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A Administração Nacional para as Áreas de Conservação (ANAC), o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável e o Centro Terra Viva (CTV), assinaram, em Julho de 2017, um 
Memorando de Entendimento (MdE) com vista ao desenvolvimento de actividades 
relacionadas com investigação e monitoria de espécies e ecossistemas nas áreas de 
conservação marinhas, promovendo a sua protecção e conservação. A presente publicação 
resulta de actividades desenvolvidas no âmbito deste MdE.  
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1. INTRODUÇÃO 

O sub-sector de pesca de subsistência e artesanal tem sido importante para o 

desenvolvimento da economia do país mas também para o bem-estar da população 

costeira, que depende desta actividade como fonte segura de proteína e geração alternativa 

de rendimento. O número de pessoas envolvidas neste sector, como pescadores, 

fornecedores, processadores e comerciantes, tende, potencialmente, a subir nos próximos 

anos (Bekenstein, 2013; Blythe et al., 2013).  

No entanto, as capturas são ainda sub-reportadas e o actual estado e tendências dos 

recursos pesqueiros, embora sub-estimado ou até mesmo desconhecido (Jacquet & Zeller, 

2007; Jacquet et al., 2010; Blythe et al., 2013), é inferido como sobre-explorado (Jacquet & 

Zeller, 2007; Jacquet et al., 2010). Como forma de reverter esta situação, esforços por parte 

de instituições de investigação e gestão, têm vindo a ser desenvolvidos através da 

implementação programas de investigação e monitoria apesar da constante limitação de 

recursos humanos e financeiros (Louro et al., 2017).  

Em relação à Baía de Maputo, considerada como a segunda área de pesca mais produtiva do 

país (Hoguane, 2007; Paula & Bandeira, 2014), o cenário descrito anteriormente é de 

alguma forma semelhante. A pesca na Baía de Maputo é caracterizada como sendo mista, 

isto é, multi-específica e compreende múltiplas artes de pesca que incluem, dentre outras: o 

arrasto a bordo e à praia, emalhe de fundo e de superfície, linha de mão, gamboa, quinia e 

também a colecta de invertebrados (Louro et al., 2017; Williams et al., 2018). Destas, e de 

acordo com os resultados preliminares (Louro et al., 2017), as artes mais produtivas são os 

arrastos e o emalhe de fundo capturando maioritariamente espécies das famílias Clupidae, 

Sillaginidae, Haemulidae e Mugilidae. A sustentabilidade da pescaria nesta área está sobre 

pressão antropogénica, esta última relacionada com o aumento da população e 

consequente demanda pelos recursos pesqueiros (Inácio et al., 2014). 

Na Baía de Maputo, o programa de monitoria da pesca artesanal desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Investigação Pesqueira (IIP), cobre um grande número de centros de pesca 

artesanal distribuídos pela Ilha da Inhaca, Cidade de Maputo, Matola, Catembe e 

Marracuene (Louro et al., 2017). Porém, o programa não cobre os centros de pesca 
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localizados na região sudeste da baía e, adicionalmente existe muito pouca informação de 

base sobre os recursos pesqueiros explorados pela pesca de subsistência e artesanal nesta 

região, especialmente dentro dos limites da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro 

(RMPPO).  

Assim, houve necessidade de implementar um programa de monitoria da pesca artesanal e 

de subsistência de longo-prazo ao longo dos limites ocidentais da reserva como forma 

colectar informação que possa contribuir para a gestão adaptativa dos recursos pesqueiros.   

2. OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o segundo relatório consecutivo da monitoria da pesca de 

subsistência e artesanal na RMPPO, que teve início em 2016, e reporta sobre o período 

2017-2018. O programa de monitoria, tem como objectivo geral contribuir para o 

conhecimento gradual do estado e das tendências do uso dos recursos pesqueiros na costa 

ocidental da RMPPO. Mais concretamente, o programa tem como objectivos:  

 Descrever o esforço de monitoria por estrato; 

 Determinar a captura por unidade de esforço por arte de pesca; 

 Determinar a composição específica das capturas por arte de pesca; e 

 Determinar a estrutura da população por classes de tamanho de espécies de valor 

comercial; 

 Propor recomendações específicas para a adopção de medidas de gestão adaptativas. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Área de monitoria 

A RMPPO é a área de conservação marinha mais austral de Moçambique, localizada ao 

longo da costa da Província de Maputo e compreendendo dois distritos costeiros: o Distrito 

de Matutuíne e o Distrito Municipal de KaNyaka, administrativamente incorporado no 

Município de Maputo (DNAC, 2011). A Reserva tem uma superfície de 678 km2 e tem como 

limites geográficos a linha mais alta de maré, que segue o contorno da base das dunas 

costeiras até três milhas naúticas para o Oceano Índico a Este, e o contorno das praias 

arenosas, rochosas e florestas de mangal até uma milha náutica para a Baía de Maputo a 

Oeste, seguindo até à foz do rio Maputo (DNAC, 2011). A Reserva tem ainda como limites 

geográficos, a Sul a fronteira com a República da África do Sul e o Cabo da Inhaca à Norte 

(DNAC, 2011). 

A área de monitoria da pesca de subsistência e artesanal compreende a região noroeste da 

RMPPO, que se extende da foz do Rio Maputo, passando pela Península de Machangulo e 

Ilha da Inhaca e banhada pela Baía de Maputo. O programa de monitora tem como base os 

centros de pesca localizados na Península de Machangulo e na Ilha da Inhaca. Contudo, 

desde Setembro de 2017 que a recolha de dados na Ilha da Inhaca foi provisoriamente 

descontinuada. Na Península de Machangulo foram identificados dois estratos, compostos 

por dois centros de pesca: (1) Estrato de Santa Maria: Santa Maria e Nhonguane; e (2) 

(Mabuluco: Mabuluco e Agostinho (Figura 1; Anexo 1). 

 

2.2. Metodologia  

 A monitoria da pesca de subsistência e artesanal decorreu entre Agosto de 2017 e Julho de 

2018 e tem como base a metodologia desenvolvida pelo Instituto Nacional de Investigação 

Pesqueira (IIP), descrito por Pereira (2006) e Balói (2007), e adaptada por Louro et al. 

(2017). No geral, o método compreende uma amostragem aleatória estratificada, que 

requer a selecção aleatória dos centros de pesca por dia de monitoria por estrato, neste 

caso, Santa Maria (Santa Maria e Nhonguene) e Mabuluco (Mabuluco e Agostinho). Como 
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resultado, foi desenvolvido um plano de amostragem mensal por estrato, onde foram 

determinados 16 dias aleatórios de monitoria por mês, correspondendo a quatro dias por 

semana (Louro et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização da Baía de Maputo e centros de pesca na Península de Machangulo, costa 

ocidental da RMPPO (Mapa produzido no QGIS 2.18 com base em fontes autorizadas pelo World 

Seas e Peace Parks Foundation - PPF). 

 

2.3. Análise de dados 

A análise de dados foi semelhante à análise aplicada e descrita por Louro et al. (2017) e 

incluiu os seguintes parâmetros:  

 

(1) Esforço de monitoria: aplicação de estatística descritiva (i.e. média e desvio padrão) para 

o cálculo dos dias de monitoria com e sem amostragem de capturas, das unidades de 

pesca por arte de pesca por mês e por meio de transporte usado (i.e. à pé, barco ou 

canoa).  

Agostinho Agostinho 
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(2) Captura por unidade de esforço (CPUE) por arte de pesca: cálculo da soma do peso total 

da captura por arte de pesca pelo número total de unidades de pesca monitoradas por 

arte de pesca. Adicionalmente foi calculada a variação do CPUE por arte de pesca por 

mês;  

 

(3) Composição específica das capturas: (3.1) cálculo da frequência das famílias das espécies 

identificadas por arte de pesca. Adicionalmente foi realizada uma análise tentativa do 

cálculo da frequência das famílias por agrupamento das áreas de pesca. Todavia, a 

composição específica das capturas não envolveu uma análise ao nível da espécie dada a 

dificuldade dos monitores na identificação das mesmas. (3.2) cálculo do padrão de 

dominância de famílias por mês teve como base o método aplicado por Garcia & Vieira 

(2001). Mais concretamente, através do cálculo da abundância relativa das famílias, 

expressada através da fórmula: 

Ai =(ni / N) * 100  

Onde:  ni = número de indivíduos da família i amostrados por mês;  

           N = número total de indivíduos de famílias total amostrados por mês; 

 

E através do cálculo frequência de ocorrência das famílias, expressada através da 

fórmula: 

FOi = (Oi / n) * 100  

Onde:   Oi = número total de indivíduos por família i amostrados por mês;  

 n = número total de dias de monitoria com capturas por mês; 

(4) Composição das classes de tamanho: A análise da composição das classes de tamanho 

foi realizada para quatro espécies indicadoras nomeadamente: a magumba (Hilsa kelee), 

a pescadinha (Sillago sihama), o caranguejo do mangal (Scylla serrata) e o caranguejo 

azul (Portunus segnis) e consistiu na distribuição da classe de tamanhos e comparação 

com as referências dos tamanhos de maturidade sexual e tamanhos máximos das 

espécies. A distribuição das classes de tamanho foi feita com base no seguinte: 

K = 1 + 3.3 log (n) 

Onde:  k = número de classes 

n = número total de indivíduos amostrados 
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a = (y-x)/k,  

Onde: a = amplitude das classes 

y = limite superior dos comprimentos amostrados  

x = limite inferior dos comprimentos amostrados  

k = número de classes 

2.4. Limitações e constrangimentos 

No que se refere às limitações e constrangimentos, a principal limitação refere-se a 

qualidade dos dados colectados pelos monitores comunitários. Esforços de 

acompanhamento foram envidados, através de visitas de supervisão, telefonemas semanais 

e acompanhamento diário via a rede social ‘Whatsup’. Todavia, ao longo do segundo ano de 

monitoria verificou-se que mesmas limitações e constrangimentos identificados na época 

anterior mantiveram-se, nomeadamente: 

 

 Plano de monitoria: os monitores comunitários continuam a ter dificuldades no 

cumprimento correcto dos dias de monitoria e na sua respectiva compensação. Por 

exemplo, os dias acordados no plano por vezes não são cumpridos, muitas das vezes por 

sobreposição de responsabilidades, principalmente com relação a assuntos da 

comunidade (e.g. dias de reunião do Centro Comunitário de Pesca, CCP). Como 

recomendação, os dias de monitoria devem ser sistematicamente compensados.  

 

 Unidades de pesca: os monitores comunitários não procederam à actualização do 

levantamento das unidades de pesca por centro de pesca. Como resultado, as 

dificuldades na identificação de unidades de pesca activas e não-activas, bem como 

unidades vindas de outros centros de pesca permanecem. Outras dificuldades 

relacionadas com as unidades de pesca incluem monitorar mais de uma unidade de 

pesca por dia de monitoria e determinar o número de pescadores e colectores por 

unidade de pesca. Esta última tem resultado na falta de coerência no número de 

pescadores e embarcações nos diferentes dias de monitoria. 
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 Capturas: os monitores comunitários continuam com dificuldades na identificação das 

espécies de pescado e no registo dos pesos e comprimentos dos indivíduos amostrados. 

Isto é, as unidades de medida de peso são erradas; os monitores têm dificuldades em 

diferenciar as várias unidades de peso e comprimento, como resultado os comprimentos 

não são adequados, principalmente quando é feita a relação entre a espécie e/ou o peso 

de um espécimen amostrado.  

 

 Análise de dados: como resultado das dificuldades demonstradas pelos monitores 

comunitários na recolha de dados, não foi possível fazer uma análise ao nível da espécie, 

tendo a análise sido feita ao nível taxonómico de família. 
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3. RESULTADOS & DISCUSSÃO 

3.1. Esforço de monitoria 

3.1.1. Dias de monitoria  

De acordo com o plano de monitoria desenhado são previstos 16 dias de monitoria por mês 

por estrato, perfazendo um total de 384 dias durante o período de um ano de monitoria. A 

presente época de monitoria contou com um total de 254 dias de monitoria e uma média 

mensal de 21 dias (± 6.15 DP), dos quais 198 dias correspondem a dias de monitoria com 

amostragem de capturas (incluindo dias de zero capturas) e com uma média mensal de 15 

dias (±4.48 DP; Figura 2). Na época de monitoria 2016/17, o número de dias de monitoria 

em que houve amostragem de capturas foi de 284 dias, com uma média mensal de 24.5 dias 

(±5.78 DP). 

3.1.2. Artes de pesca 

Na presente época de monitoria foram monitoradas dez artes de pesca, nomeadamente: 

arrasto à praia, arrasto a bordo, emalhe de fundo, emalhe de superfície, colecta de 

invertebrados, quinia, gamboa, linha de mão, tarrafa e gaiola. No entanto, as artes de pesca 

tarrafa e gaiola não foram analisadas por insuficiência de dados. Desta forma, apenas foram 

consideradas oito artes de pesca das quais foram monitoradas 233 unidades de pesca. 

Destas, as artes com maior frequência de monitoria foram emalhe de fundo (39.1%), linha 

de mão (24.0%) e os colectores de invertebrados (16.3%; Tabela 1).  

A Figura 3 apresenta o número de unidades de pesca monitoradas por arte de pesca por 

mês para o estrato da Península de Machangulo. A média das unidades de pesca 

monitoradas por mês foi de 19.4 (± 8.3 DP; variação 3 – 34 unidades) e a média das artes de 

pesca monitoradas por mês foi de 5.3 (± 1.9 DP; variação 1 – 8 artes). O mês com menor 

número de unidades de pesca e artes monitoradas foi o mês de Janeiro de 2018.  
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Figura 2. Número total de dias de monitoria e dias de monitoria com amostragem de capturas, 
incluindo dias de zero capturas no estrato da Península de Machangulo, na época de monitoria 
2017/2018. 
 

Tabela 1. Frequência de monitoria de unidades de pesca por artes de pesca, entre Agosto 2017 e 

Julho 2018, Península de Machangulo, costa ocidental da RMPPO. 

Arte de Pesca 
Unidades de pesca  

n Percentagem (%) 

Arrasto a bordo 1 0.4 

Arrasto à praia 7 3.0 

Colector de invertebrados 38 16.3 

Emalhe de fundo 91 39.1 

Emalhe de superfície 12 5.2 

Gamboa 11 4.7 

Linha de mão 56 24.0 

Quinia 17 7.3 

Total 233 100 
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Figura 3. Número de unidades de pesca monitoradas por artes de pesca entre Agosto de 2017 e 

Julho 2018 na Península de Machangulo, costa ocidental da RMPPO. 

 

3.1.3. Meios de transporte 

A Tabela 2 apresenta o número de unidades de pesca monitoradas em função do tipo de 

arte e meio de transporte usado, à pé e o tipo de barco. No geral, a maioria (65.2%; n=152) 

das unidades de pescas monitoradas não recorrem a meio de transporte, sendo de destacar 

as artes de pesca de linha de mão (16.7%; n=39), colectores de invertebrados (16.3%; n=38) 

e emalhe de fundo (15.0%; n=35). Todavia, das unidades de pesca monitoradas com recurso 

a meio de transporte, o meio de transporte mais usado para a prática da pesca é o barco à 

vela (27.5%; n=64). Das unidades de pesca dependentes deste meio de transporte é 

também de destacar o emalhe de fundo (19.3%; n=45). 
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Tabela 2. Número total de unidades de pesca monitoradas por arte e por meio de transporte usado, 
entre Agosto 2017 e Julho 2018, Península de Machangulo, costa ocidental da RMPPO.  

  

3.2. Captura por unidade de esforço  

A Figura 4 apresenta os valores médios de capturas por unidade de esforço (CPUE) por arte 

monitorada entre as duas épocas de monitoria 2016/17 e 2017/18 para a Península de 

Machangulo. Embora entre as duas épocas se observe uma redução de CPUES para todas as 

artes de pesca à excepção do emalhe de fundo, gamboa e quinia, não se pode que esta 

redução é estatisticamente significativa.  

Todavia, na presente época de monitoria 2017/18, as artes de pesca que apresentam maior 

produtividade foram as artes de pesca de arrasto à praia (17.8 ± 18.0 kg. unidade de pesca1) 

e emalhe de fundo (14.1 ± 22.78 kg. unidade de pesca-1).  

A variação mensal da CPUE por arte de pesca para o período de monitoria 2017/18, é 

apresentada nas Figuras 5, 6 e 7. Em relação ao arrasto, mais concretamente ao arrasto à 

praia, o mês de Abril de 2018 apresentou uma CPUE elevada de 54.0 kg.unidade de pesca-1 e 

para os restantes três meses, a CPUE variou entre 0.0 e 10 kg.unidade de pesca-1. O emalhe 

de fundo registou uma variação de CPUE entre 1.7 a 18.0 kg.unidade de pesca-1 para os doze 

meses com registo de monitoria de unidades de pesca, à excepção do mês de Março de 

2018 que registou uma CPUE de 46.1 kg.unidade de pesca-1 (± 70 DP; Figura 5). A CPUE de 

Arte de pesca 

Meio de transporte  

Total A pé Barco a 

motor 

Barco a 

remos 

Barco à 

vela 

Canoa 

Arrasto a bordo - 1 - - -     1 

Arrasto à praia 3 - - 4 -     7 

Colector de invertebrados 38 - - - -   38 

Emalhe de fundo 35 2 9 45 -   91 

Emalhe de superfície 9 - - 3 -      12 

Gamboa 11 - - - -  11 

Linha de mão 39 1 3 12 1  56 

Quinia 17 - - - -  17 

Total 152 4 12 64 1  233 
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emalhe de superfície variou entre 0.8 a 15 kg.unidade de pesca-1 para os sete meses com 

registo de monitoria de unidades de pesca (Figura 5; Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) das artes de pesca 
monitoradas nas duas épocas de monitoria, entre Agosto 2016 e Julho 2018, na Península de 
Machangulo, costa ocidental da RMPPO (Fonte: Louro et al., 2017).  

Em relação à linha de mão, a CPUE não apresentou grandes variações ao longo do período 

de monitoria, variando entre 0.0 a 11.2 kg.unidade de pesca-1. Os meses de Outubro e 

Novembro de 2017 apresentaram uma CPUE de 0.0 kg.unidade de pesca-1 e apenas o mês 

de Janeiro 2018 é que não registou monitoria de unidades de pesca. A gamboa apresentou 

valores de CPUE com variação entre os 4.0 e os 15 kg.unidade de pesca-1 para os oito meses 

com registo de monitoria de unidades de pesca (Figura 6; Anexo 3). A quinia apresentou 

uma CPUE com uma variação entre 1.0 e 10.3 kg.unidade de pesca-1 para os 10 meses de 

registo de monitoria de unidades de pesca. Em relação aos colectores de invertebrados, a 

CPUE apresentou uma variação: 0.4 a 6.8 kg.unidade de pesca-1 ao longo dos 11 meses de 

monitoria de unidades de pesca. Apenas no mês de Janeiro 2018, não foi registada 

monitoria de unidades de pesca (Figura 7; Anexo 3).  
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Figura 5. Variação mensal das capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) 
de arrasto à praia, emalhe de fundo e emalhe de superfície entre Agosto 2017 e Julho 2018 na 
Península de Machangulo. 
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Figura 6. Variação mensal das capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) 
de linha de mão e gamboa entre Agosto 2017 e Julho 2018 na Península de Machangulo. 

 

Adicionalmente à análise da variação mensal do CPUE constatou-se que em alguns casos o 

desvio-padrão é elevado, chegando por vezes, a ser superior aos valores médios calculados, 

demonstrando que os dados apresentam uma grande dispersão. A dispersão dos dados 

analisados pode estar relacionada com a natureza da actividade de pesca, tais como as 

horas passadas na actividade da pesca, quantidade de lances efectuados, malhagem da 

rede, comprimento da rede, número de anzóis, entre outros. 
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Figura 7. Variação mensal das capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) 
de quinia e colectores de invertebrados entre Agosto 2017 e Julho 2018 na Península de 
Machangulo. 

 

3.3. Composição específica das capturas 

A composição específica da captura para as diferentes artes de pesca foi analisada ao nível 

da família. Como resultado, no total da captura das oito artes de pesca analisadas, foram 

identificadas 40 famílias. Destas, as famílias com maior abundância relativa foram 

Sillaginidae (25%), Mugilidae (11%) e Portunidae (10%; Figura 8). 
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Figura 8. Composição específica ao nível da família da captura total das oito artes de pesca 

analisadas entre Agosto 2017 e Julho 2018 na Península de Machangulo (n = número de indivíduos 

monitorados). 

 

A Figura 9 apresenta a análise da composição específica ao nível da família por arte de pesca 

monitorada. No período em análise as capturas do arrasto à praia e emalhe de fundo foram 

representadas pelas famílias Sillaginidae e Mugilidae. As capturas do emalhe de superfície 

foram maioritariamente composta pelas famílias Mugilidae (25%), Haemulidae (16%) e 

Penaeidae (13%). Na linha de mão as três famílias mais frequentemente registadas foram 

Haemulidae (29%) e Sillaginidae (26%). Em relação às gamboas, a composição específica das 

capturas apresentou uma distribuição mais equitativa das famílias, variando entre os 6% 

(Leiognathidae) e os 13% (Mugilidae). As capturas da quinia e dos colectores de 

invertebrados foram maioritariamente compostas pelas famílias Penaeidae (69%) e 

Portunidade (44%), respectivamente (Figura 9). 
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Figura 9. Composição específica ao nível da família por arte de pesca analisada entre Agosto 2017 e 
Julho 2018 na Península de Machangulo. 
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3.4. Dominância de famílias 

A Tabela 3 apresenta a dominância das 40 famílias identificadas. As famílias que 

apresentaram maior abundância, frequência e mantiveram um padrão mensal foram apenas 

seis, nomeadamente: Clupeidae, Haemulidae, Mugilidae, Penaeidae, Portunidae e 

Sillaginidae.  

3.5. Biometria da captura: espécies indicadoras 

Na presente época de monitoria foram consideradas para análise de biometria as espécies 

indicadoras identificadas por Louro et al. (2017), nomeadamente: pescadinha (Sillago 

sihama, Sillaginidae), magumba (Hilsa kelee, Clupeidae), caranguejo do mangal (Scylla 

serrata, Portunidae) e o caranguejo pelágico (Portunus segnis, Portunidae).  

3.5.1. Sillago sihama 

Sillago sihama, designada por pescadinha comum, é uma espécie costeira com grande valor 

económico para a pesca de subsistência e artesanal na Baía de Maputo (Chaúca, 2014). A 

pescadinha atinge um comprimento máximo de 25 cm (Fischer et al., 1990) e a maturação 

sexual ocorre em média aos 18 – 18.5 cm de comprimento (Chaúca, 2014). Na presente 

época foram amostrados 608 indivíduos com uma variação de comprimento entre os 4.5 – 

30 cm e com a classe modal correspondente ao intervalo entre 12-14 cm (n=262). Desta 

amostra, 95.7 % (n=582) encontra-se abaixo do tamanho médio de maturação sexual (Figura 

10). 

 

Como reportado no relatório anterior (Louro et al., 2017) e mencionado por Chaúca (2014), 

estes resultados podem indicar o desaparecimento sucessivo de indivíduos em idade de 

reprodução na Baía de Maputo, colocando, consequentemente, grande pressão sobre os 

juvenis desta espécie.  
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Abundante e frequente (A > 100/S; FO > 50%)

Abundante e pouco frequente (A > 100/S; FO < 50%)

Pouco abundante e frequente (A < 100/S; FO > 50%)

Pouco abundante e pouco frequente (A < 100/S; FO < 50%)

Não registado

Abundante e frequente (A > 100/S; FO > 50%)

Abundante e pouco frequente (A > 100/S; FO < 50%)

Pouco abundante e frequente (A < 100/S; FO > 50%)

Pouco abundante e pouco frequente (A < 100/S; FO < 50%)

Não registado

Tabela 3. Padrões de dominância das famílias identificadas nas capturas no período entre Agosto de 

2017 a Julho de 2018 na Península de Machangulo 

 

 

FAMÍLIA Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Belonidae                         

Bothidae                         

Callapidae                         

Carangidae                         

Clupeidae                         

Coracinidae                         

Drepanidae                         

Engraulididae                         

Haemulidae                         

Kuhlidae                         

Leiognathidae                         

Lethrinidae                         

Lobotidae                         

Lutjanidae                         

Mactridae                         

Megalopidae                         

Menidae\                         

Monodactylidae                         

Mugilidae                         

Mullidae                         

Muraenesocidae                         

Muraenidae                         

Naticidae                         

Nemipteridae                         

Penaeidae                         

Platacidae                         

Platycephalidae                         

Plotosidae                         

Pomatomidae                         

Portunidae                         

Priacanthidae                         

Sciaenidae                         

Sergestidae                         

Serranidae                         

Sillaginidae                         

Solenidae                         

Sparidae                         

Sphyraenidae                         

Teraponidae                         

Veneridae                         
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Figura 10. Distribuição da classe de tamanhos da pescadinha comum (Sillago sihama) na Península 
de Machangulo entre Agosto 2017 e Julho 2018 (n=608). Tam. Mat = Tamanho de Maturidade 
Sexual; Tam. Máx. = Tamanho Máximo.  

 

3.5.2. Hilsa kelee 

Hilsa kelee, commonly known as magumba, é uma espécie de peixe pelágica costeira com 

grande valor económico para a pesca de subsitência e artesanal na Baía de Maputo. A H. 

kelee atinge um comprimento máximo de 26 cm (Loureiro et al., 2006) e a maturação sexual 

é atingida em média aos 15 cm (Fishbase, 2017). Na época de monitoria 2017/2018 foram 

monitorados 68 indivíduos com uma variação de tamanho entre 8 a 19 cm e com a classe 
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modal entre os 12 – 14 cm (n=25). Desta amostra, 79.4% dos indivíduos capturados (n=54) 

encontra-se abaixo do tamanho médio de maturação sexual (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribuição da classe de tamanhos da magumba (Hilsa kelee) na Península de 
Machangulo entre Agosto 2017 e Julho 2018 (n=68). Tam. Mat = Tamanho de Maturidade Sexual; 
Tam. Máx. = Tamanho Máximo. 
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3.5.3. Portunus segnis 

Portunus segnis, ou caranguejo pelágico, é uma espécie de caranguejo encontrada em 

fundos de areia lodosa, zonas intertidais, lagoas hipersalinas, águas costeias salobras e 

marinhas. O comprimento máximo atingido é de 18 cm (Fischer et al., 1990), sendo que o 

tamanho de maturação se situa em média nos 9 cm (Florentzon, 2009). Com base nos 

resultados, verificou-se que para a época de monitoria 2017/2018 foram monitorados 81 

indivíduos com uma variação de tamanho entre 6.5 e 16 cm e com a classe modal entre os 

12 – 14 cm (n=24). Da amostra, apenas 18.5% (n=15) está abaixo do tamanho médio de 

maturação (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição da classe de tamanhos do caranguejo pelágico (Portunus segnis) na Península 
de Machangulo entre Agosto 2017 e Julho 2018 (n=81). Tam. Mat = Tamanho de Maturidade Sexual; 
Tam. Máx. = Tamanho Máximo. 
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3.5.4. Scylla serrata  

Scylla serrata, comummente conhecida como o caranguejo do mangal, pode atingir um 

tamanho máximo de 20 cm e o seu tamanho de maturação sexual é atingido por volta dos 

11 cm (Macia et al., 2014). Embora no período de monitoria o tamanho da amostra tenha 

sido pequena (n=36), os resultados revelam que 41.7% dos indivíduos amostrados (n=15) se 

encontram abaixo do tamanho médio de maturação. O tamanho dos indivíduos 

monitorados varia entre 3 e 23 cm e a classe modal compreende comprimentos entre os 10 

– 12 cm (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribuição da classe de tamanhos do caranguejo do mangal (Scylla serrata) na Península 
de Machangulo entre Agosto 2017 e Julho 2018 (n=36). Tam. Mat = Tamanho de Maturidade Sexual; 
Tam. Máx. = Tamanho Máximo. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Embora seja ainda prematuro tirar conclusões sobre a tendência do esforço de captura por 

unidade de pesca e volume das capturas e consequentemente propor recomendações 

específicas para a adopção de medidas de gestão adaptativas, recomenda-se as seguintes 

medidas preventivas: 

 Dispositivos legais e de gestão  

o Adopção urgente dos dispositivos legais existentes, o actual plano de maneio, 

incluindo o recentemente aprovado Plano de Gestão para o Uso de Recursos 

Extractivos na Costa Ocidental da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro 

2018 – 2022. 

 Espécies indicadoras 

o Pelo facto das capturas de três das quatro espécies indicadoras serem 

maioritariamente compostas por indivíduos abaixo do tamanho de maturação e 

como forma de verificar se existe um desaparecimento gradual de indivíduos em 

idade de reprodução recomendamos que sejam realizados os seguintes estudos 

específicos:   

 Avaliar a variação das classes de tamanho das espécies com maior volume 

de capturas na pesca artesanal e de subsistência na Baía de Maputo no 

âmbito do presente programa de monitoria;  

 Avaliar temporalmente a variação das classes de tamanho das espécies 

indicadoras; 

 Identificar, avaliar e estabelecer santuários de pesca para a adopção de 

medidas de gestão mais restritivas (e.g período de pesca e artes de pesca) 

o Garantir o cumprimento do número 1 do artigo 108 do Regulamento Geral da 

Pesca Marítima (REPMAR, Decreto 43/2003, de 10 de Dezembro), que proíbe no 

seu anexo II a captura de indivíduos do caranguejo do mangal (Scylla serrata) 

abaixo dos 10 cm de comprimento da sua carapaça; 
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 Período de veda 

o Garantir que os períodos de veda para a pesca do camarão e apanha do 

caranguejo do mangal pré-estabelecidos por lei sejam respeitados; 

 Malhagem mínima 

o Garantir que a malhagem mínima das artes de pesca com recurso à rede 

estabelecida no REPMAR seja respeitada na íntegra;  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Estratos, centros de pesca, coordenadas e número de monitores na Península de 

Machangulo, costa ocidental da RMPPO. 

 

Anexo 2. Capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) das artes de pesca 
monitoradas, entre Agosto 2017 e Julho 2018, na Península de Machangulo (Adaptado de IIP 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013; Louro et al. 2017). 

 *= Artes de pesca não monitoradas pelo IIP  

 

Estrato Centros de pesca  Coordenadas geográficas Monitores 

Santa Maria 

Santa Maria  26° 06'42.21"S  

  32°55'24.37"E 2 

Nhonguane  26° 05'16.57"S  

  32°57'10.12"E  

Mabuluco 

Mabuluco  

26°15'9.27"S 

32°52'5.17"E 

1  

Agostinho  

26°14'10.52"S 

32°52'06.43"E 

   

 

Artes de Pesca 

Baía de Maputo Península de Machangulo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 – 2017 2017 - 2018 

Arrasto a bordo 33 32.6 38.1 46.5 43.7 37.2 37.49 ± 27.34 8.73 

Arrasto à praia 35.1 53.6 30.2 32.2 18.9 35.4 30.65 ± 17.26 17.75 ±18.00 

Colectores * - - - - - - 5.93 ± 6.86 3.43 ± 2.14 

Emalhe de fundo 14.7 12.8 15.1 18.3 12.7 30.2 13.61 ± 23.91 14.12 ± 22.78 

Emalhe de superfície 88.5 87.3 98 93.9 133.6 287.7 5.78 ± 5.08 4.77 ± 5.83 

Gamboa* - - - - - - 6.43 ± 7.46 7.62 ± 3.28 

Linha de mão 11.4 18.4 16.1 40.3 16.1 20.7 15.26 ± 22.40 5.15 ± 6.57 

Quinia* - - - - - - 4.19 ± 3.92 4.59 ± 2.80 



 
 

Anexo 3. Capturas médias por unidade de esforço (kg. unidade de pesca-1 ± DP) das artes de pesca monitoradas por mês, entre Agosto 2017 e Julho 2018, 
na Península de Machangulo, costa ociental da RMPPO. 

 

 

 

 

Ano 2017 

 

Ano 2018  

Artes de Pesca Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Arrasto a bordo - - - - - - - - - 8.73 - - 

Arrasto à praia 0 - - - 10.3 - - - 54.4 9.7 ± 4.6 - - 

Colectores * 2.2 ± 1.8 2.8 ± 1.8 4.3 ± 1.6 4.3 ± 3.1 2.3 ± 1.0 - 3.2 ± 3.6 6.8 0.4 3.0 ± 1.0 5.1 ± 0.5 2.3 ± 2.9 

Emalhe de fundo 10.0 ± 11.7 8.7 ± 7.7 13.0 ± 7.8 17.7 ± 11.5 12.9 ± 5.8 1.7 ± 1.1 13.4 ± 8.7 46.1 ± 70.0 3.6 ± 3.5 9.9 ± 7.5 18.5 ± 24.0 12.2 ± 16.2 

Emalhe de superfície 1.7 1.2 ± 0.3 6.0 ± 5.7 0.8 15.0 ± 7.1 - - - - 3.1 5.0 - 

Gamboa* 9.4 ± 1.2 3.8 6.0 ± 0.6 9.1 - - - - 6.6 15 5.1 ± 2.9 8.3 

Linha de mão 3.1 ± 3.3 5.7 ± 7.3 0 0 - - 7.3 ± 11.5 11.2 ± 12.5 3.0 ± 4.3 4.5 ± 2.6 9.1 ± 12.4 4.7 ± 3.5 

Quinia* 1.0 2.6 ± 2.8 5.8 ± 3.7 5.0 2 - - 3.2 ± 0.2 4.4 ± 2.4 6.3 ± 1.8 10.3 5.1 

*= Artes de pesca não monitoradas pelo IIP  

 


