
 

 

 

Nota técnica sobre a importância do estuário do Rio Formoso  

para a biodiversidade e a sustentabilidade econômica 
 

O Grupo de Ictiologia Marinha Tropical (IMAT) da Universidade Federal de Pernambuco 

vem, por meio deste, expressar a importância da manutenção das regras do zoneamento 

náutico do estuário do Rio Formoso, declarando que não estamos de acordo com a 

permissão de construção de marinas e do fluxo de embarcações de grande porte. 

O estuário do Rio Formoso apresenta uma rede de ecossistemas de manguezal, prado de 

fanerógamas e recifes de coral que são interdependentes. A conexão desses ambientes é 

bastante visível através do fluxo das 111 espécies de peixes (identificadas por diversos 

estudos acadêmicos realizados na área) desde o mar aberto, até o interior do estuário. O 

manguezal é um dos ecossistemas mais ameaçados no mundo, existindo diversas 

iniciativas para sua conservação devido aos serviços que oferece à natureza e à sociedade. 

Para os peixes, ele funciona como um berçário e local de alimentação. Diversas espécies 

utilizam o estuário do Rio Formoso para crescerem, chegarem à idade adulta e voltar para 

os recifes de coral e para regiões oceânicas. Outras, em épocas específicas do ano, entram 

no estuário para se alimentar de espécies menores e retornam para o mar aberto. A 

construção de uma marina e o fluxo de embarcações de grande porte acarretará na quebra 

dessa conectividade, causando a mortalidade e até extinção de diversas espécies da 

ictiofauna. Esse impacto atingirá não somente os peixes, mas a população que realiza a 

pesca artesanal no local. O estuário é fonte de renda e subsistência de diversas famílias 

não só da cidade de Rio Formoso, mas também dos municípios de Sirinhaém e 

Tamandaré. A Pesca artesanal é de grande importância cultural e econômica para essas 

cidades e para todo o estado de Pernambuco. Essa atividade, por exemplo, é a única forma 

de subsistência de grande número de trabalhadores da cana-de-açúcar no período de 

entressafra. O pescado capturado sustenta as famílias dos pescadores e é vendido ainda 

para restaurantes e hotéis da região. Esse impacto, portanto, afetará a segurança alimentar 

e renda dessas pessoas e toda a cadeia de turismo que depende desses recursos pesqueiros. 

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores e colaboração. 
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