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Resumo: O alvo da pescaria de zangaria é a captura do camarão branco, no entanto, esta atividade 

pesqueira apresenta um grande efeito predatório, devido a sua baixa seletividade, e dentre os grupos 

que fazem parte da fauna acompanhante na pesca do camarão branco encontra-se os siris do gênero 

Callinectes. Sendo assim, objetivou-se comparar a produção pesqueira do camarão branco e da 

fauna de siris do gênero Callinectes capturados por meio da pesca de zangaria no município de 

Raposa, Maranhão. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de Janeiro a Dezembro de 

2016 sob a licença do SISBIO n° 51437 sendo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Experimentação Animal da Universidade Estadual do Maranhão (CEEA/UEMA n. 28/2015). Os 

organismos foram obtidos da fauna acompanhante na pesca do camarão branco, utilizando-se uma 

rede de zangaria. A rede possuía 1,2 km de extensão e 2m de altura com 50 mm de malha entre nós 

opostos esticados. Os exemplares coletados foram acondicionados em sacos plásticos, congelados e 

devidamente etiquetados, sendo transportados ao Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática- 

LABPEA da Universidade Estadual do Maranhão. A produção total em quilograma da fauna 

acompanhante e do camarão pescados pelo sistema de zangaria foi anotada após cada despesca. 

Esses dados foram utilizados para estimativas de produção mensal da rede de zangaria tendo por 

base o valor da produção total e a quantidade de dias da temporada de pesca, conforme fórmula 

descrita Pt M = Pt D X 20 onde Pt M equivale a produção total mensal e Pt D equivale a produção 

total dia. Também foram estimadas a produção mensal das espécies de siris de Callinectes, de 

acordo com a fórmula descrita acima. Foram capturados 639 exemplares de siris, sendo eles das 

espécies: Callinectes ornatus (56,1%), Callinectes danae (21,4%), Callinectes sapidus (13,4%) 

Callinectes bocourti (8,9%). A produção total estimada para uma zangaria no período de coleta foi 

de 17.634 Kg sendo para siris do gênero Callinectes 525,21 Kg da produção e camarão-branco 

(Litopenaeus schimitti) 2264 kg. A maior produção para a fauna acompanhante abrangeu os meses 

de março, maio, setembro e outubro, sendo para camarão branco (Litopenaeus schimitti) os meses 

de fevereiro, junho, julho e setembro foram os de maior produção. Ao se comparar a produção (kg) 

de camarões e siris, pode-se perceber que para cada quilo de camarão que é capturado, são 

capturados também cerca de 0,3 kg de siris. A produção para Callinectes danae variou de (1,2 - 

35,89 kg) sendo maior nos meses de fevereiro e outubro, para Callinectes ornatus a variação foi de 

(3,14- 35,14 kg) com maior produção em abril e julho.  A espécie Callinectes bocourti obteve 

variação de (1,53-24,11 kg) sendo maior no mês de maio e Callinectes sapidus com variação de 

(6,03- 34,88 kg) onde os meses de setembro e novembro foram os de maior produção para a 

espécie. Em razão disso, conclui-se que a pescaria de zangaria apresenta efeito sobre a captura das 

espécies de siri, e levando em consideração que muitos são descartados inadequadamente é 

necessário que se faça a conscientização das comunidades vizinhas com palestras e oficinas para o 

reaproveitamento desses organismos. 
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