 

Mollusca (3 itens), Teleostei (3 itens),  Nemertea (1 item), Echinodermata (1 

item) e Hemichordata (1 item) (Tab.2). Os Gobionellus sp. considerados como 

isca ocorreram em apenas 6,07% dos estômagos (Tab.2). 
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Considerando o %IIR, observou-se que os crustáceos Thalassinidea 

(57%) e Alpheidae (34%) foram os itens principais da dieta (Tab.1; Fig.2). Em 

termos de ocorrência, Alpheidea foi o item mais importante (49%), seguido de 

Thalassindea (25%), o qual também exibiu as maiores contribuições em 

frequência numérica (46%) e em massa (68%).  

Os itens Mollusca, Polychaeta (principalmente Capitellidae), 

Holothuroidea, Teleostei e alguns crustáceos, como Pleocyemata “não 

identificáveis” e os braquiúros; Portunidae, Grapsidae e Pinnotheridae, foram 

relativamente frequentes (FO>5%), porém exibiram baixa contribuição em 

número e massa (Tab.1). 

 

Variação da dieta por classe de tamanho de machos e fêmeas 

Dos estômagos com alimento, 283 eram de fêmeas e 211 de machos, 

sendo a proporção de fêmea significativamente maior (2=4,8; g.l. = 1; P = 

0,03). O dendrograma (Fig.3) e a matriz triangular de similaridades (Tab.3) 

indicam consistente diminuição da similaridade na dieta com o incremento da 

LD. O dendrograma resultou na formação de dois grupos significativamente 

distintos (SIMPROF, P < 0,05): G1, composto tanto por fêmeas e machos 

menores que 61,5 cm LD; e G2 composto unicamente por fêmeas maiores do 

que 61,5 cm LD (Fig.3). Isso indica um efeito do tamanho corpóreo 

preponderante sobre o efeito do sexo na dieta. 

A análise SIMPER indicou que a similaridade média da dieta dentro de 

G1 e G2 foi elevada (Similaridade Bray-Curtis >74), principalmente entre as 

fêmeas maiores (G2, Similaridade Bray-Curtis = 85,2). Para o G1, os itens 

Alpheidae, Thalassinidea e Brachyura contribuíram, em conjunto, com cerca de 

90% da similaridade intragrupo, tendo Alpheidae como o mais abundante e 

importante para tal similaridade (Tab.4). Para o G2, Thalassinidea foi o item 

mais abundante e contribuiu com 95% da similaridade dentro do grupo (Tab.4). 

A análise SIMPER também indicou elevada dissimilaridade (61%) entre os 

grupos. A distinção alimentar entre G1 e G2 foi explicada pela variação da 

importância dos dois itens principais da dieta, Thalassinidea e Alpheidae, os 

quais, em conjunto, foram responsáveis por mais de 80% dessa segregação 

(Tab.5). Com base no %IIR, observa-se essa mudança na dieta, com a 
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importância de Thalassinidea aumentando e a de Alpheidae diminuindo, 

conforme o aumento do tamanho (Tab.2; Fig.4).  

Variação temporal da dieta 

O dendrograma (Fig.5) e matriz triangular de similaridades (Tab.7) 

indicam, em geral, elevada similaridade na dieta ao longo das estações 

sazonais. O dendrograma indicou a formação de dois grupos significativamente 

distintos (SIMPROF, P < 0,05) e compostos, principalmente, por estações 

sazonais consecutivas: E1, composto por verão1, primavera e verão2; e E2, 

composto por inverno e outono (Fig.5). A similaridade dentro dos grupos foi, em 

geral, elevada (Similaridade de Bray-Curtis > 83%), com Thalassinidea e 

Alpheidae responsáveis por mais de 80% na similaridade dentro de ambos os 

grupos (Tab.8).  

A formação desses grupos sazonais, que apresentaram baixa 

dissimilaridade entre si (27,3%), é explicada pela variação da importância de 

Thalassinidea e Alpheidae (Fig.6), sendo responsáveis por mais de 72% dessa 

dissimilaridade (Tab.9).  

Estratégia alimentar  

No gráfico de estratégia alimentar (Fig.7), a maior parte dos itens 

alimentares localizou-se na parte inferior do gráfico, indicando que a população 

de D. guttata exibe um amplo nicho trófico e uma estratégia alimentar 

generalista. A localização de Sergestidae e Thalassinidae na parte esquerda 

superior do diagrama sugere que um pequeno grupo de indivíduos da 

população especializou-se em tais itens (Fig.7).     

DISCUSSÃO 

O presente estudo fornece, pela primeira vez, informações consistentes 

sobre a dieta e ecologia alimentar da raia D. guttata na BTS, um dos principais 

componente bentônico desse ecossistema. As informações geradas, neste 

trabalho, poderão subsidiar o entendimento do funcionamento desse 

ecossistema, contribuindo substancialmente para o manejo da área. 

Verificou-se que, D. guttata apresentou baixa vacuidade estomacal 

(18,6%), fato encontrado para diversas espécies de dasiatídeos, tais como: 

Dasyatis lata, com cerca de 90% de estômagos com alimento (Dale et al., 
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2011); Dasyatis guttata, com 95% dos estômagos com alimento (Carvalho-Neta 

& Almeida, 2001), entre outros (Gianeti, 2011; López-Garcia et al., 2012). Tal 

fato pode ser justificado pelo hábito de forrageamento contínuo dessa família 

(Wetherbee & Cortés, 2004; Robinson et al., 2007), o que resulta em uma 

maior ocorrência de  estômago com alimentos. 

Neste trabalho, a vacuidade estomacal foi significativamente diferente 

entre os exemplares obtidos pelas duas classes de petrechos (redes; e linha e 

anzol). A elevada vacuidade dos exemplares obtidos pelas redes (40,7%) pode 

ter referência às particularidades da operacionalidade do petrecho, horário de 

atividade alimentar e tempo de digestão. As redes de espera permanecem 

imersas durante um período longo, entre 12 e 24 horas, assim, sugere-se que, 

a digestão e o trânsito de alimento no tubo digestório dos indivíduos capturados 

por esses petrechos, prossiga enquanto o animal está vivo. Em um estudo com 

o tubarão Triakis semifasciata, um tubarão bentônico de hábito oportunista, a 

evacuação gástrica total ocorreu, em aproximadamente, 28 horas após cessar 

a tomada de alimento (Kao, 2000).  

Em contrapartida, os exemplares capturados com o uso linha e anzol 

estão, provavelmente, em atividade alimentar, à procura de presas, como as 

iscas utilizadas nesses petrechos; além disso, o tempo entre a captura e a 

despesca é relativamente curto, em média de quatro horas. Tais fatores devem 

justificar a maior proporção de estômagos com alimento (94%), em relação aos 

provenientes das redes. 

Os indivíduos da população de D. guttata na BTS, em geral, apresentam 

um amplo nicho trófico e uma estratégia alimentar generalista. A dieta é 

composta basicamente por uma ampla variedade de organismos bentônicos da 

infauna e epifauna. Esse hábito alimentar é amplamente conhecido entre os 

dasiatídeos (Yeldan et al., 2009; Gianeti, 2011; López-Garcia et al., 2012) por 

viverem associados ao substrato e apresentarem adaptações morfofisiológicas 

para o forrageamento e captura desses organismos. 

As características dessas raias limitam o uso da visão para busca de 

presas, que são percebidas, preferencialmente, pelo sistema auditivo, 

eletroreceptor e mecanoreceptor (Casper et al., 2003; Tillett et al., 2008; 

Wetherbee et al., 2012). Tais sistemas permitem que a raia encontre presas 

enterradas e que produzem sons de baixa frequência, como vermes e 
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poliquetas, ou sons de alta frequência, como os produzidos pelos crustáceos 

tubícolas quando movimentam seus apêndices (Casper et al., 2003). A captura 

desses organismos é realizada principalmente com o auxílio das nadadeiras 

peitorais (Gray et al. 1997) e sucção por protrusão da maxila e bombeamento 

da cavidade orofariangeana (Motta, 2004; Wilga et al., 2012). 

Dentre os itens consumidos, os crustáceos, principalmente 

Thalassinidea e Alpheidae, foram os mais importantes. O hábito carcinofágo de 

espécies dessa família, aparentemente, é um padrão comum (Yeldan et al., 

2009; Gianeti, 2011; López-Garcia et al., 2012; O´Shea et al., 2013; Jacobsen 

& Bennett, 2013; Costa et al., 2015). No entanto, a o táxon e a quantidade de 

crustáceo ingerido parece variar de acordo com a disponibilidade desses no 

ambiente. Por exemplo, há variação dos itens principais da dieta de D. guttata, 

entre exemplares do presente estudo, do Rio Grande do Norte e do Maranhão, 

regiões situadas mais ao norte da área de estudo. No Rio Grande do Norte, a 

dieta foi composta principalmente pelo camarão Ogyrides alphaerostris e o 

bivalve Tellinidae, (Gianeti, 2011). Na costa do Maranhão, os itens principais 

foram Brachyura e Polychaeta (Carvalho-Neta & Almeida, 2001). Diversos 

trabalhos relacionam diferenças de dieta com a localização geográfica (Cortés 

& Gruber, 1990; Simpfendorfer et al., 2001; Bethea et al., 2004) ou a diferenças 

nas condições oceanográficas (Cortés et al., 1996; McElroy et al., 2006; Bethea 

et al., 2007). Garantindo sua existência em múltiplos habitats costeiros. 

A elevada abundância de Thalassinidea e Alpheidae na dieta indica que 

essas presas exerçam importante aporte nutricional de D. guttata na BTS. 

Dado o hábito generalista e oportunista da espécie, sugere-se que tais 

crustáceos sejam abundantes no bentos local, para o qual, até o momento, não 

há informações consistentes abundância, composição de espécies e 

distribuição. Um estudo realizado na Austrália, com cinco espécies de 

dasyatídeos (Neotrygon kuhlii, Pastinachus atrus, Taeniura lymna, Urogymnus 

asperrimus e Himantura uarnak) revelou que tais espécies exploram 

preferencialmente os itens também mais abundantes do ecossistema (O´Shea 

et al., 2013). A ingestão dos itens mais abundantes pode ser uma característica 

essencial para a coexistência dessas espécies, visto que por não ser um fator 

limitante, essas espécies, provavelmente, não competem por esse recurso 

(Vaudo & Heithaus, 2011).  
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A importância de Alpheidae na dieta pode estar relacionada à elevada 

abundância dessa presa na BTS e a ampla variedade de habitas ocupada por 

esse grupo. Na Bahia, tais camarões habitam desde regiões do entre-marés a 

profundidades de até 75 metros, e locais com substratos lamosos a areia 

grossa, recifes de corais e manguezais (Almeida et al., 2006). Informações 

pretéritas da elevada importância desse item para D. guttata foi referida para a 

estação ecológica da ilha do Medo, na Baía de Todos os Santos (Queiroz et al., 

1993). Os camarões Alpheidae são também importantes para dasíatídeos nas 

regiões da Flórida e Mediterrâneo (Snelson & Williams 1981, Yeldan et al., 

2009).  

Os Thalassinidea ocorreram em elevado número de estômagos, e foram 

os mais importantes em termos numéricos e em massa para um conjunto 

específico da população de D. gutatta da BTS, o que pode estar relacionado 

ao; (I) provável elevado valor nutricional desse item em relação aos demais, e 

(II) a sua elevada abundância em fundos substratos lamosos, habitats 

predominantes BTS (Cirano & Lessa, 2007). Esse grupo é popularmente 

chamado de camarões de lama (“mud-shimp”) (Willians, 1993), vivem em 

galerias no sedimento, principalmente lamoso, desde o subtidal a mar profundo 

(Coelho et al., 1997). São os organismos de infauna dominantes de locais 

arenosos e lamosos (Kinoshita, 2002). O elevado consumo desse item também 

foi relatado previamente para D. guttata na BTS (Queiroz et al., 1993) A 

preferência alimentar da ingestão de Thalassinidea por Neotrygon kuhlli, uma 

espécie de dasiatídeo, foi testada em um experimento em face a 

disponibilidade de outros crustáceos, além disso, o consumo em massa dessa 

presas é relacionado positivamente ao aumento do tamanho da raia (Tillett et 

al., 2008).  Segundo o autor, essa preferência pode estar associada à 

habilidade dessa espécie em quebrar a carapaça dos talassinídeos, assim 

como o valor nutricional desse item. 

Polychaeta e Mollusca foram também importantes em termos de 

ocorrência, contudo o elevado grau de digestão e fragmentação pode ter 

subestimado a análise numérica e gravimétrica. Teleostei foi importante em 

termos de ocorrência. Em um estudo realizado na costa do Havaí com Dasyatis 

lata (espécie com amplitude de tamanho similar ao do presente estudo, 35,0–

94,9 cm LD), houve pouca contribuição de Teleostei e Polychaeta na dieta 
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(Dale et al., 2011). Para a espécie Dasyatis longa, na costa Pacífica da 

Colômbia, Teleostei foi o principal item consumido, em termos de massa 

(56,6%), além de elevado valor numérico e de ocorrência, contudo vale 

ressaltar que essa raia atinge até 158 cm de LD e que a importância desse 

item aumenta conforme há um aumento de LD (López-Garcia et al., 2012). 

O tamanho corpóreo foi um fator preponderante sobre o sexo na 

variabilidade da dieta da população de D. guttata da BTS. Tal padrão parece 

ser uma característica usual entre os elasmobrânquios (Dale et al., 2011; 

Gianeti, 2011; Grijalba-Bendeck et al., 2012; López-Garcia et al., 2012). No 

entanto, alguns estudos indicam partilha dos recursos entre machos e fêmeas, 

consequente de segregação espacial entre sexos (Gray et al., 1997; McCord & 

Campana, 2003; Ebert & Cowley, 2003) e de diferenças do tamanho corpóreo 

entre os sexos (Simpfendorfer et al., 2001; Yeldan et al., 2009).  

Em relação ao tamanho dos exemplares, houve diferença significativa na 

composição da dieta. Lucifora et al. (2009) relataram que o tamanho do corpo é 

um dos aspectos mais importantes para aquisição de alimentos. No presente 

estudo verificou-se que houve uma especialização das fêmeas maiores de 

capturar Thalassinidea, fato também encontrado para Dasyatis chryosonata na 

África (Ebert & Cowley, 2003). A dissimilaridade trófica em função do tamanho 

corpóreo foi causada pelo aumento na contribuição de Thalassinidea e 

diminuição no de Alpheidae, conforme o aumento da LD. Tal fato é associado a 

modificações morfológicas e habilidades associadas à captura das presas, 

como aumento de força (Hernandez & Motta, 1997; Hubert & Motta, 2004) e 

sucção (Carroll et al., 2004) com o incremento da LD. Exemplares maiores são 

capazes de ingerir presas maiores e com maior mobilidade (Jacobsen & 

Bennett, 2011; Dale et al., 2011). Por exemplo, Dale et al. (2011) encontraram 

uma relação positiva entre a LD de Dasyatis lata e o tamanho da abertura 

bucal, assim como a LD com a largura da carapaça de Portunidae. Ainda, 

exemplares maiores podem cavar mais profundamente e extrair itens antes 

indisponíveis aos jovens (Gray et al., 1997). 

Mudança na composição da dieta entre exemplares de classe de 

tamanhos distintas pode ser decorrente da segregação de habitat que ocorre 

com alguns dasiatídeos. Por exemplo, os menores exemplares (37-70 cm de 

LD) de D. longa na Colômbia consomem camarões e habitam locais lamosos, e 
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os maiores (100-158 cm de LD), Stomatopoda e habita fundos rochosos (López 

& Garcia et al., 2012). Para as raias pequenas (<30cm de LD) de D. 

chryosonata na África os itens Amphipoda e Polychaeta são os principais e 

elas vivem em regiões mais afastadas da costa (Offshore), todavia, os maiores 

(>60cm LD) consomem principalmente Thalassinidea e vivem mais próximos 

da costa (Surfzone e Nearshore) (Ebert & Cowley, 2003). 

A dieta de D. guttata também apresentou um claro padrão sazonal de 

ingestão de presas. Nos dois verões e primavera houve uma predominância de 

ingestão de Thalassinidea (E1). No outono e inverno (E2) a abundância desse 

item diminuiu e a contribuição de Alpheidae e Brachyura aumentou. Embora 

não haja informações sobre a variabilidade temporal na estrutura das 

populações de invertebrados bentônicos do local e quais os fatores ambientais 

estruturantes dessas populações, tal variabilidade pode estar relacionada à 

marcada sazonalidade hidrográfica do sistema que deve ter desdobramentos 

no ecossistema e consequentemente nas comunidades bentônicas. No verão, 

a condição marinha prevalece decorrente da penetração da Água Tropical (AT) 

na baia. No inverno, a condição é predominantemente estuarina devido à 

presença da Água Costeira (AC), proveniente de um maior aporte continental 

(Cirano & Lessa, 2007). A baía apresenta, também, claro padrão sazonal de 

precipitação (Lessa et al., 2009; INMET, 2014). Durante o presente estudo, 

verificou-se um período seco, entre novembro e abril (final da primavera e 

meados do outono) e um chuvoso, entre maio e outubro (final do outono a 

meados da primavera) (IMNET, 2014). Além disso, há a sazonalidade do 

hidrodinamismo local, sendo maior no período chuvoso, o que pode afetar 

diretamente a percepção das presas pelas raias (Afonso et al., 2014). 

Os resultados desse estudo sugerem que na BTS, D. guttata é um 

predador bentônico generalista e, provavelmente, oportunista. Sugere-se que a 

mudança constatada na dieta em função ao incremento corpóreo se deva a um 

aumento dos requerimentos nutricionais individuais, aliado a um aumento na 

capacidade de captura de presas maiores, localizadas em camadas mais 

profundas do sedimento. Além disso, diferenças comportamentais, como a 

ocupação diferenciada de habitats de exemplares de classes de tamanho 

distintas pode ser um fator causal dessa mudança alimentar. A espécie 
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apresentou claro padrão sazonal alimentar, o que pode estar associado à 

marcada alteração sazonal nesse ecossistema.  

Considerando uma potencial dominância dessa raia entre os 

mesopredadores da BTS e o fato dessa raia ser o principal componente 

nectônico pescado na BTS, trabalhos de dieta de D. guttata e de levantamento 

da macrofauna, com ênfase nas presas principais deve ser considerado 

futuramente para determinar o impacto da pesca da raia e de outros impactos 

antrópicos (e.g. poluição e desmatamento de manguezais) na estrutura trófica 

do ecossistema através de modelagens ecológicas (ECOPATH). Evidências 

indicam que após eliminação de presas primárias, os predadores apicais, como 

os tubarões, exibem diminuição no sucesso reprodutivo e do tamanho 

populacional (Chiaradia et al., 2010). Estudos complementares, por meio de 

análises de isótopos estáveis, podem contribuir para a descrição da relação 

presa-predador da espécie na BTS.  
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Figura 1. Área de estudo (Baía de Todos os Santos) e os locais de 
descarregamento São Francisco do Conde (1) e Bom Jesus dos Passos (BJP) 
de onde foram obtidos os exemplares para análise da dieta de Dasyatis guttata.   
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Figura 2. Principais presas de Dasyatis guttata da Baía de Todos os Santos. 
(A) Thalassinidea; (B) Alpheidae. 
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Figura 3. Dendrograma de similaridade (Índice de Bray-Curtis) da composição 
da dieta de machos (M) e fêmeas (F) de Dasyatis guttata em diferentes classes 
de tamanho de largura de disco. Composição de dieta descrita pelo%IIR. 
Grupos conectados por linha vermelha indica ausência de diferença 
significativa (P > 0.05).  F1 e M1 = 31,5 – 46,5 cm; F2 e M 2 = 46,5 -61,5 cm; 
F3=61,5-76,5 cm; F4=76,5-91,5 cm; F5= 91,5-106 cm LD. 
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Figura 4. Variação do %IIR dos principais itens em relação do tamanho 
(classes de tamanho – LD em cm) de machos e fêmeas de Dasyatis guttata na 
Baía de Todos os Santos. Número em parênteses indica quantidade de 
estômagos com alimento analisados. 
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Figura 5. Dendrograma de similaridade (Índice de Bray-Curtis) da composição 
da dieta de Dasyatis guttata entre estações do ano. Individuos agrupados por 
estação sazonal. Dieta descrita por  %IIR Grupos conectados por linha 
vermelha indica ausência de diferença significativa (P > 0.05). 
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Figura 6. Variação do %IIR dos principais itens da dieta de Dasyatis guttata na 
Baía de Todos os Santos ao longo de estações sazonais. Número em 
parênteses indica quantidade de estômagos com alimento analisados. 
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Figura 7. Relação entre %Pi e %FO para representar a estratégia alimentar de 
Dasyatis guttata na Baía de Todos os Santos. 
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Tabela 1. Frequência de ocorrência (%FO), Frequência numérica (%FN), 
Massa porcentual (%M) e Índice de Importância Relativa (%IIR) dos itens 
alimentares e dos respectivos táxons superiores presentes na composição da 
dieta de Dasyatis guttata na Baía de Todos os Santos. n° total de estômagos 
contendo alimento = 494. n.i. = item não identificado. “*”- valor <0,01.  

Itens Alimentares %FO %FN %M %IRI 

Mollusca (total) 9,11 1,23 1,09 
 Mollusca n.i. 4,45 0,40 0,38 0,07 

Bivalvia 4,45 0,74 0,69 0,13 
Rissoacea 1,21 0,10 0,02 

 Polychaeta (total) 22,06 2,31 1,81 
 Polychaeta n.i. 16,60 1,67 0,98 0,89 

Capitellidae 5,67 0,56 0,75 0,15 
Goniadidae 0,20 0,02 

  Glyceridae 0,61 0,05 0,06 
 Onuphidae 0,20 0,02 0,02 
 Crustacea (total) 91,30 92,79 92,18 
 Crustacea n.i. 10,32 0,87 1,42 0,48 

Stomatopoda n.i. 2,83 0,53 0,21 0,04 
Squilla sp. 1,82 0,29 0,51 0,03 
Pseudosquilla sp. 0,20 0,02 

  Camarão n.i. 13,36 2,61 0,32 0,79 
Segestidae n.i. 0,40 0,03 

  Acetes americanus 0,40 2,58 1,21 0,03 
Penaeidae n.i. 7,09 1,65 1,75 0,49 

Rhimapenaeus constrictus 1,21 0,58 0,25 0,02 
Litopenaeus schmitti 1,01 0,13 1,03 0,02 
Sycyonia typica 0,81 0,16 0,07 

 Xiphopenaeus kroyeri 0,20 0,03 0,07 
 Solenoceridae 0,20 0,02 0,01 
 Pleocyemata 6,07 0,62 0,32 0,12 

Caridea n.i. 6,88 3,20 0,31 0,49 
Alpheidae 48,58 24,63 9,98 34,02 

Ogyrides sp. 4,66 1,41 0,08 0,14 
Porcellanidae 1,01 0,10 0,01 

 Brachyura n.i. 17,41 1,89 1,40 1,16 
Callapidae 0,20 0,02 

  Grapsidae 15,18 3,22 1,47 1,44 
Parthenopidae 0,20 0,02 

  Pinnotheridae 4,86 0,67 0,08 0,07 
Portunidae 6,48 0,71 3,28 0,52 
Xanthidea 3,44 0,61 0,34 0,07 

Thalassinidea 24,49 45,97 67,98 56,49 
Tanaidacea 0,40 0,03 0,08 

 Flabellifera 1,42 0,18 
  Gammaridea 0,40 0,03 
  Holothuroidea 18,02 2,21 2,30 1,65 

Balanoglossus 3,44 0,29 0,67 0,07 

Nemertea 0,40 0,03 0,13 
 Verme n.i. 0,20 0,02 0,08 
 Teleostei (total) 12,55 1,12 1,75 
 Teleostei 11,94 1,06 1,44 0,60 

Anguiliformes 0,40 0,05 0,17 
 Gobionellus sp. 0,20 0,02 0,14 
 Gobionellus sp. (isca) 6,07 

   Sedimento 5,06 
   Material digerido 21,05 
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Tabela 2. Índice de Importância Relativa (%IIR) dos itens alimentares de 
Dasyatis guttata da Baía de Todos ds Santos, por classe de Largura de Disco 
(LD-cm) de fêmeas e machos. n.i. = item não identificado. “*”valor <0,01. 

Classes de LD (cm) %IIR – Fêmeas %IIR - Machos 

Itens Alimentares 31-46 46-61 61-76 76-91 91-105 31-46 46-61 

Mollusca  0,21 0,25 0,04 0,37 0,32 1,53 0,65 

Polychaeta 0,94 3,63 0,77 0,95 0,04 2,64 2,91 

Crustacea n.i. 0,79 0,26 0,21 0,19 * 2,21 0,51 

Stomatopoda * 0,09 0,47 0,16 0,03 * 0,03 

Camarão 5,50 0,36 * * * 0,42 2,99 

Sergestidae * * 0,01 * * * 0,71 

Penaeoidea 1,26 0,21 0,19 1,71 0,16 1,15 5,54 

Pleocyemata 1,43 0,33 0,01 0,05 * 1,18 0,86 

Caridea 0,57 0,19 0,01 * 0,03 0,55 0,92 

Alpheidae 43,23 35,34 16,89 2,13 * 66,68 39,88 

Porcellanidae * 0,01 * * * * * 

Brachyura 12,25 16,52 3,71 4,92 2,43 15,26 8,05 

Thalassinidea 31,18 37,27 76,43 88,63 96,74 5,14 30,30 

Tanaidacea * * * * * * * 

Flabellifera * * * * * * * 

Gammaridea * * * * * * * 

Holothuroidea 1,24 4,09 0,72 0,19 0,03 1,65 6,09 

Teleostei 1,18 1,43 0,40 0,44 0,15 1,57 0,54 

Outros 0,20 0,02 0,12 0,25 0,07 * * 

N estômagos 68 96 77 29 12 120 91 

 

Tabela 3. Matriz de similaridade de Bray-Curtis da dieta de Dasyatis guttata da 
Baía de Todos os Santos baseada em %IIR. F=Fêmea; M=Macho; 1= 31,5-
46,5 cm de LD; 2 = 46,5-61,5 cm de LD; 3=61,5-76,5 cm de LD; 4=76,5-91,5 
cm de LD; 5= 91,5-106 cm de LD. 

 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 

F1        
F2 83,71       
F3 54,26 60,33      
F4 41,71 46,71 84,35     
F5 34,30 40,41 79,39 91,85    
M 1 68,29 63,06 28,09 15,53 8,30   
M 2 87,36 82,86 53,30 41,28 33,49 62,05  
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Tabela 4. Análise SIMPER revelando os principais itens alimentares de 
Dasyatis guttata responsáveis pela similaridade entre os grupos G1 e G2, 
identificados por dendrograma e análise SIMPROF associada. G1= fêmea e 
machos com LD < 61,5 cm; G2 = Fêmeas com LD> 61,5 cm. 

Análise SIMPER Grupo 1: exemplares com LD <61,5 cm 

Itens alimentares Similaridade 
Média 

Média de 
%IIR 

Contribuição (%) Cumulativo 
(%) 

Alpheidae 
74,56 

46,28 51,20 51,20 
Thalassinidea 25,97 23,97 75,16 
Brachyura 13,02 14,29 89,45 

Análise SIMPER Grupo 2: exemplares com LD >61,5 cm 

Itens alimentares Similaridade 
Média 

Média de 
%IIR 

Contribuição (%) Cumulativo 
(%) 

Thalassinidea 85,21 87,50 94,48 94,48 

 

Tabela 5. Análise SIMPER revelando os principais itens alimentares de 
Dasyatis guttata responsáveis pela dissimilaridade entre os grupos G1 e G2, 
identificados por dendrograma e análise SIMPROF associada. G1= fêmea e 
machos com LD < 61,5 cm; G2 = Fêmeas com LD> 61,5 cm. 

Análise SIMPER entre Grupo 1 (LD<61,5cm) e Grupo 2 (LD>61,5cm) 

Itens alimentares Dissimilaridade 
Média 

Contribuição (%) Cumulativo (%) 

Thalassinidea  
61,85 

49,55 49,55 
Alpheidae 32,29 81,84 
Brachyura 7,55 89,39 
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Tabela 6. Índice de Importância Relativa (%IIR) dos itens alimentares de Dasyatis 
guttata da Baía de Todos os Santos, por estação do ano. n.i. = item não identificado. 
“0” - valor <0,01. 

Itens alimentares Verão1 Outono Inverno Primavera Verão2 

Mollusca  0,42 0,98 0,51 0,06 0,32 

Polychaeta 1,62 5,90 1,82 0,57 0,59 

Crustacea n.i. 0,45 0,34 0,41 0,64 0,23 

Stomatopoda 0,20 0,25 0,02 0,04 0,39 

Camarão 2,58 0,29 0,47 0,99 0,61 

Sergestidae 0,01 0,00 0,00 0,56 0,00 

Penaeoidea 1,02 0,42 0,57 1,46 1,55 

Pleocyemata 0,19 0,06 0,10 0,06 0,26 

Caridea 1,69 0,86 1,15 1,00 0,40 

Alpheidae 21,31 31,31 46,98 27,04 21,79 

Porcellanidae 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

Brachyura 7,83 20,01 9,92 6,45 8,49 

Thalassinidea 60,14 37,01 36,22 58,37 63,43 

Tanaidacea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Flabellifera 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 

Gammaridea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holothuroidea 2,29 1,86 1,08 2,05 0,68 

Teleostei 0,20 0,51 0,75 0,57 1,17 

Outros 0,03 0,18 0,00 0,14 0,04 

N estomagos 38 108 126 120 102 
 

Tabela 7. Matriz de Similaridade de Bray-Curtis da dieta de Dasyatis guttata da Baía 
de Todos os Santos, por estação do ano. 

 Verão1 Outono Inverno Primavera Verão2 

Verão1      
Outono 72,45     
Inverno 71,40 83,36    
Primavera 92,61 75,66 74,51   
Verão2 93,73 71,08 70,63 91,32  
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Tabela 8. Análise SIMPER revelando os principais itens alimentares de Dasyatis 

guttata responsáveis pela similaridade entre os grupos E1 e E2, identificados por 

dendrograma e análise SIMPROF associada. E1= verão1, verão2 e primavera; E2 = 

outono e inverno. 

Análise SIMPER E1: verão 1, primavera e verão 2 

Itens alimentares Similaridade 
Média 

Média de 
%IIR 

Contribuição (%) Cumulativo 
(%) 

Thalassinidea 
92,57 

60,65 63,69 63,69 
Alpheidae 23,38 23,19 86,89 
Brachyura 7,59 7,46 94,35 

Análise SIMPER E2: outono e inverno 

Itens alimentares Similaridade 
Média 

Média de 
%IIR 

Contribuição (%) Cumulativo 
(%) 

Thalassinidea 
83,36 

36,62 43,45 43,45 
Alpheidae 39,15 37,56 81,01 
Brachyura 14,97 11,90 92,91 

 

Tabela 9. Análise SIMPER revelando os principais itens alimentares de Dasyatis 
guttata responsáveis pela dissimilaridade entre os grupos E1 e E2, identificados por 

dendrograma e análise SIMPROF associada. E1= verão1, primavera e verão2; E2 = 
outono e inverno. 

Análise SIMPER entre E1 e E2  

Itens alimentares Dissimilaridade 
Média 

Contribuição (%) Cumulativo (%) 

Thalassinidea  
27,37 

43,89 43,89 
Alpheidae 28,80 72,69 
Brachyura 13,47 86,16 
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Capítulo 5 - Conhecimento tradicional de aspectos biológicos e ecológicos de 

Dasyatis guttata: Subsídios para gestão pesqueira 

INTRODUÇÃO 

Os estuários tropicais estão entre os ecossistemas aquáticos mais 

produtivos do planeta, com rica biodiversidade em termos espécies e funções 

(Miranda et al., 2002; Barbier et al., 2011). Apesar disso, os estuários figuram 

entre os ecossistemas mais comprometidos pela ação antrópica (Worm et al., 

2006), fato que afeta os serviços ambientais fornecidos por esse tipo de 

sistema (e.g. recursos pesqueiros, áreas de berçários, beleza natural, entre 

outros (Barbier et al., 2011). Na Baía de Todos os Santos (BTS), localizado na 

costa nordeste do Brasil, diversos são os impactos antrópicos, tais como 

desmatamento de extensas áreas de manguezais , descarga de efluentes 

industriais e sanitários, sobrepesca (Peixoto, 2008; Hatje et al., 2009; Reis 

Filho et al., 2014), uso de explosivos para a pesca e coleta indiscriminada de 

organismos ornamentais para o artesanato (Schaeffer-Novelli, 1989).  

Embora afetado por uma ampla diversidade de estressores, a BTS é um 

ecossistema extremamente importante como provedor de alimento e gerador 

de empregos às populações locais por meio da pesca artesanal. Essa pesca 

representa uma atividade comercial expressiva, uma vez que é constituída por 

6.052 embarcações, gerando produção média de 20.035 t/ano (desvio padrão ± 

5.961 t) de pescados (IBAMA, 2008). Dentre os peixes descarregados, cerca 

de 940 t (5% do total) são de raias (IBAMA, 2008), que constitui a principal 

categoria de pescado da BTS (Soares et al., 2009; 2011). 

Os pescadores, de um modo geral, adquirem e acumulam 

conhecimentos acerca do ecossistema e de suas funções, história natural, 

comportamento e classificações das espécies (Diegues, 2001) e de aspectos 

ecológicos (e.g. hábitos, alimentação e reprodução) (Costa-Neto, 2000). Ao 

mesmo tempo, eles compreendem seu papel como agentes modificadores do 

ambiente (Burda & Schiavetti, 2008). Nesse contexto, o conhecimento 

ecológico tradicional dos pescadores (CET- sigla em inglês TEK - Traditional 

Ecological Knowledge of Fishermen) é uma fonte potencial de informações 

novas e/ou complementares sobre a biologia e ecologia das espécies e deve 
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ser considerado nas tomadas de decisões politico-ambientais e em planos e 

gestão de conservação biológica e do uso sustentável dos recursos 

pesqueiros. A importância do CET está sendo cada vez mais reconhecida, por 

cientistas e tomadores de decisões, como uma importante fonte de 

informações e novas ideias para o estabelecimento de modelos de manejos 

ecológicos, conservação e recuperação de habitats (Berkes et al., 2001; 

Huntington, 2011). Devido à essa característica e para esse fim, a Convenção 

das Nações Unidas sobre a Biodiversidade recomendou o reconhecimento, 

proteção e utilização do conhecimento tradicional (WRI/IUCN/UNEP, 1992). 

Segundo Berkes (1999) e Berkes et al., (2001), o CET representa o 

conjunto de percepções, informações e crenças sobre as relações dos seres 

vivos entre eles e com o ecossistema, as quais foram acumuladas e passados 

de geração a geração pelos pescadores. Segundo esses mesmos autores, as 

informações e crenças obtidas são acumuladas e modificadas conforme a 

experiência e replicação do conhecimento. Além disso, o CET é um método 

holístico e menos dispendioso, em termos financeiros e de tempo, o qual é 

empregado no campo para a detecção de alterações nas populações dos 

peixes (Moore et al., 2010).  

Poucos são os trabalhos que investigam o conhecimento tradicional do 

pescador em relação aos tubarões e às raias. Alguns autores abordam o 

declínio de populações de elasmobrânquios, devido à elevada vulnerabilidade 

do grupo à pressão pesqueira (Sartor et al., 2010; Barbosa Filho et al., 2014); 

ou reúnem informações sobre espécies específicas, dado que são espécies 

vulneráveis, ameaçadas ou criticamente ameaçadas, ou que são consideradas 

“carismáticas” e culturalmente importantes (Leeney & Poncelet, 2013), como o 

tubarão-baleia (Rhincodon typus) (Stacey et al., 2008; 2012), a raia-manta 

(Medeiros, 2012), e a raia-serra (Pristis sp.) (Leeney & Poncelet, 2013).  

Estudos da percepção pelo pescador da biologia e ecologia de raias 

costeiras em ecossistemas tropicais ainda são escassos. Como exemplo desse 

cenário podemos citar a raia Dasyatis guttata, uma das principais espécies 

comercialmente importantes para a pesca artesanal da região nordeste (Yokota 

& Lessa, 2007; Gianeti, 2011; Presente tese, Capítulo1) e classificada como 
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com “dados insuficientes” segundo a IUCN (2014), para qual não há estudos 

nessa temática (Rosa & Furtado, 2004). 

Baseado nesse contexto, o presente trabalho objetiva descrever, em 

uma abordagem qualitativa e quantitativa, o conhecimento do pescador 

tradicional de Dasyatis guttata acerca de suas percepções sobre: (I) a 

influência dos fatores ambientais na pesca; (II) os impactos na produção 

pesqueira; (III) informações biológicas e ecológicas dessa espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado em duas comunidades de pescadores da 

BTS: São Francisco do Conde - SFC (12° 37' 45'' S - 38° 40' 50'' O) e Ilha de 

Bom Jesus dos Passos - BJP (12° 45' 39'' S - 38° 38' 28'' O) (Fig.1), por meio 

de: (I) observações das atividades de despesca de D. guttata; (II) entrevistas 

livres (i.e. conversas informais); (III) e aplicação de questionário semi-

estruturado de forma sistemática para os pescadores locais.  

As observações de despesca e entrevistas livres (Fig.2) foram realizadas 

entre dezembro de 2011 e janeiro de 2013 em visitas mensais às 

comunidades. Essas visitas tiveram o intuito de conhecer os aspectos gerais da 

comunidade, do ecossistema fonte de seus recursos, da atividade pesqueira e 

do conhecimento da biologia e ecologia de Dasyatis guttata, além de deter as 

expressões linguísticas típicas locais.  

O questionário (Tab.1) foi aplicado, entre novembro e dezembro de 2012, 

e foram iniciadas com a exposição pelo pesquisador sobre os objetivos e 

metodologias do estudo. O questionário foi dividido em três temáticas as quais 

englobaram: (I) percepções ambientais que influenciam a atividade pesqueira; 

(II) percepções de impactos antrópicos atuantes na produção pesqueira; e (III) 

informações biológicas e ecológicas de Dasyatis guttata (Tab.1; Fig.3). 

Consideraram-se todas as informações fornecidas pelos pescadores, como 

proposto por Marques (1991), pelo modelo da união das competências 

individuais. Durante o questionário foram apresentadas fotos da raia D. guttata 

tiradas durante as visitas, para se certificar de que as perguntas eram 

respondidas para essa espécie. 

A amostra dos pescadores entrevistada foi obtida pelo método bola de 

neve, snowball (Bailey, 1994; Begossi et al., 2004), partindo de entrevistados no 
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local de desembarque e ampliadas, pelas indicações destes pescadores. Foram 

consideradas as entrevistas dos pescadores “especialistas nativos”. Os 

“especialistas nativos” são pessoas autoreconhecidas e reconhecidas pela 

própria comunidade como culturalmente competentes (Marques, 1995). Foram 

selecionados os pecadores que atuam na atividade pesqueira na área há, no 

mínimo, 10 anos. Essa seleção teve como objetivo avaliar possíveis 

modificações da atividade pesqueira e das capturas de raias, nessa escala de 

tempo, ocasionada por mudanças ambientais e de impactos antrópicos na BTS. 

Para as informações biológicas e ecológicas de D. guttata, foram selecionados 

os pescadores que atuam há mais de 20 anos na captura de raias (Fig.2), pois, 

de acordo com Giglio et al. (2014), a maior precisão e consistência das 

informações são provindas de informantes com maior tempo na atividade de 

pesca.  

Os pesqueiros citados durante essas entrevistas foram localizados em 

cartas náuticas, mapas participativos, por pescadores reconhecidos como 

“especialistas nativos”. Posteriormente, os pesqueiros foram grupados em 

quatro áreas categorizadas de acordo com as características oceanográficas e 

fisiográficas da BTS (Cirano & Lessa, 2007) (Fig.1). As particularidades de cada 

área estão detalhadas na Tabela 2. Esse agrupamento visou uma melhor 

visualização espacial do uso da BTS pelos pescadores e pelas raias. 

Um total de dezoito (18) pescadores e um (1) comerciante de raia foi 

entrevistado, com idades variando entre 24 e 61 anos (média=48,8) e tempo de 

atuação na atividade pesqueira entre 12 e 49 anos (média=32,4). O 

comerciante entrevistado atua na função há aproximadamente 15 anos.  

RESULTADOS 

Percepções ambientais na pesca 

Os fatores ambientais relacionados pelos pescadores de ambos os locais 

à atividade pesqueira foram (I) estação do ano e (II) a maré lunar (sizígia e 

quadratura). Tais fatores são determinantes na tomada de decisão do pescador 

sair ou não para pescar, escolher o esforço a ser empregado e o local de 

alocação dos petrechos (pesqueiro) (Tab.3). 



 
135 

 

Foi descrito que, no Estado da Bahia, de um modo geral, ocorrem duas 

estações marcantes as quais regem a dinâmica da atividade de pesca: o verão 

e o inverno. O verão, entre setembro e abril, corresponde ao período com 

maiores temperaturas do ar, ventos geralmente do quadrante Norte e menos 

intensos e há uma menor pluviosidade. Por outro lado, o inverno, entre maio e 

agosto, é o período com ventos predominantes do quadrante Sul e mais 

intensos e maior pluviosidade. 

 O verão foi considerado pela maioria dos entrevistados (66,6% para 

ambos os locais) como a melhor estação do ano para a pesca de raia, devido 

ao maior número de dias propícios à pesca e à presença de água mais quente. 

Os pescadores atribuem o maior número de dias viáveis para pesca, no verão, 

ao menor hidrodinamismo (calmaria, localmente denominada localmente de 

“assueira”) dessa estação. Ainda, segundo eles, a elevação da temperatura da 

água proporciona maior mobilidade ao peixe e consequente aumento de sua 

disponibilidade para a pesca (Tab.3). O descarregamento de raias maiores e a 

utilização de pesqueiros mais distantes do local de desembarque (e.g. área 4) 

foram situações registradas nesse período. 

 Em contraste, de forma unânime, o inverno foi relatado como a pior 

estação para a pesca. Os entrevistados expuseram que a presença chuva e de 

ventos mais intensos, presentes nesse período, é desfavorável à atividade 

pesqueira (Tab.3). Nesse período, constatou-se durante as visitas, que houve 

uma diminuição de frequência de saídas para a pesca e, quando realizada, 

uma maior utilização de pesqueiros mais próximos ao local de desembarque.  

O segundo fator narrado como influente na atividade pesqueira foi a maré, 

a qual é determinada pelo ciclo lunar  (Fig.4). Descrição detalhada da influência 

do ciclo lunar na atividade pesqueira foi relatada em entrevistas informais por 

diversos pescadores. No dia da lua cheia ou lua nova, a maré é denominada 

“cabeça d´água”, a qual corresponde ao dia de maior amplitude da maré. Nos 

dias subsequentes, entre cinco e seis dias, a amplitude da maré diminui 

sucessivamente, quando então é denominada “maré de quebra” ou 

“quebramento”. Assim que a maré alcança a menor amplitude, quando entra a 

fase de quarto crescente ou quarto minguante, esta é denominada “mort’água”. 
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Nos dias conseguintes, a maré aumenta sua amplitude sucessivamente, e, 

então, é denominada de maré de “lançamento” (Fig. 4). 

 Ainda, segundo os entrevistados, durante a influência das maiores 

amplitudes da maré (final de “lançamento”, na maré “cabeça d´água” e início da 

“quebra”), ela é denominada de “maré grande” (sizígia) e nas menores 

amplitudes da maré (final de “quebra” “maré mort’água”, início de 

“lançamento”), “maré morta”. 

A influência do ciclo de marés para a atividade de pesca é descrita de 

forma distinta nas duas comunidades entrevistadas, segundo o petrecho 

utilizado. Em São Francisco do Conde, apenas a “arraieira” é utilizada, a qual 

consiste em uma rede de espera de fundo que permanece em operação, 

submersa, entre 12 e 24 horas. Segundo os entrevistados, há uma diminuição 

da operacionalidade durante a maré de sizígia quando a corrente e amplitude 

de maré são maiores; portanto, seu emprego é mais eficiente na maré de 

quadratura quando condições hidrodinâmicas opostas ocorrem (Tab. 3). Houve 

relatos de que a “arraieira” enrola sobre si mesma com a maior amplitude da 

maré e que os que saem para pescar nesse período, o fazem em pesqueiros 

mais abrigados das correntezas. 

Em Bom Jesus dos Passos, são utilizados dois petrechos, a “grozeira” 

(um espinhel de fundo) e a “boia” (um petrecho de linha contendo um anzol em 

uma extremidade e uma boia de flutuação em outra). Ambos os petrechos é 

utilizado como isca um peixe Gobiidae vivo (principalmente Gobionellus 

oceanicus) capturado, geralmente, no dia anterior a pesca. Para esses 

petrechos, constatou-se a possibilidade de pesca em todas as fases lunares, 

embora tenha havido relatos de preferência para as menores amplitudes de 

maré (Tab.3). Tal preferência está relacionada à maior facilidade de captura da 

isca na maré de quadratura, comparando-se à sizígia. No entanto, muitos 

pescadores, ainda afirmaram que, se houver isca, a captura em biomassa é 

maior na maré de sizígia (V., comerciante de BJP: “maré grande (sizígia) peixe 

grande, maré pequena (quadratura) peixe pequeno”). 

Além disso, a maré influencia diretamente na escolha do pesqueiro, como 

descrito pela totalidade de pescadores de BJP (Tab. 3). Na maré de 

quadratura, a maioria (66%) utiliza pesqueiros mais profundos, como os 



 
137 

 

localizados a oeste da BTS (Área 2). Já, na maré de sizígia, são utilizados 

locais mais rasos, como os situados a leste da BTS (Área 3). Tal como a maré, 

a quantidade de isca disponível também é determinante na escolha do 

pesqueiro, para a maioria (87%) (Tab.3). Quando há pouca isca disponível, a 

pesca é realizada, preferencialmente, em pesqueiros mais próximos do local de 

desembarque e nas “coroas” (formações circulares de substrato consolidado, 

composto principalmente por cascalho), considerados locais mais produtivos 

que os pesqueiros com fundo de lama (Tab.3).  

Percepção de impactos na produção pesqueira  

Os pescadores de ambos os locais relataram, de forma unânime, que a 

produção total diminuiu nos últimos 10 anos, fato percebido principalmente pela 

diminuição em peso (kg) da raia descarregada por dia, e secundariamente pela 

diminuição do tamanho dos exemplares (Tab. 4). Em ambos os locais, foi 

relatado o aumento do esforço de pesca ao longo dos 10 anos (e.g. número de 

anzóis e tamanho da rede). Em BJP e em SFC, há dez anos, utilizava-se entre 

100-300 anzóis e 300-400 metros de rede por pescaria, e atualmente, são 

utilizados mais de 1.000 anzóis e em média entre 800-1000 metros de rede, 

respectivamente. Os entrevistados argumentaram que esse aumento do 

esforço pesqueiro ocorreu conforme houve diminuição da captura do pescado. 

Embora, alguns pescadores tenham a percepção da redução desse recurso, 

eles acreditam que é um bem que não irá se extinguir, em razão, segundo os 

mesmos, que essa espécie é que mais de reproduz no ambiente marinho, a 

reprodução dessa espécie é contínua, geram muitos filhotes (até 12) e  iniciam 

a atividade reprodutiva desde tamanhos pequenos (5 kg). 

Outros fatores causais frequentes referidos para a diminuição de 

produtividade pesqueira foram o desmatamento do manguezal (SFC=33,3%; 

BJP=56%) e a poluição pelas indústrias (SFC=100%; BJP=31,2%) (Tab.4).  Em 

entrevistas informais, os seguintes episódios pretéritos foram relacionados à 

mortandade de peixes: o derramamento de petróleo, em 1992 e 2009, e o 

fenômeno da “maré vermelha”, ocorrido em 2007. A contaminação industrial foi 

mencionada por alguns, como prejudicial à saúde humana, através da ingestão 

de pescado contaminado.  
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Os pescadores de SFC também relataram que a existência de destroços 

industriais, os quais perdem parte de suas redes, em uma área de pesca 

utilizada por eles, chamada de “Dom João Mar”, na área 1 (noroeste da BTS), 

resultou em diminuição da produtividade. Esses destroços são partes 

submersas de torres de antigas plataformas de petróleo que operavam na 

região.  

Percepções sobre a biologia e ecologia de Dasyatis guttata  

Quatro nomes foram citados para D. guttata, sendo Arraia-branca e 

Arraia-de-lama os mais usuais (Tab.5). Essa espécie é considerada abundante 

na BTS pela maioria dos entrevistados, que complementaram que ela habita o 

local durante todo seu ciclo de vida. Os pescadores relataram que, na fase 

jovem, a espécie é mais abundante na área 1, e na fase adulta, nas demais 

(Fig.1); e que há predominância de fêmeas em todas as áreas (Tab.5). 

Dados referentes à primeira maturação gonadal de fêmeas são 

amplamente conhecidos entre os pescadores (Tab.5), pois durante a 

esviscerarão para preparar o pescado para venda eles reconhecem estruturas 

presentes em indivíduos na fase adulta, tais como: a presença de embriões, 

vestígios de vitelo e ovócitos vitelogênicos. Os ovócitos vitelogênicos foram 

denominados os “ovos” das fêmeas. Com relação aos machos, os pescadores 

relacionaram o menor tamanho alcançado ao tamanho da primeira maturação 

gonadal. Assim, foi relatado de que os machos atingem a primeira maturação 

com pesos menores do que as fêmeas (4,2 kg ± 1,1 e 7,5 kg ± 3,0, 

respectivamente) (Tab.5). 

A maioria (63,6%) não soube responder a época principal de parto (Fig.5), 

e ao longo de todo ano houve registros de fêmeas grávidas. O número de 

embriões declarado foi entre 2 e 13 filhotes, com a média de 5,2 por fêmea, 

sendo que alguns pescadores mencionaram que há uma relação positiva entre 

o tamanho da fêmea e número de embriões (Tab.5). Muitos ainda citaram que, 

normalmente, capturam fêmeas grávidas que dão à luz a seus embriões no 

momento da despesca. Além disso, de acordo com eles, esses embriões só 

sobreviverão se tiverem a cor cinza no dorso e se a marca amarela (bolsa de 

vitelo) no ventre estiver ausente.  
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Em relação à dieta, foram citados seis tipos de presas para D. guttata, 

sendo os peixes e os crustáceos, tamarus (Thalassinidea) e camarões, os itens 

principais; conhecimento que também foi adquirido no momento de evisceração 

do pescado (Tab.5). Alguns pescadores ainda relataram o comportamento 

dessa espécie de se alimentar na borda das “coroas” e em planícies de maré. 

Dados de crescimento não foram obtidos, pois os pescadores não 

detinham tal conhecimento. 

DISCUSSÃO 

O presente estudo apresenta pela primeira vez as percepções de 

pescadores artesanais sobre a pesca, biologia e ecologia de Dasyatis guttata, 

que, embora seja um dos principais recursos pesqueiros da Baía de Todos os 

Santos (Soares et al., 2009; 2011; Presente tese, Capítulo 1), não há 

informações sobre esses aspectos. O estudo etnobiológico é uma ferramenta 

importante para avaliar rapidamente possíveis ameaças ambientais e 

estabelecer prioridades de conservação e gestão (Jabado et al., 2014). No 

entanto, os dois únicos estudos conduzidos no Brasil, até o momento, 

objetivando levantar conhecimentos tradicionais de aspectos ecológicos desse 

grupo (tubarões e raias) foram realizados recentemente (Medeiros, 2012; 

Barbosa Filho et al., 2014). Esse fato exemplifica a lacuna de apropriação de 

conhecimentos etnobiólógicos, e de um modo geral, do número insuficiente de 

grupos de pesquisa sobre essa temática. Além disso, até o momento não foi 

encontrada literatura que aborda o conhecimento do pescador sobre a biologia 

e ecologia de raias capturadas com fins econômicos, como Dasyatis guttata.  

Os resultados apresentados permitem afirmar que, apesar dos 

pescadores de SFC e BJP possuírem pouco entendimento ecológico-científico 

e não dominarem a terminologia técnico-acadêmica, eles possuem um 

conhecimento compatível com as informações científicas. Esse conhecimento é 

fundamentado na captação (experimentações e reflexões) do padrão do 

comportamento das espécies e é transmitido por gerações (parentes e amigos) 

(Costa-Neto, 2000; Huntington, 2011).  
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Percepções ambientais na pesca 

Os pescadores demostraram possuir amplo conhecimento da 

sazonalidade de regime de ventos e precipitação, do ciclo lunar, do ciclo de 

marés e de padrões fisiográficos da baía (e.g. profundidade e tipo de fundo). 

Esse conhecimento os auxiliam na decisão de sair ou não para a pescaria, da 

escolha do local de pesca e do esforço a ser empregado, com vistas à 

maximização da produção. O conhecimento deles de que os fatores abióticos 

(e.g. profundidade, tipo de sedimento, temperatura, entre outros) estruturam a 

distribuição e a abundância das raias, e consequentemente influenciam na sua 

captura já foi registrado por outros autores (Ackerman et al. 2000; Schlaff et al., 

2014) e na presente tese (Capítulo 1). De acordo com Costa Neto (2000), os 

pescadores sabem quando e onde pescar, e que o sucesso da pesca depende 

desse conhecimento. 

Dois cenários ambientais atuantes na região, cada qual associado a uma 

estação sazonal e a um padrão de pesca distinto foram identificados: (I) o 

verão (entre setembro e abril) caracterizado por predominância de ventos de 

quadrante Norte e menos intensos, temperaturas maiores, pouca precipitação; 

e (II) o inverno (entre maio e agosto) caracterizado por predominância ventos 

de quadrante Sul e de maior intensidade, temperatura menores, chuvas mais 

frequente e intensas. Esse distinto cenário ambiental também foi relatado por 

pescadores de outros municípios da Bahia, tais como Siribinha (Costa Neto & 

Marques, 2000), Valença (Ramires et al., 2007), Ilhéus, Una e Canavieiras 

(Barbosa-Filho et al., 2014). 

O verão é a melhor estação para a atividade pesqueira, com maior 

frequência de pesca e a possibilidade de utilização de pesqueiros mais 

afastados do local de desembarque, como a região próxima a entrada da baía 

(área 4, Fig.1). Sugere-se que tais pesqueiros possam ser mais produtivos 

devido à maior profundidade e que a heterogeneidade de habitats disponíveis 

(cascalho, areia, lajes rochosas e recifes de corais) seja um fator positivo a 

atividade alimentar (Stoner, 2004; Presente tese, Capitulo 1). A presença de 

maiores exemplares em locais com maiores profundidades é um padrão 

comum em populações de elasmobrânquios (e.g. Snelson et al., 1989). Da 

mesma maneira, habitats mais heterogêneos podem fornecer uma maior 
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amplitude de locais para forrageamento (Stoner, 2004; Katsanevakis et al., 

2009), contribuindo para uma maior abundância de raias. 

Durante o inverno algumas raias tornam-se letárgicas, com a diminuição 

da temperatura (Cartamil et al., 2003), o que poderia desfavorecer a sua 

captura durante o inverno. Contudo, esse aspecto deve ser averiguado com 

mais cuidado, visto que não há uma grande amplitude de temperatura da água 

na BTS (GIS DISC, 2014). 

As condições climáticas do inverno, como a presença de ventos intensos 

e de chuva são fatores primordiais no momento de tomada de decisão da 

execução da atividade pesqueira (ir ou não ir pescar), do esforço a ser 

empregado (i.e. tempo efetivo gasto e número de anzóis ou tamanho da rede 

empregada) e do local de alocação do petrecho (pesqueiro) (Burda & 

Schiavetti, 2008; Defeo et al., 2013). Muitos pescadores não saem para pescar 

devido à diminuição de operacionalidade dos petrechos com o aumento do 

hidrodinamismo (“mar mais agitado”), causado pela maior influencia de 

correntes de maré e intensa velocidade de ventos. Guyomard et al., (2004) 

verificaram a tendência de os anzóis afundarem mais lentamente, diminuindo a 

disponibilidade dos anzóis para os peixes. 

Nessas condições, muitos pescadores utilizam-se de pesqueiros mais 

próximos ao desembarque, como a área 1 (Fig.1).  Em locais mais próximos ao 

local de desembarque há uma maior proporção de indivíduos juvenis, e uma 

maior proporção de adultos conforme há um distanciamento do fundo da baía 

(Presente tese, Capítulo 2), fato que pode contribuir para uma menor 

produtividade para esse período (Presente tese, Capítulo 1). A escolha do local 

de alocação do petrecho em conformidade as condições climáticas é 

fundamental para o sucesso da atividade (Burda & Schiavetti, 2008), uma vez 

que os eventos climáticos estruturam o ecossistema e os elasmobrânquios 

mudam de habitats em resposta a esses eventos (Simpfendorfer & Wiley, 2006; 

Schlaff et al., 2014). 

Além da sazonalidade, foi registrado um conhecimento detalhado da 

influencia do ciclo lunar na pesca da raia, relevante, principalmente, para a 

adequada operacionalidade e alocação dos petrechos e maximização das 

capturas. Essa consistência do conhecimento etnobiológico foi demonstrada 
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em um estudo sobre a pesca e mariscagem de moluscos, siris e caranguejos 

em Acupe (região próxima de SFC), sendo o ciclo das marés um importante 

modulador dessas pescarias (Souto, 2004; 2007).  

Há uma limitação de operacionalidade da “arraieira” relatada durante a 

maré de sizígia, que não ocorre na “grozeira” e “boia”. A preferência da maré 

de quadratura para esses dois petrechos é decorrente da maior facilidade na 

captura da isca (Gobionellus sp.) durante essa maré. Porém em termos de 

captura, caso haja isca, aparentemente, no período de maré de sizígia, 

segundo os pescadores e o encontrado no presente estudo (Presente tese, 

Capítulo 1) a produção é maior. Durante a maré de sizígia, ambientes antes 

emersos na quadratura, como por exemplo, planícies de maré, costões e lajes 

rochosas, tornam-se acessíveis para o forrageamento de raias (Smith & 

Merriner, 1985; Schlaff et al., 2014). Neste momento, iniciam sua atividade 

alimentar e consequentemente aumentam a disponibilidade de captura.   

A fase do ciclo lunar de maré também influencia diretamente o local de 

alocação da grozeira e da boia. Pesqueiros mais rasos localizados a oeste da 

BTS (Área 3, Fig.1) são preferenciais durante a sizígia, e pesqueiros mais 

profundos, como os localizados a leste da BTS (Área 2, Fig.1) são utilizados na 

quadratura. Essas escolhas também podem estar relacionadas ao 

conhecimento do pescador sobre um provável ciclo de forrageamento das raias 

conforme já mencionado. 

 Todavia, a escolha do local de alocação do petrecho é também 

influenciada pela quantidade de isca disponível. Para o pescador, quando há 

muita isca, o substrato não é importante, contudo quando a isca é limitada, são 

utilizados pesqueiros considerados mais produtivos, como ao redor das 

“coroas”. Essa percepção, possivelmente, está baseada no conhecimento do 

hábito carcinófago dessa espécie (López-Garcia et al., 2012; Jacobsen & 

Bennett, 2013; Presente tese, Capítulo 4), obtida pelos pescadores por meio da 

observação direta do conteúdo estomacal.  

Percepção de impactos na atividade pesqueira  

As informações sobre impactos antrópicos na atividade pesqueira são 

cruciais para identificar ameaças ambientais e estabelecimento de áreas 

prioritárias para a conservação. Visto que essas comunidades dependem 
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substancialmente dos recursos pesqueiros, elas geralmente são as primeiras a 

perceberem alterações no ecossistema, nos estoques pesqueiros e na 

qualidade do pescado (Jabado et al., 2014). 

Os problemas ambientais causados pela pesca excessiva, poluição por 

efluentes domésticos e industriais, supressão ou alteração de habitats 

(essencialmente os manguezais e estabelecimento de empreendimentos, como 

plataformas de petróleo) foram citados como os principais determinantes da 

diminuição da produção da pesca e até mesmo da diminuição do tamanho dos 

exemplares capturados, relações de causa e efeito já relatadas por outros 

autores (Sartor et al., 2010; Burda & Schiavetii, 2008; Bunce et al., 2008; 

Medeiros, 2012; Barbosa-Filho et al., 2014). Os pescadores do arquipélago de 

Mascarenhas no Oceano Índico, citaram reduções de 75% nas capturas e de 

83% no tamanho dos peixes, ao longo de algumas gerações (Bunce et al., 

op.cit). As causas citadas pelos entrevistados para a diminuição de 

produtividade são os usualmente apontados nas análises dos impactos da 

pesca (e.g. aumento do esforço pesqueiro) (Worm et al., 2013; Fao, 2014; 

Dulvy et al., 2014; Bunce et al., op.cit.).  

A diminuição da captura de raias e tubarões é uma situação generalizada 

ao longo do globo (Medeiros, 2012; Barbosa-Filho et al., 2014; Dulvy et al., 

2014), sendo que a BTS não seria uma exceção. Apesar disso, alguns 

pescadores não acreditam que possa ocorrer o colapso do estoque ou a 

extinção local dessa espécie. Tal crença, também é citada por Barbosa-Filho et 

al. (2014) em pesquisa etnobiológica sobre cações em comunidades ao sul da 

Bahia, e é oposta ao conhecimento da vulnerabilidade desse grupo à 

sobrepesca (Stevens et al., 2000; Dulvy et al., 2014).  

A relação entre perda do rendimento pesqueiro e perda dos ecossistemas 

de manguezais relatado na BTS pelos pescadores é um fato amplamente 

recorrente nas zonas costeiras subtropicais. Estima-se que cerca 35% dos 

manguezais no mundo foram perdidos (FAO, 2007), comprometendo inúmeras 

pescarias. Worm et al. (2006) calcularam que essa perda causou uma  

diminuição de 33% das pescarias viáveis das 69% das áreas de berçário no 

mundo. 
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O desmatamento dos manguezais e a poluição industrial como 

causadores da diminuição da captura das raias e de outras espécies são fatos 

amplamente reconhecidos (Schaeffer-Novelli, 1989; Medeiros, 2012; Barbosa-

Filho et al., 2014; Reis Filho et al., 2014).  

A diminuição da riqueza e abundância em assembleias de peixes em 

locais antropizados da BTS, devido ao desmatamento de manguezais e 

elevada taxa de assoreamento, no estuário do Paraguaçu, foi reportada por 

Reis Filho et al. (2014). Os frequentes desmatamentos, consequentes da 

expansão imobiliária e industrial da BTS, e ausência do ordenamento territorial 

e exploração exaustiva dos recursos econômicos é fato conhecido (Schaeffer-

Novelli, 1989; Hadlich et al., 2007).  

A expansão industrial na BTS teve início com a instalação da refinaria 

Landulpho Alves (RLAM), em Mataripe (São Francisco do Conde), em 1950 e 

conseguinte inserção de diversas indústrias dos setores petroquímico, químico, 

automobilístico, metalúrgico, farmacêutico e alimentício, no seu entorno (Hatje 

et al., 2009). Os mesmos autores ainda citaram que a contaminação por 

hidrocarbonetos é uma das principais consequências dos impactos antrópicos 

nos ambientes costeiros, sendo potencialmente um fator de risco à saúde 

pública. Essa contaminação afeta o equilíbrio do ecossistema, podendo, 

inclusive, diminuir sua produtividade. Alguns estudos concluíram que a 

proximidade com a fonte poluidora altera a estrutura da assembleia da 

macrofauna (riqueza e abundancia) (Elías et al., 2004; Riera et al., 2013), e 

pode afetar, consequentemente, a conectividade da teia trófica local. 

A presença de destroços industriais (dutos e torres) das antigas 

plataformas de petróleo na área de pesca “Dom João Mar” ocasiona 

frequentemente o enrosco das redes de emalhe dos pescadores de SFC, 

gerando perdas na produção. Em meados dos anos 50, um campo de extração 

de petróleo estava ativo nessa área. No final da década de 90, com a 

diminuição da produção e descoberta de novos campos, esse campo foi 

desativado e a Petrobrás iniciou a retirada das estruturas dos poços 

(tubulações, torres e pilares de sustentação). Contudo, a retirada desses 

materiais foi parcial (Peixoto, 2008). Essas estruturas, que antes, alegam os 
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pescadores, agregavam peixes, geram prejuízos à pesca e tornaram-se 

obstáculos para as redes utilizadas na pesca artesanal.  

Percepções sobre a biologia de Dasyatis guttata 

 Quatro nomes foram citados para D. guttata, número similar encontrado 

por Barbosa-Filho et al., (2014) para as espécies de cações da Bahia. A média 

de seis nomes comuns por espécie é usual para peixes marinhos tropicais 

(Freire & Pauly, 2005). Essa riqueza de nomes populares é interessante sob a 

perspectiva cultural e linguística (Freire & Pauly, 2003). Para a nominação 

popular dos organismos são utilizados conhecimentos da morfologia (forma 

corpórea, cor e tamanho), periculosidade, utilidade, ecologia e comportamento 

(Clauzet et al., 2007; Begossi et al., 2008; Freire Pinto et al., 2014).Os dois 

principais nomes citados são decorrentes da coloração da raia (Arraia-Branca) 

e de seu habitat (Arraia-de-Lama), que a difere das demais espécies de 

dasiatídeos coexistentes na BTS: Dasyatis americana e Dasyatis marianae. O 

padrão de coloração do dorso de D. guttata e D. americana é semelhante, com 

tonalidades acinzentadas, marrons a oliváceas (Bigelow & Schroeder, 1953). 

No entanto, nos poucos exemplares de D. americana observados em campo 

durante o presente estudo, havia manchas escuras circulares na região dorsal, 

fato que pode ser o responsável pela distinção de coloração entre esta espécie 

e D. guttata feita pelos pescadores.  

Em relação ao habitat, D. guttata ocorre em ambientes lamosos e 

arenosos (Figueiredo & Menezes, 1977), enquanto as demais espécies (D. 

americana e D. marianae), em fundos calcáreos, bancos de areia e recifes de 

corais (Figueiredo & Menezes, 1977), distinção reconhecida pelos pescadores. 

O conhecimento tradicional de que D. guttata é a espécie de raia mais 

abundante da BTS foi corroborado em campo, neste estudo (Presente tese, 

Capítulo 1). Sua abundância provavelmente está associada à grande extensão 

de fundos lamosos da BTS (Cirano & Lessa, 2007), o que representa elevada 

disponibilidade de habitats propícios para a espécie (Figueiredo & Menezes, 

1977).  

A percepção de que exemplares jovens são encontrados nas áreas mais 

próximas aos locais de desembarque é corroborado pelo uso de áreas rasas e 

mais costeiras como berçário pela espécie (Heupel et al., 2007; Yokota & 
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Lessa 2007; Cerutti-Pereyra et al., 2014). A maior ocorrência de fêmeas e raias 

adultas nas demais áreas é explicada, possivelmente, pela ocupação espacial 

diferenciada da população nessa fase do ciclo de vida, como demonstrado 

previamente (Jacoby et al., 2011; Grijalba - Bendeck et al., 2012) e diferenças 

de ingestão de presas desses extratos populacionais (Presente tese, Capítulo 

4). 

A maioria dos pescadores não sabia a época de maior frequência de 

partos, provavelmente por essa espécie reproduzir-se ao longo de todo ano 

(Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011; Presente tese, Capítulo 2). Entretanto, a 

citação do verão, como a época principal de parto e cópula, é sustentando por 

dados da literatura (Yokota & Lessa, 2007; Gianeti, 2011; Presente tese, 

Capítulo 2).  

 A variação do número de filhotes/fêmea por gestação (2-13 filhotes; 

média de 5), relatado pelos pescadores é um pouco mais elevada do que a 

registrada na literatura, com até 10 filhotes/fêmea  (Gomes et al., 2010), e 

padrão de dois embriões/ fêmea (Snelson, et al., 1988; Raje, 2003; Smith et al., 

2007). A maior média de embriões (5 embriões/fêmea) informada, 

possivelmente, está relacionada ao fato de a maioria dos entrevistados 

utilizarem a “grozeira” e capturarem os exemplares grandes, apresentando 

certo viés para um número médio maior de embriões. Os maiores exemplares 

possuem uma maior capacidade de carregar embriões maiores e em maior 

número. Esse conhecimento de incremento de fecundidade é referenciado na 

literatura (Wourms & Demiski, 1993; Stevens et al., 2000) e de domínio dos 

pescadores.  

As informações obtidas sobre o tamanho de primeira maturação gonadal 

maior das fêmeas (7,5 kg ± 3,0) em relação aos machos (4,2 kg ± 1,1) 

concordam com a literatura científica (Thorson; 1983; Yokota & Lessa, 2007; 

Gianeti, 2011; Presente tese, Capítulo 2). Esse reconhecimento foi devido a 

observação de estruturas e relações corporais durante a despesca. 

Em relação à dieta de D. guttata, os pescadores artesanais demonstraram 

ter um amplo conhecimento, elencando uma diversidade de possíveis presas. 

Segundo Souto (2004; 2007), a otimização da captura de diversos recursos 

pesqueiros está intimamente relacionada ao conhecimento de seu hábito (e.g. 
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habitats, dieta e reprodução) e comportamento. Dentre as presas citadas, os 

itens principais tamaru (Thalassinidea) e o camarão foram confirmados neste 

estudo (Presente tese, Capítulo 4). No capítulo 4 da presente tese, verificou-se 

pouca importância do item peixe para D. guttata. A discrepância da elevada 

importância dada a esse item pode ser decorrente do conhecimento de sua 

utilização como isca na captura da raia, superestimando a importância desse 

item em condições naturais. Barbosa-Filho et al., (2014) também verificaram 

percepção apurada dos pescadores sobre a dieta de diversas espécies de 

tubarões na costa da Bahia.  

 Em síntese, conclui-se que o conhecimento tradicional dos pescadores 

de BJP e SFC sobre as variações espaciais e temporais do habitat, os 

impactos antrópicos sobre a produtividade pesqueira e a biologia e ecologia de 

D. guttata convergiu consistentemente com as informações científicas, 

portanto, sendo aqui validadas. Apesar dessa riqueza de saberes, esse 

conhecimento histórico, empírico e tradicional tem sido tradicionalmente 

negligenciado pela ciência e por tomadores de decisão. Diante disso, a 

integração do conhecimento tradicional e científico é crucial para o 

entendimento de padrões e fornecem informações para a elaboração e criação 

de áreas de proteções ambientais, portarias e leis de ordenamento pesqueiro. 
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Figura 1. A Baía de Todos os Santos, sua localização na costa norte do Brasil, 
as quatro áreas de pesca (A1 – A4) e os locais de descarregamento (pontos 
vermelhos), onde 1= São Francisco do Conde, 2 = Bom Jesus dos Passos. 
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Figura 2. Fotos documentais. A) acompanhamento de pesca de raia por rede 
de espera em São Francisco do Conde (SFC), B) acompanhamento de limpeza 
e pesagem (kg) das raias em Bom Jesus dos Passos (BJP), e C) conversa 
informal com pescador de SFC. 
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Figura 3. Esquematização da aplicação do questionário três aspectos 
principais e respectivos itens abordados no questionário. ( ) tempo em anos na 
atividade de pesca do entrevistado. 
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Figura 4. Ciclo e classificação da maré baseados nas fases lunares percebidos 
por pescadores de Bom Jesus do Passos e São Francisco do Conde (Bahia, 
Brasil) (extraído de Souto, 2004). 
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Tabela 1. Questões sistematizadas aplicadas aos pescadores de Bom Jesus 

dos Passos e São Francisco do Conde, Bahia. 

Tipo de informação Perguntas 

Dados pessoais 1. Nome?  
2. Há quantos anos exerce a atividade pesqueira? 

Percepções da 
influência de fatores 
ambientais na captura 
da raia (Dasyatis 
guttata) 

3. Qual a melhor e pior estação do ano para a pesca de 
raia (Dasyatis guttata) e por quê?  

4. Para a captura de raia é melhor: (I) presença de 
vento, (II) ausência de vento, (III) indiferente; 

5.  Para a captura de raia é melhor: (IV) presença de 
chuva, (V) ausência de chuva, (VI) indiferente. 

6. Qual a melhor maré para a captura da raia e por quê?  
7. Qual a melhor área de captura (1-4) na maré de 

quadratura?  
8. Qual a melhor área de captura (1-4) na maré de 

sizígia? 

Percepções de impactos 
antrópicos na pesca de 
Dasyatis guttata 

9. Em relação à produção ao longo dos últimos 10 anos: 
(I) aumentou, (II) diminuiu, (III) não alterou.  

10. Em relação ao tamanho das raias ano longo dos 
últimos 10 anos: (I) aumentou, (II) diminuiu, (III) não 
alterou. 

11. O declínio das capturas pode ser relacionado à qual 
impacto antrópico (causado pelo homem)? (I) 
poluição por efluentes sanitários, (II) poluição por 
indústrias diversas, (III) grande número de 
pescadores, (IV) mudança do clima, (V) 
desmatamento do manguezal, (VI) Outros? Quais?   

Percepções ecológicas 
e biológicas de Dasyatis 
guttata 

12. Qual o nome popular? 
13. Ela é abundante na área? Por quê? 
14. Quais as áreas (1-4) utilizadas para jovens e adultos? 
15. O que ela come? 
16. Quando é a época de parto? 
17. Qual o número de filhotes por gestação? 
18. Qual o peso médio de uma raia fêmea na primeira 

reprodução? 
19. Qual o peso médio de uma raia macho na primeira 

reprodução? 
20. Quantos anos uma raia vive? 
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Tabela 2. Classificação das áreas de captura de Dasyatis guttata na Baía de 

Todos os Santos, segundo Cirano & Lessa (2007). 

Área de captura Característica 

Área 1 Presença abundante de manguezais, substrato 

principalmente de lama e areia e aporte continental 

(rio Subaé). 

Área 2 Substrato de lama, areia, mosaicos de cascalho e 

aporte continental (rio Paraguaçu). 

Área 3 Presença de manguezais degradados, substrato 

principalmente de lama, areia e recifes de corais. 

Área 4 Substrato principalmente arenoso com lama e recifes 

de corais esparsos; local com maior influência 

oceânica. 
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Tabela 3. Percepção da influência de fatores ambientais dos pescadores na 

pesca de Dasyatis guttata, por local. Em itálico, as explicações das respostas. 

 LOCAL 

Percepção de fatores ambientais São Francisco do 
Conde 
(N=3) 

Ilha de Bom Jesus 
dos Passos 

(n=16) 

 
  

Melhor estação do ano para pesca (%) 
Verão 

Agua quente - a raia entra mais na baía 
Maior frequência de pesca 

Outono 
A raia vem para costa para desovar 

Inverno 
Maior produção 

 
66,6 

50,0* 
100,0* 
33,3 
100,0 

 
66,6 

100,0 
 

11,1 
100,0 

22,2 
100,0 

Pior estação do ano (%) 
Inverno 

Menor frequência de pesca 

 
100,0 

 

 
100,0 

 

Vento – Condição favorável à pesca (%) 
Presença 
Ausência 

 
 

100,0 

 
11,1 (vento Norte) 

88,8 

Chuva - Condição favorável à pesca (%) 
Ausência 
Indiferente 

 
100,0 

 
77,7 
22,2 

Melhor maré (%) 
Sizígia 

Peixes maiores 

Quadratura 
Facilidade de captura da isca 

Indiferente 

 
 
 

100,0 

 
11,1 

 
77,8 

 
11,1 

Fatores que influem no local de pesca (%) 
Maré 

Sizígia – local raso e a leste da BTS 
Sizígia - local de menor correnteza 
Quadratura – local fundo e a oeste da BTS 

Isca disponível (pouca quantidade) 
Locais próximos 
Coroa (mais produtivo) 

Vento  
Tamanho da rede 

 
 

 
 
 
 
 

 
66,6 
33,3 

 
100,0* 

53,3* 
53,3* 
20,0 

86,6* 
58,3 
41,7 

Pesqueiros na maré de quadratura (%) 
Área 1 
Área 2 
Área 3 
Área 4 

 
100,0 

 
22,2 
66,6 

 
11,1 

Pesqueiros na maré de sizígia (%) 
Área 1 
Área 2 
Área 3 
Área 4 

Não há pesca  
 

30,0 
70,0 

* Respostas múltiplas 
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Tabela 4. Percepção dos impactos ambientais e variação na produção de dos 

pescadores de Dasyatis guttata, por local. 

 LOCAL 

Percepção de Impactos 
São Francisco do 

Conde 
(N=3) 

Ilha de Bom Jesus 
dos Passos 

(n=16) 

Produção (kg) de raias (%) 
Diminuiu 
Não alterou 

 
100,0 

 
81,25 
18,75 

Tamanho das raias (%) 
Diminuiu 
Não alterou 

 
100,0 

 
25,0 
75,00 

Impactos Ambientais (%) 
Desmatamento do manguezal 
Poluição por indústrias 
Aumento do número de pescadores 
Efluentes sanitários 
Destroços de indústrias 
Linha de gás 
Captura de raias grávidas 

 
33,3* 
100,0* 

 
 

66,6* 

 
56,2* 
31,2* 
18,8* 
12,5* 
6,6* 
6,6* 
6,6* 

* Respostas múltiplas 
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Tabela 5. Conhecimento etnobiológico sobre Dasyatis guttata na Baía de 
Todos os Santos. Número de entrevistados=11. Em itálico, as explicações das 
respostas. 

ASPECTOS RESPOSTAS 

Nomes populares (%) 
 

Arraia-branca (81,8)* 
Arraia-de-lama (45,4)* 

Arraia-verdadeira (9,1)* 
Arraia-de-duro (9,1)* 

Abundante na área (%) 
Sim 

Local que vive todo seu ciclo de vida 
Local de berçário 
É a espécie mais abundante 

Não 
Era há anos atrás 

81,8 
55,5* 
22,2* 
33,3* 

18,2 
100,0 

Pesqueiros com raias jovens (%) 

Área 1 
 

100,0 

Pesqueiros com raias adultas (%) 

Áreas 2 e 3 

Área 4 

 
80 

20,0 

Fêmea  
Peso de exemplar na primeira maturação (kg) 
Amplitude 
Média ± DP 

 
 

4,0 – 15,0 
7,5 ± 3,0 

Macho  
Peso de exemplar na primeira maturação (kg) 
Amplitude 
Média ± DP 
Não souberam responder (%) 

 
 

3,0 - 6,0 
4,2 ± 1,1 

18,2 

Época de maior número de partos (%) 
Verão 
Todos os meses 
Toda maré de sizígia 
Não souberam responder 

 
8,2 
9,0 
9,1 
63,6 

Número de filhos/ gestação 
Amplitude 
Média ± DP 
Depende do tamanho da mãe (%) 

 
2 – 13 

5,2 ± 2,8 
27,3 

 
 
Itens alimentares (%) 
 
 

Peixe (81,8)* 
Tamaru (72,7)* 

Camarão (63,6)* 
Siri (27,3)* 

Marisco (18,1)* 
Lula (9,0)* 

* Respostas múltiplas 
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CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES  

Neste estudo, são apresentados resultados pioneiros sobre a dinâmica 

espacial e temporal das capturas de Dasyatis guttata na BTS, revelando a 

variedade de fatores condicionantes de sua distribuição e estrutura. Além 

disso, esse estudo é o primeiro estudo abrangente sobre a biologia alimentar, 

reprodutiva e o crescimento da espécie na BTS.  

A D. guttata é a espécie de raia mais abundante na BTS e suas capturas 

são significativamente importantes para o ecossistema, assim como para a 

comunidade pesqueira.  

Com base nesse trabalho, pode-se concluir que a BTS é um 

ecossistema importante para a manutenção da população de D. guttata. Essa 

importância se deve porque esse ecossistema é utilizado pela espécie para 

parto, desenvolvimento e alimentação, bem como área de berçário. Assim, 

projetos de conservação da espécie devem priorizar esse ambiente tão 

singular. 

O padrão de distribuição e a estrutura da população dessa espécie são 

determinados pela maré, profundidade e o tipo de sedimento. Durante a maré 

de sizígia a área de forrageamento é ampliada, para áreas de planícies de 

maré, costões e lajes rochosas. Indivíduos maiores são mais são abundantes 

em áreas mais profundas e com sedimento mais heterogêneos.  

As fêmeas de D. guttata foram dominantes nos descarregamentos, que 

pode indicar uma explotação diferencial por sexo ou migração dos machos 

para outras áreas. Verificou-se variação espacial ontogenética, com a maior 

proporção de exemplares jovens capturados na porção noroeste da baía, onde 

há maior concentração de manguezais, denotando que tal área seja utilizada 

como berçário.  

Embora essa espécie se reproduza ao longo de todo o ano, dois picos 

reprodutivos da população da BTS ocorrem na primavera e verão (estação 

seca), consecutivamente.  Os exemplares iniciam sua atividade reprodutiva 

com tamanhos elevados e idades avançadas Verificou-se baixa fecundidade 

uterina, entre 2 e 3 embriões por gestação, crescimento lento (k < 0,1) e 



164 
 

elevada longevidade (superior a 18 anos). As fêmeas apresentam taxa de 

crescimento e comprimento assintótico maiores que os dos machos.  

Dasyatis guttata é um mesopredador generalista, com um papel 

importante na cadeia trófica bentônica local, consumindo uma ampla variedade 

de organismos e, principalmente, os crustáceos Thalassinidea e Alpheidae. 

Mudanças na importância desses dois itens conferiram variações na dieta em 

relação à estação do ano e ao tamanho do exemplar. 

As características biológicas e ecológicas descritas acima indicam 

elevada vulnerabilidade do estoque de D. guttata da BTS à sobrepesca. 

Somado a isso, verificou-se que a captura incidiu, principalmente, sobre os 

jovens e o extrato da população desovante.  

Em relação ao conhecimento tradicional, verificou-se que os pescadores 

possuem informações detalhadas sobre aspectos biológicos e ecológicos das 

espécies. A elevada convergência entre o conhecimento do pescador e as 

informações da literatura e as aqui geradas indica que o uso desse 

conhecimento tradicional é apropriado para a elaboração de planos de 

ordenamento pesqueiro e conservação biológica e, portanto, devem ser 

utilizados no manejo local dessa espécie. 

Desse modo, recomenda-se um monitoramento contínuo e mensal dos 

petrechos acompanhados neste trabalho seja implantado, considerando 

também, os petrechos aos quais os jovens são mais vulneráveis, como redes 

de arrasto. Essa abrangência permitiria melhor elucidação da dinâmica 

espacial de ocupação da espécie e, principalmente, sustentar a hipótese de 

que a zona mais interna da baia funcione como berçário. 

Recomenda-se, também, que esse acompanhamento seja realizado em, 

pelo menos, três anos consecutivos, a fim de verificar possíveis flutuações 

interanuais de capturas. Concomitante a isso, é fundamental a obtenção de 

dados biológicos mensais, como os aqui descritos, a fim de investigar as 

variações interanuais, melhor elucidar o ciclo reprodutivo e o tempo de 

gestação, além de aprimorar os parâmetros de crescimento estimados para os 

machos. 
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Por fim, sugere-se um maior intercâmbio de informações da comunidade 

científica com a comunidade pesqueira. A conjugação do conhecimento 

tradicional e científico pode conferir maior rapidez e acuidade para preencher 

as lacunas de conhecimento existentes sobre os ecossistemas, a biologia e 

ecologia das espécies, facilitando a elaboração e criação de áreas de proteção 

ambiental, portarias e leis de ordenamento pesqueiro. 


