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RESUMO  

 

Ameaças à conservação dos ecossistemas costeiros podem afetar a qualidade de 

vida e a resiliência cultural das comunidades de pescadores artesanais em 

decorrência da escassez do pescado. O objetivo desta monografia foi realizar uma 

pesquisa etnobiológica com os pescadores artesanais de Rio Formoso (PE), como 

estudo de caso, para caracterizar a diversidade e a conservação dos peixes 

capturados, a dinâmica da pesca e os impactos antropogênicos que afetam 

negativamente a abundância do pescado no estuário. O estudo foi feito com 60 

pescadores(as) das áreas urbana e rural do município. A coleta dos dados foi 

aprovada pelo CEP-UFPE (CAAE: 82131318.6.0000.5208) e realizada entre os 

meses de fevereiro e maio de 2018. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas - 

sobre o status de conservação e o destino do pescado, empregando-se os métodos 

Lista Livre, Checklist e Ordenação - e uma Oficina participativa. As listas livres foram 

analisadas por meio do software ANTHROPAC, que atribuiu valores de saliência às 

espécies. Para classificar o status de conservação, as avaliações dos pescadores 

foram categorizadas em três níveis de ameaça: Em Perigo (EP), Vulnerável (V) e 

Menos Preocupante (MP).  Os pescadores coletam 88 etnoespécies, pertencentes a 

47 famílias. Ocupando os primeiros lugares na classificação, estão as etnoespécies 

mais salientes: carapeba (Gerreidae), camurim (Centropomidae), saúna (Mugilidae), 

xaréu (Carangidae) e siquira (Lutijanidae). Na ordenação, as etnoespécies mais e 

menos abundantes foram saúna e serra (Scombridae), respectivamente. Na análise 

do status de conservação, o barbudo (Polynemidae) foi a etnoespécie mais 

ameaçada, sendo classificada como EP por 19 pescadores. A saúna, por sua vez, 

recebeu mais avaliações na categoria MP (12), sendo, portanto, considerada em 

menor risco de ameaça. Para complementar sua renda, 53% dos pescadores trabalha 

em outras atividades, sendo apenas 32% aqueles que vivem exclusivamente da 

pesca. Somente 22% destinam todo o pescado para consumo próprio, sem vendê-lo. 

A forma mais comum de comercialização é venda porta-a-porta (45%). Na oficina, foi 

construída uma linha do tempo sobre os eventos que vem impactando negativamente 

a abundância do pescado, marcados pelos seus respectivos anos, da seguinte forma: 

pesca predatória (1980), agrotóxico (1990), carcinicultura (1995), Compesa (2000), 

turismo náutico (2000) e assoreamento (2005). De acordo com o grau de severidade, 

os participantes classificaram como mais impactantes: o agrotóxico, a Compesa e o 



 
 

assoreamento – nesta ordem. A partir dos impactos causados pelos eventos, os 

pescadores percebem que, com a diminuição da abundância do pescado no estuário, 

o aproveitamento da pescaria é quase total. O descarte de peixes passou a ser 

restrito, portanto, a duas condições especiais: (1) imposição da lei de proibição, como 

ocorre com o mero, ou (2) com pouca carne, devido ao formato e derme do corpo 

(p.ex. língua) ou ao tamanho muito pequeno (indivíduos juvenis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Threats to the conservation of ecosystems can affect the quality of life and the cultural 

resilience of artisanal fishers in relation to fish scarcity.  The objective of this reshearch 

was to conduct an ethnobiological research with the artisanal fishers of Rio Formoso 

(PE), as a case study, to characterize the diversity and conservation of the fish caught, 

the dynamics of fishing and the anthropogenic impacts that negatively affect fish 

abundance in the estuary. The study was done with 60 fishers (as) of the urban and 

rural areas of the municipality. Data collection was approved by CEP-UFPE (CAAE: 

82131318.6.0000.5208) and carried out between February and May 2018. Semi-

structured interviews were carried out on the conservation status and the destination 

of the fish, using the Free List, Checklist and Ranking methods and a participatory 

Workshop. The free lists were analyzed through ANTHROPAC software, which 

assigned salience values to the species. To classify conservation status, we 

categorized fishers’ ratings into three levels of threat: In Danger (EP), Vulnerable (V) 

and Least Concern (MP). Fishers collect 88 ethnoespecies belonging to 47 families. 

Taking the first places in the classification are the most prominent ethnoespecies: 

saúna (Mugilidae), xaréu (Carangidae) e siquira (Lutijanidae). On ranking method, the 

most and least abundant ethnoespecies were saúna and serra (Scombridae), 

respectively. In the analysis of conservation status, the barbudo (Polynemidae) was 

the most endangered species, being classified as EP by 19 fishers. Saúna, on the 

other hand, received more evaluations in the MP category (12), and, therefore, it was 

considered at lower risk of threat. To supplement their income, 53% of the fishers work 

in other activities, with only 32% living exclusively from fishing. Only 22% of them 

destine all the fish for their own consumption, without selling it. The most common form 

of marketing is door-to-door selling (45%). In the workshop, a time line was created on 

the events that have been negatively affecting the abundance of the fish, followed by 

their respective years, as follows: predatory fishing (1980), agrotoxic (1990), shrimp 

farming (1995), Compesa (2000), nautical tourism (2000) and sedimentation (2005). 

According to the degree of severity, the participants classified as most impacting: the 

pesticide, the Compesa and the silting - in this order. From the impacts caused by the 

events, the fishermen realize that, with the reduction of fish abundance in the estuary, 

the utilization of the fishery is almost total. The discard of fish has therefore been 

restricted to two special conditions: (1) imposition of prohibition by law, as with mero, 



 
 

or (2) with little meat, due to the shape and dermis of the body (eg. língua) or to very 

small size (young individuals). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nas últimas décadas intensificou-se o esforço científico em prol da conservação 

do meio ambiente através de propostas de manejo sustentável dos recursos naturais. 

Contudo, “muitas delas caracterizaram-se pela desvinculação das populações 

humanas que vivem tradicionalmente nos diversos ecossistemas” (ALBUQUERQUE; 

ALVES, 2014). A etnobiologia apresenta-se, nesse contexto, como uma ciência que 

estuda os conhecimentos desenvolvidos por qualquer cultura sobre a biologia 

(POSEY, 1986) e as interações das pessoas e dos grupos humanos com o ambiente 

(ALBUQUERQUE; ALVES, 2014). Muitos desses trabalhos buscam acessar a 

percepção ambiental de populações tradicionais sobre um dado recurso e/ou 

ecossistema, visando verificar mudanças, tal como as suas causas, em prol da 

elaboração de estratégias de conservação (SILVA; ALBUQUERQUE, 2014). 

 Os primeiros estudos etnobiológicos com pescadores artesanais no Brasil 

começaram a partir da década de 1970 com populações da costa Nordeste e Sudeste 

do país (MOURÃO; NORDI, 2016; PINTO; MOURÃO; ALVES, 2013). A maioria das 

pesquisas com recursos pesqueiros (peixes, crustáceos e moluscos) vem sendo 

realizada em áreas costeiras, seguidas por comunidades ribeirinhas da Caatinga e da 

Amazônia (ALVES; SOUTO, 2011). Nos últimos anos, vários estudos vêm 

demostrando a importância e a eficiência da integração dos conhecimentos científico 

e ecológico local dos pescadores em prol de medidas de conservação dos recursos 

pesqueiros (BEGOSSI et al., 2016; DAMASIO et al., 2015; LIMA et al., 2017; PINTO, 

2016).  

 A pesca artesanal será aqui definida como:  

“aquela realizada com embarcações de pequeno ou médio porte, sem 
instrumentação de bordo e onde a remuneração se faz através da venda do 
pescado para atravessadores, peixarias, bancas de peixe ou banca própria, 
podendo ocorrer ainda atividades econômicas complementares sazonais” 
(DIEGUES, 1988).  
 

 Ela é uma das atividades mais antigas da humanidade e teve sua origem em 

águas continentais (ALVES, 2012). A pesca artesanal tende a ficar firmemente 

enraizada em comunidades locais com suas tradições e valores (FAO, 2015), pois o 

suprimento de peixes e pescados para o consumo de subsistência e para o comércio 



13 
 

consiste em mercados locais (BÉNÉ, 2006). O trabalho cotidiano dos pescadores 

permite uma forte interação com a natureza, resultando em um corpo de 

conhecimentos acerca da biologia e ecologia dos recursos naturais por eles utilizados 

que é passado de geração a geração (POSEY, 1986; SILVA; ARAÚJO; ALVES, 2014). 

  No Brasil, a atividade sofreu várias influências, começando com a cultura de 

caça e pesca do povo indígena (habitantes nativos do continente), modificando-se 

com a chegada dos portugueses e, posteriormente, com as práticas de pesca dos 

escravos africanos (MOURÃO, 2016). Essa mistura de povos e culturas pesqueiras 

deu origem a várias comunidades tradicionais que subsistem, até hoje, parcial ou 

totalmente dessa atividade, tais como: indígenas, caiçaras, quilombolas, ribeirinhos 

amazônicos e jangadeiros (DIEGUES et al., 2000; MOURÃO, 2016; RAMIRES; 

MOLINA; HANAZAKI, 2007). Em Pernambuco, a pesca artesanal representa a maior 

parcela da produção pesqueira do estado, caracterizando-se pelo trabalho familiar e 

comunitário, utilizando técnicas e tecnologias tradicionais (LIRA et al., 2010).  

 A comunidade de Rio Formoso, situada no litoral sul do estado, é formada 

basicamente por pescadores artesanais e marisqueiras da área urbana e rural 

(ARAÚJO; ALVES; SIMÕES, 2014) que se utilizam, principalmente, de embarcações 

como a canoa e a baiteira (LIRA, 2010). A pesca é majoritariamente realizada dentro 

do rio, pois a parte costeira do município foi perdida com a emancipação de 

Tamandaré (SILVA, 2014).  

 A maior parte do pescado (peixes, moluscos e crustáceos) de Rio Formoso é 

destinada ao consumo familiar, sendo o restante comercializado de porta-a-porta, 

vendido a atravessadores, ou na feira pública do município (ARAÚJO; ALVES; 

SIMÕES, 2014). Em geral, os homens são ensinados a pescar no rio e no mar, 

enquanto as mulheres, conhecidas como marisqueiras, realizam geralmente a 

atividade extrativista de moluscos e crustáceos no interior do estuário. (SILVA; 

ARAÚJO; ALVES, op. cit.).  

 Nas últimas duas décadas houveram algumas pesquisas ictiológicas que 

caracterizaram a diversidade de peixes no complexo estuarino de Rio Formoso 

(CASTRO, 2005; MARQUES, 2014; PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008; SILVA-

FALCÃO, 2012). Compilando os resultados desses estudos, identificamos uma 

diversidade de táxons distribuídos em 55 famílias, 92 gêneros e 111 espécies. Tais 

trabalhos apontam as famílias Clupeidae, Engraulidae e Gerreidae como as mais 

abundantes na área. A elevada densidade larval e a abundância de jovens de peixes 
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das famílias Clupeidae e Engraulidae sugerem que há uma intensa atividade 

reprodutiva desses peixes no estuário (MARQUES, 2014). A movimentação desses 

peixes, em diferentes estágios de vida, entre os ecossistemas manguezal, prado de 

fanerógamas e recifes, que compõem essa zona estuarina, evidencia a conectividade 

existente entre eles (SILVA-FALCÃO, 2012). Além disso, a variação da salinidade em 

função da pluviosidade, estabelece padrões sazonais na composição ictioplanctônica 

no estuário (CASTRO, 2005), que apresenta geralmente um aumento na abundância 

de indivíduos no período chuvoso (PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008). 

 Além dos fatores naturais, os agentes que mais afetam a conservação da 

ictiofauna da região são a pesca predatória, o turismo, o despejo de poluentes pelas 

monoculturas de cana-de-açúcar e da carcinicultura, o descarte inadequado de 

resíduos sólidos, a falta de saneamento e a destruição do manguezal (ARAÚJO et al., 

2014a; SANTOS, 2002). O crescimento desordenado do turismo na área vem 

causando muitos impactos negativos ao ambiente e à população local, como a 

urbanização dos locais de praia, o fluxo náutico sem fiscalização e o aumento da 

população na estação do verão (COELHO; ARAÚJO, 2011; SELVA, 2012; SILVA, 

2014). Atualmente, muitos jovens, filhos de pescadores, preferem trabalhar no setor 

turístico ou em outras atividades dentro e fora da cidade em busca de mais prestígio 

social com empregos mais rentáveis (SILVA; ARAÚJO; ALVES, 2014). 

 A poluição do rio, devido ao descarte de lixo pela população, ao despejo de 

esgoto sem tratamento e ao uso de veneno para matar camarões e peixes, está 

causando perdas na biodiversidade, afetando negativamente a abundância do 

pescado no estuário (MELO et al., 2002). Em acréscimo, o aumento da sedimentação, 

devido à agricultura e ao desmatamento, e o aporte de vinhoto - despejado em 

grandes volumes nos rios nordestinos - têm causado impactos negativos à saúde dos 

recifes de coral da região (CORREIA et al., 2016). Todos esses impactos, quando 

somados à sobrepesca, vêm reduzindo drasticamente a disponibilidade dos recursos 

pesqueiros no estuário de Rio Formoso (ARAÚJO; ALVES; SIMÕES, 2014). Esse 

declínio obriga aos pescadores a muitas vezes substituírem a espécie alvo por outra 

que esteja mais disponível no ambiente. Um exemplo da substituição do pescado é o 

caso da lagosta no litoral cearense. Ela era utilizada como isca na década de 1950, 

mas, com a redução da disponibilidade de peixes de grande importância comercial e 

a valorização desse crustáceo pelos Estados Unidos, passou a ser altamente pescada 

principalmente em meados de 1970 (PAIVA, 1971).  
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 Em Pernambuco, ao final da década de 1970, espécies da família Lutijanidade 

(também chamados de vermelhos), como o ariocó (Lutjanus synagris), a cioba 

(Lutjanus analis), a guaiúba (Ocyurus chrysurus) e o dentão (Lutjanus jocu), foram 

incluídas nas capturas e passaram a ser as principais espécies de vermelhos 

pescadas no estado (RESENDE; FERREIRA; FREDOU, 2003). A categoria pesqueira 

pargo, que inclui várias espécies; Lutjanus purpureus, L. bucanella, L. vivanus, Etelis 

oculatus e Rhomboplites aurorubens, demonstrou uma grande redução de seus 

estoques e, a partir da década de 1980, tornou-se comercialmente extinta no estado 

(RESENDE; FERREIRA; FREDOU, 2003). Com isso, no início dos anos 90, houve um 

grande crescimento nos registros de capturas de espécies herbívoras como os 

budiões do gênero Sparissoma. Esses indivíduos são principalmente capturados 

como fauna acompanhante da pesca de saramunete com o uso de covos ou através 

do mergulho livre com arpões, porém é uma pescaria que já está em declínio 

(CHAVES; FEITOSA. Capítulo 2. No prelo) 

 O descarte na pesca acontece em pescarias com técnicas não seletivas. O 

resultado é a captura de uma variedade de espécies que não são alvos das pescarias, 

normalmente conhecidas como fauna acompanhante (FEITOSA; FERREIRA; 

ARAÚJO, 2008). O descarte é parte da captura total que é jogada fora ou lançada ao 

mar. Ele pode ocorrer porque os pescadores não querem perder espaço de 

estocagem no barco com um pescado que possui um baixo valor comercial 

(FONTELES-FILHO, 1989); seja pelo tipo do peixe ou pelo seu tamanho.  

 Aproximadamente 90% dos estoques pesqueiros estão sendo pescados além 

da sua capacidade de regeneração (FAO, 2014).  As Listas das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção vigentes contam com 98 espécies, sendo 43 peixes 

ósseos marinhos e 55 cartilaginosos, que foram consideradas ameaçadas de 

extinção, em diferentes categorias (MMA/BRASIL, 2014). É necessário, portanto, uma 

maior compreensão acerta das relações socioambientais dentro do universo da pesca 

artesanal. Pois a integração do saber científico e tradicional é uma ferramenta 

bastante eficiente para medidas de manejo que busquem a conservação da ictiofauna 

e sustentabilidade da atividade pesqueira (LIMA et al., 2017).  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

 Caracterizar a diversidade e conservação dos peixes capturados e a dinâmica 

da pesca na comunidade de pescadores de Rio Formoso (PE). 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Caracterizar a diversidade dos peixes pescados no estuário do Rio Formoso 

hoje; 

b) Avaliar o status de conservação das etnoespécies; 

c) Caracterizar a dinâmica da atividade pesqueira na comunidade; 

d) Identificar os impactos antropogênicos que afetam negativamente a 

abundância do pescado; 

e) Caracterizar a evolução temporal do descarte da ictiofauna para inferir a 

sobrepesca. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
 O estuário de Rio Formoso localiza-se no litoral sul de Pernambuco, entre os 

municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré, sendo formado principalmente 

pelos rios Formoso, dos Passos e Ariquindá (Figura 1.A). Algumas pesquisas 

realizadas na área dividem o estuário em três zonas: superior (maior presença do 

manguezal), média (manguezal intercalado com coqueirais) e inferior (ausência do 

manguezal) (SILVA-FALCÃO, 2012; PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008). 
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Figura 1 – Área de estudo. (A) Estuário de Rio Formoso, evidenciando os rios (1) Formoso, (2) dos 
Passos, (3) Ariquindá e a (4) Praia de Carneiros. (B) Área de realização das entrevistas, que 
compreendeu a (5) zona urbana e (6) rural do município. 

          Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor (2018) 
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 Esse complexo está inserido em duas Unidades de Conservação (UCs) de uso 

sustentável, na categoria de Área de Proteção Ambiental (APA): APA de Guadalupe 

e APA Costa dos Corais. Apesar disso, vem sofrendo com vários impactos 

antropogênicos, tais como: poluição e destruição dos manguezais pela monocultura 

de cana-de-açúcar, urbanização, descarte de resíduos sólidos pela própria 

comunidade e alto fluxo de embarcações turísticas (ARAÚJO et al., 2014a). 

 O município de Rio Formoso tem mais de 23 mil habitantes e está circundado 

por 12 km² de manguezal. Esse ecossistema apresenta uma grande diversidade de 

peixes, crustáceos e moluscos que constituem a fonte de renda para boa parte da 

população através da pesca (ARAÚJO et al., 2014b).  

 Os pescadores vivem tanto na zona urbana, quanto na rural (Figura 1.B). Esta 

última localiza-se a 4 km do centro da cidade e apresenta uma comunidade 

reconhecidamente quilombola, a Comunidade Quilombola do Engenho Siqueira 

(ARAÚJO et al., 2014b). No centro do município encontra-se a Colônia dos 

Pescadores de Rio Formoso Z-7, que representa o órgão de classe dos trabalhadores 

que vivem da pesca artesanal, segundo a Lei nº 11.699.  

  

2.2 ESTUDO PILOTO 

  

 Antes do início da coleta de dados, realizamos uma ida piloto a campo para a 

obtenção de informações necessárias para a pesquisa. 

 A Colônia dos Pescadores de Rio Formoso Z-7 conta com 358 pescadores, 

sendo 75 homens e 283 mulheres. Destas últimas, a maioria realiza a pesca de 

moluscos e crustáceos; e, em torno de 15 são pescadoras de peixes. Todos os 

homens realizam a pesca de peixes, mesmo aqueles que coletam crustáceos (Dados 

informados por Cícera Estevão Batista, presidente da Colônia, em dezembro de 

2017). 

 Para a realização do método Ordenação (ALBUQUERQUE et al., 2014a), 

selecionamos espécies abundantes que ocorrem nesse estuário a partir de dados de 

trabalhos ictiológicos pretéritos na área (CASTRO, 2005; SILVA-FALCÃO, 2012; 

MARQUES, 2014; PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008). Apresentamos essas espécies 

a dois pescadores experientes para sabermos quais seus nomes populares e se são 

peixes de importância para a pesca local. Eles selecionaram 7 espécies de 
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importância comercial e as padronizamos pelos epítetos genéricos (que variam 

bastante na literatura) (Tabela1).  

 

Tabela 1 - Etnoespécies, e seus respectivos táxons científicos, utilizadas na aplicação do método 
Ordenação 

Etnoespécie Espécie Família 

Carapeba Diapterus sp. Gerreidae 
Saúna/ Tainha Mugil sp. Mugilidae 
Camurim Centropomus sp. Centropomidae 
Xaréu Caranx sp. Carangidae 
Siquira Lutjanus sp. Lutijanidae 
Serra Scomberus sp. Scombridae 
Carapicu Eucinostomus sp. Gerreidae 

   Fonte: O Autor (2018) 

 

As fotos foram tiradas em mercado público e em barracas de venda de peixe 

na zona sul da região metropolitana da cidade do Recife (PE) antes da ida para a 

comunidade. Desse modo, evitamos o uso de imagens da internet que não 

correspondessem aos peixes encontrados na região. Tais fotos foram importantes 

para a padronização da informação pois, através da aplicação do método Checklist 

nas entrevistas (MEDEIROS et al., 2014), pudemos confirmar se o informante 

conhecia essas etnoespécies com o mesmo nome que estávamos utilizando. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

 O contato com a comunidade ocorreu em janeiro de 2017 com a realização de 

um estudo piloto que resultou em projeto de extensão de nove meses, apoiado pela 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Tal projeto foi importante para a nossa equipe ganhar a 

confiança e entrar na realidade da comunidade, inclusive fazendo-se presente em 

festividades e em reuniões da Colônia. 

 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 

situado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE (CAAE 

82131318.6.0000.5208). Com o consentimento dos representantes da Colônia, os 

trabalhos foram desenvolvidos desde a elaboração do projeto até a execução das 

entrevistas e oficina. Realizamos a coleta de dados por meio de entrevistas e de 

oficina participativa, visando identificar, de maneiras diversas, o conhecimento dos 

pescadores e a percepção ambiental deles com relação às mudanças no ecossistema 
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e diagnósticos em prol da conservação dos recursos por eles utilizados (SILVA; 

ALBUQUERQUE, 2014). 

 

2.3.1 Entrevistas 

 

 As entrevistas foram realizadas durante o período de janeiro a abril de 2018. A 

execução foi feita com o auxílio de guias (pescadores da própria comunidade). Eles 

foram fundamentais para a pesquisa pois, conhecendo toda a comunidade, podiam 

informar exatamente as casas, o local de trabalho ou pontos da cidade onde se 

encontravam os pescadores, além de apresenta-los a nós. Todas as 16 horas de 

entrevistas foram gravadas, com a permissão dos entrevistados, e encontram-se 

armazenadas em banco de dados do autor da monografia.  

 A amostra da pesquisa foi de 60 pescadores, sendo 56 homens e quatro 

mulheres. A média de idade dos participantes foi de 50 anos, variando de 23 a 79 

anos. O tempo médio que se encontram na atividade pesqueira foi de 37 anos, 

variando entre 10 e 71 anos. Em média, os pescadores começaram a pescar no final 

da infância, aos 13 anos, com idade mínima de cinco anos e máxima de 30 anos, e 

somente quatro deles começaram acima dos 25 anos. 

 Empregamos o método “Lista Livre” (ALBUQUERQUE et al., 2014a) para a 

caracterização da biodiversidade de peixes pescados. Várias pesquisas o usam para 

identificar itens em comunidades, juntamente com a sua saliência (proeminência, 

familiaridade e representatividade) (ALBUQUERQUE et al., op. cit.). Para tal, 

devemos considerar que, neste método, os entrevistados tendem a listar os termos 

de acordo a sua familiaridade (QUINLAN, 2005). Por isso que, na análise de uma lista 

livre, a ordem da listagem - que remete à familiaridade e à memória - e a frequência 

de citações entre os entrevistados - que indica consenso - são determinantes na 

indicação da saliência dos itens que se deseja estudar.  

 Considerando que, por ocasião das entrevistas, os informantes podem não 

lembrar de todas as espécies que pescam, utilizamos métodos de sondagem, como 

propõe Brewer (2002). Uma das técnicas que usamos foi anotar e ler de volta as 

espécies citadas pelo informante, fazendo-o lembrar de algum item que, por ventura, 

passou despercebido. Além dessa forma, também foram feitas perguntas incitadoras, 

do tipo “E quando você pesca de tarrafa, linha, camboa etc, quais são outras espécies 

que vêm? ”; “E quando você vai pescar lá nas pedras (recifes), pega mais o que? ”; 
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“Você pescou esses dias? Veio o quê? ”; “Quais são os peixes que você está 

pescando agora no inverno/verão? ”; “Tem espécies que você pesca aqui dentro do 

mangue que é diferente lá de baixo? Quais? ”; “Quais são os peixes miúdos que você 

pega? E os grandes? ”; “Pesca no alto mar? Quais os peixes que pega lá? ”. 

 Realizamos uma investigação com as 7 etnoespécies selecionadas na ida 

piloto através da aplicação do método Ordenação, ferramenta bastante útil em 

estudos de preferências locais (ALBUQUERQUE et al., 2014a). Ele consistiu em 

mostrar ao (à) pescador (a) as fotos dos peixes para que ele (a) ordenasse, de 

maneira decrescente, as etnoespécies de acordo com a sua frequência de captura 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Aplicação do método Ordenação, utilizando-se de fotos das espécies de peixes, durante as 
entrevistas aos pescadores de Rio Formoso 

 
Fonte: O Autor (2018) 

 

 Aplicamos entrevistas semiestruturadas (Apêndice B) na investigação das 

espécies mais pescadas, entende-se como as mais frequentes; e na elucidação do 

segundo e terceiro objetivos específicos. Para investigar o status de conservação 

atual das etnoespécies, foram coletadas informações que surgiram, de maneira 

espontânea, durante a citação da Lista Livre. Além disso, induzimos perguntas que 

provocaram o entrevistado a avaliar o estado atual de conservação das etnoespécies 

mencionadas, comparando com o início da sua atividade pesqueira, perguntando-lhes 

quais as etnoespécies que estão sumindo do estuário. Por fim, investigamos a 
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dinâmica da atividade pesqueira na comunidade, incluindo desde as fontes de renda 

dos pescadores, ao destino do pescado. 

 

2.3.2 Oficina participativa 

 

 Métodos participativos em pesquisas etnobiológicas são muito usados com 

comunidades tradicionais e têm as vantagens de promover o respeito ao 

conhecimento local através do compartilhamento de experiências e de momentos de 

reflexão sobre um dado assunto (SIEBER et al., 2014). Com essa premissa, 

realizamos uma Oficina Participativa no Departamento de Oceanografia (CTG-UFPE), 

no dia 15 de maio de 2018, com duração total de 4h. Os participantes foram 

convidados pela própria Colônia, estando presentes 6 pescadores, com 5 

participantes das entrevistas. Foram 4 pescadores homens e 2 mulheres, com idade 

média de 56 anos e tempo de pesca médio de 45 anos. A realização do evento fora 

da comunidade de Rio Formoso se deu por escolha nossa ao atender um pedido dos 

próprios pescadores de conhecer o ambiente de trabalho acadêmico. 

 A Oficina foi organizada em um estilo tipo “Mesa-redonda”, onde os pescadores 

e os pesquisadores se colocaram em um mesmo patamar para fins de gerar um 

diálogo mais espontâneo. Ela foi dividida em dois módulos: 1) Eventos que 

impactaram negativamente a abundância do pescado; e 2) Evolução do descarte de 

peixes. No primeiro, utilizou-se da ferramenta Linha do Tempo. Esse método é 

utilizado para identificar eventos-chave do passado, causadores de mudanças 

significativas sobre um recurso específico, que podem explicar o seu estado atual  

(SIEBER et al., 2014). Esse momento possibilitou análises do tipo “causa-efeito” de 

cada um dos eventos que impactaram de forma negativa o pescado do estuário. Com 

a linha do tempo pronta, pedimos aos pescadores que classificassem os três eventos 

mais impactantes para que pudéssemos compreender melhor o grau de severidade 

deles. 

 No segundo módulo, buscamos discutir o descarte do pescado através do 

estabelecimento de um marco temporal, obtido com a linha do tempo. Com isso, 

objetivamos diferenciar uma condição do descarte das etnoespécies “pré” e “pós” a 

chegada dos eventos que diminuíram a abundância do pescado.  

 



23 
 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise da “Lista livre” e das espécies mais pescadas foi feita através do 

software ANTHROPAC 
®, que mede a saliência de cada espécie com base na 

frequência em que é citada e na sua posição média na listagem. As etnoespécies 

foram classificadas nas famílias da taxonomia científica por meio de literatura 

(ARAÚJO; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2004; NOMURA, 1984). As tabelas que 

apresentamos nos resultados foram organizadas em ordem decrescente, de acordo 

com o índice de saliência. 

 Para classificarmos do status de conservação dos peixes, padronizamos as 

expressões utilizadas pelos pescadores em três níveis de ameaça: Em Perigo (EP), 

Vulnerável (V) e Menos preocupante (MP) (Tabela 2). Na apresentação dos 

resultados, consideramos a classificação do status de conservação, quando pelo 

menos três entrevistados mencionaram o táxon em algumas das categorias de risco. 

Organizamos o gráfico de acordo com a ordem de saliência na Lista Livre. Todo o 

evento foi gravado para análise posterior. 

 

Tabela 2 – Classificação das avaliações dos pescadores sobre status de conservação das 
etnoespécies capturadas. 

Níveis de ameaça 

Em Perigo (EP) Vulnerável (V) Menos preocupante (MP) 

Sumiu Diminuiu Pega bastante/muito 
Desapareceu Fraco Tem  
Não tem Só pequeno Tem muito 
Quase não vê Antes tinha mais/muito Nunca falta 
Não vê Ainda tem Sempre aparece 
Extinto Pouco Pega bastante/muito 
Muito pouco 
Não aparece 
Raramente 
Acabou muito 
Muito difícil 
Foi embora 
Faz muito tempo 
Pegava 

Acabando Tem  

    Fonte: O Autor (2018) 

 

 Realizamos a análise e apresentação dos dados do método Ordenação de 

acordo com o proposto por Albuquerque et al. (2014). Na tabela dos resultados, 

encontram-se o somatório dos pesos dados pelos entrevistados para cada uma das 

espécies, seguido da média desse somatório (dividindo-se pelo número de 
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informantes). Tal tabela é organizada a partir dos valores da média de forma 

decrescente. 

  

3 RESUTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1 DIVERSIDADE DA CAPTURA DE PEIXES 

 

 Por meio da Lista Livre, levantamos 88 etnoespécies pescadas nos dias de 

hoje, correspondendo a 47 famílias. Houve uma média de 20 etnoespécies citadas 

por cada entrevistado. Na Tabela 3, apresentamos as 20 mais salientes e seus 

respectivos táxons; a tabela completa é apresentada no “Apêndice A”.  

 

Tabela 3 - Etnoespécies mais salientes (n=20) das pescarias dos pescadores de Rio Formoso de 
acordo com o método de Lista Livre. Apresentamos o nome da etnoespécie; seguido pela família 
taxonômica; frequência de citação da etnoespécie; posição média na listagem e o valor do índice de 
saliência correspondentes. 

Etnoespécie Família Frequência (%) Posição média Saliência 

Carapeba Gerreidae 93,3 5,23 0,719 

Camurim Centropomidae 95 7,26 0,67 

Saúna Mugilidae 75 4,11 0,647 

Xaréu Carangidae 88,3 9,04 0,518 

Siquira Lutjanidae 83,3 9,36 0,518 

Bagre Ariidae 75 9,4 0,421 

Carapicu Gerreidae 71,7 11 0,405 

Carapitinga Gerreidae 46,7 7,68 0,322 

Arraia Gymnuridae/Myliobatidae 51,7 10,16 0,284 

Baúna Lutjanidae 48,3 10,55 0,273 

Caranha Lutjanidae 43,3 9,92 0,264 

Tainha Mugilidae 36,7 8,91 0,255 

Espada Sphyraenidae 50 11,07 0,251 

Caincain Pomadasyidae 48,3 13,48 0,235 

Sardinha Clupeidae 45 12,15 0,221 

Garaçuma Carangidae 41,7 12,76 0,217 

Arenque Engraulidae 38,3 12,74 0,199 

Pescada Sciaenidae 50 15,6 0,191 

Salema Sparidae 35 11,71 0,185 

Paru Ephippidae 46,7 13,96 0,184 

Fonte: O Autor (2018) 

  

 Hoje, em Rio Formoso, a captura da pesca mostra-se bastante diversa, porém 

raras são as espécies frequentes que constituem o pescado. Observamos que as 7 
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etnoespécies mais salientes foram citadas acima de 70% das entrevistas, com o 

restante apresentado uma frequência abaixo de 52%, indicando a predominância 

dessas espécies no pescado. Elas estão inseridas nas famílias Gerreidae, 

Centropomidae, Mugilidae, Carangidae, Lutjanidae e Ariidae; que também fazem 

parte do pescado de outras comunidades pesqueiras artesanais da costa nordestina 

(CARNEIRO; FARRAPEIRA; SILVA, 2008; GRAZIA PENNINO et al., 2016; MOURÃO; 

NORDI, 2016; PINTO; MOURÃO; ALVES, 2013). 

 As duas etnoespécies mais salientes, carapeba e camurim, pertencem às 

famílias Gerreidae e Centropomidae, respectivamente. Elas são tipicamente 

estuarinas e são encontradas tanto no ecossistema manguezal, como em prados de 

fanerógamas e nos recifes de coral do estuário do Rio Formoso (SILVA-FALCÃO, 

2012). A carapeba, representada pelo gênero Diapterus (ARAÚJO; TEIXEIRA; 

OLIVEIRA, 2004), já foi classificada entre os táxons mais abundantes e frequentes do 

estuário (MARQUES, 2014; PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008). Isso evidencia a alta 

disponibilidade dessa espécie para a pesca artesanal. 

 Por um outro lado, nossos resultados ilustram situações de famílias, 

identificadas por pesquisas ecológicas no estuário como muito abundantes, que não 

se encontram entre as mais salientes. Como é o caso das etnoespécies sardinha 

(Clupeidae) e arenque (Engraulidae), que compõem duas das famílias mais 

abundantes do estuário (PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008). Apesar dessas espécies 

serem bastante pescadas em outras comunidades, como no Rio Grande do Norte 

(SILVA; LINS OLIVEIRA; SCHIAVETTI, 2014), os pescadores de Rio Formoso 

mostraram uma baixa preferência por elas, tendo sido citadas por menos da metade 

dos entrevistados. De acordo com nossa experiência dentro da comunidade, 

argumentamos que esse fato pode ser explicado pelo baixo preço de comercialização 

dessas etnoespécies em detrimento de outras, como carapeba, camurim, saúna, 

xaréu e siquira. 

 Esta última pertence à família Lutjanidae e corresponde ao táxon Lutjanus 

analis (ARAÚJO; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2004). Essa espécie geralmente é conhecida 

pelo nome popular “cioba”, porém, na comunidade de Rio Formoso, o indivíduo jovem 

é chamado de siquira. De fato, esta espécie é conhecida por migrar, ainda no estágio 

larval, de zonas oceânicas para áreas costeiras mais rasas (D’ALESSANDRO; 

SPONAUGLE, 2011). No estuário da presente pesquisa, ela é encontrada 
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principalmente na zona inferior, nos ecossistemas de prado de fanerógamas (SILVA-

FALCÃO, 2012).  

 A siquira foi a quinta etnoespécie mais saliente, precedida pelo xaréu 

(Carangidae) que, assim como ela, é uma espécie de importância comercial em zonas 

costeiras (GUEDES; VASCONCELOS-FILHO; MACEDO, 2005). O xaréu é 

classificado como um peixe carnívoro (PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008) e, segundo 

os entrevistados, entra no estuário para se alimentar de cardumes, como a saúna.  

 Nas entrevistas semiestruturadas, investigamos quais as etnoespécies mais 

pescadas, ou seja, as mais frequentes nas pescarias dos entrevistados. Identificamos 

25 etnoespécies, pertencentes a 13 famílias, com uma média de três citações por 

pescador (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Etnoespécies mais frequentes, seguidas pela família taxonômica correspondente, frequência 
de citação e posição média na listagem. 

Etnoespécie Família Frequência (%) Posição média 

Saúna Mugilidae 70 1,48 

Carapeba Gerreidae 53,3 2,44 

Camurim Centropomidae 36,7 2,32 

Tainha Mugilidae 25 1,8 

Siquira Lutjanidae 18,3 2,55 

Carapitinga Gerreidae 11,7 2 

Xaréu Carangidae 11,7 3,43 

Carapicu Gerreidae 10 3,33 

Bagre Ariidae 10 4 

Caincain Pomadasyidae 6,7 1,5 

Arraia Gymnuridae/Myliobatidae 6,7 3,25 

Baúna Lutjanidae 6,7 3 

Caranha Lutjanidae 5 2,33 

Findinga Gerreidae 5 3,33 

Curimã Mugilidae 3,3 2,5 

Espada Sphyraenidae 3,3 2,5 

Sardinha Clupeidae 3,3 2,5 

Piraroba Carangidae 3,3 3 

Gato Serranidae 3,3 3 

Coró Haemulidae 1,7 2 

Pirambu Pomadasyidae 1,7 3 

Salema Sparidae 1,7 4 

Galo Carangidae 1,7 4 

Aracimbora Carangidae 1,7 5 

Garaçuma Carangidae 1,7 6 

           Fonte: O Autor (2018) 
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 A saúna (Mugilidae) foi a mais frequente, sendo citada em 70% das entrevistas. 

Essa etnoespécie é conhecida como a “tainha” na fase jovem, diferindo 

morfologicamente dos indivíduos adultos. Ela passa a maior parte do seu ciclo de vida 

nesses ecossistemas, migrando para o oceano para desovar quando atinge a 

maturidade reprodutiva (MMA, 2015). Dessa forma os indivíduos mais jovens tendem 

a ser mais observados do que os adultos. Isso é demonstrado nos nossos resultados 

das tabelas 3 e 4, onde a saúna apresentou uma frequência muito maior do que a 

tainha.  

 Com o método da Ordenação, combinado com o checklist, pudemos comparar 

a abundância de 7 etnoespécies nas pescarias dos entrevistados (Tabela 5). Nos 

resultados desse método, assim como na lista livre geral e na lista das espécies mais 

frequentes, observamos que as três primeiras posições foram ocupadas pela saúna, 

carapeba e camurim. A pesca delas também é de grande importância em outros 

estuários do nordeste (BARBOSA et al., 2007; BASILIO; GARCEZ, 2014). Isso se dá 

pois, assim como a saúna, a carapeba e o camurim também  frequentam tais zonas 

nos estágios iniciais de vida (GUEDES; VASCONCELOS-FILHO; MACEDO., 2005; 

PAIVA; CHAVES; ARAÚJO, 2008).  

 
Tabela 5 - Resultados do método Ordenação, aplicado aos pescadores de Rio Formoso (n=60), para 
cada uma das etnoespécies. 

Espécie Total Média Posição 

Saúna 375 6,25 1º 

Carapeba 316 5,27 2º 

Camurim 288 4,8 3º 

Carapicu 236 3,93 4º 

Siquira 197 3,28 5º 

Xareu 192 3,2 6º 

Serra 76 1,27 7º 

          Fonte: O Autor (2018) 

 

 Nesse método, podemos encontrar itens que, por terem recebido uma 

pontuação muito baixa, são excepcionais na comunidade, ou seja, não são da sua 

preferência (Albuquerque et al., 2014a). Isso ocorreu com a etnoespécie serra, no 

nosso estudo, que pode indicar uma menor preferência da comunidade por ela. Porém 

nós argumentamos que, nesta situação em específico, pode não ser um caso de 

preferência, mas sim de falta de disponibilidade do recurso no ambiente. Segundo os 

pescadores, nos últimos anos, está havendo uma diminuição da frequência de 
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eventos em que essa etnoespécie costumava entrar no rio para se alimentar 

(denominados por eles de “bonança”). 

 

3.2 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

 
 Os pescadores destacaram o status de conservação para 69 das 88 

etnoespécies. Dessas, 47 foram citadas em categorias de risco por três ou mais 

entrevistados (Figura 3).  

 
Figura 3 - Número de avaliações do status de conservação das etnoespécies em Rio Formoso (PE), 
organizadas em ordem decrescente conforme seus índices de saliência. Em Perigo (EP), Vulnerável 
(V), Menos preocupante (MP). 

 
Fonte: O Autor (2018) 
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Figura 3 - (Continuação).  

 
Fonte: O Autor (2018) 

  

 A carapeba foi a que obteve maior número de avaliações (32), sendo 11 “Em 

Perigo” (EP), 19 “Vulnerável” (V) e 2 “Menos Preocupante” (MP). Ou seja, mesmo 

essa etnoespécie tendo sido bastante representativa no nosso estudo e em estudos 

ecológicos citados acima, os pescadores já percebem que, comparando com quando 

começaram a sua atividade, ela se encontra muito mais ameaçada. 

 A saúna, por sua vez, foi a que recebeu maior número de avaliações na 

categoria MP (12). Ou seja, os entrevistados percebem que as populações dessa 

etnoespécie ainda se encontram estáveis. Porém devemos atentar para o fato já 

mencionado de que essa etnoespécie corresponde aos indivíduos jovens. 

Observamos que a saúna só obteve uma avaliação na categoria EP enquanto a tainha 
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(adultos) recebeu 9. Isso ilustra uma possível realidade onde os indivíduos adultos 

estão sendo sobreexplotados e a pesca vem recaindo nos indivíduos jovens, o que é 

um grave problema para a regeneração das populações. De fato, a nível nacional, a 

tainha é considerada sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação (anexo II da 

IN MMA nº 05/2004), com fortes indícios de redução de abundância (MMA, 2015). 

 De um modo geral, o número de avaliações do status de conservação por 

etnoespécie seguiu um padrão decrescente proporcional à saliência dos táxons. As 

espécies de maior saliência foram aquelas que mais receberam citações sobre seu 

status. Em estudos com populações tradicionais isso é observado pelo fato de que as 

pessoas tendem a possuir um maior conhecimento sobre os itens que lhes são mais 

familiares (QUINLAN, 2005). Porém, percebemos a ocorrência de etnoespécies que 

não estavam entre as primeiras posições do índice de saliência, mas obtiveram várias 

avaliações, se sobressaindo nas áreas mais inferiores do gráfico. Esse é o caso de 

peixes que eram bastante pescados no passado e hoje estão desaparecendo do 

estuário, como pescada (Sciaenidae), paru (Ephippidae), pirucaia (Sciaenidae), 

barbudo (Polynemidae), mero (Serranidae) e agulhão (Belonidae).  

 O caso do barbudo (Polydactylus virginicus) é emblemático entre os (as) 

entrevistados (as). Eles (as) afirmam ser esta uma das espécies que mais sumiu no 

estuário, fato também observado em comunidade da Paraíba (NASCIMENTO, 2014). 

Essa etnoespécie foi a que obteve maior avaliações na categoria EP (19), sendo 

portanto a mais ameaçada dentre as demais.  

 Outra espécie que podemos ressaltar é o mero (Epinephelus itajara). Mesmo 

após toda a campanha de conscientização e fiscalização nas últimas duas décadas, 

que visou a preservação da espécie, ela foi classificada como EP por 9 dos 11 

pescadores que a avaliaram. Eles afirmam que quase não a encontram mais e quando 

o fazem, são indivíduos muito jovens. De fato, ela ainda é indicada na lista vermelha 

da International Union for Conservation of Nature (IUCN) como “Criticamente em 

Perigo”. 

 

3.3 DINÂMICA DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

 

 Avaliando os resultados dos 60 entrevistados, 48% dos pescadores 

utilizam principalmente uma combinação entre as técnicas de pesca de rede e de 

linha. Uma parte, porém, usa somente rede (22%) ou linha (12%). O restante deles 
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pesca com combinações variadas dessas técnicas com outras, como: camboa, arpão 

e criação em viveiro. 

 Para complementar sua renda, 53% dos pescadores trabalham em outras 

atividades e apenas 32% vivem exclusivamente da pesca (Tabela 6). Além disso, 18% 

deles já se encontram aposentados, mas continuam exercendo a atividade pesqueira. 

 

Tabela 6 – Número de pescadores de Rio Formoso, de acordo com sua ocupação na pesca e em 
outras atividades complementares para sua renda 

Ocupação Número de pescadores 

Pescador exclusivo 19 

Aposentado 9 

Prefeitura 7 

Turismo 6 

Agricultor 5 

Pedreiro 3 

Mecânico 2 

Borracheiro 1 

Feirante 1 

Turismo, Agricultor, Pedreiro 1 

Turismo, Servidor Público 1 

Turismo, Mecânico 1 

Agricultor, Aposentado 1 

Agricultor, Artesão 1 

Agricultor, Pedreiro 1 

Pedreiro, Aposentado 1 

        Fonte: O Autor (2018) 

 

 O número baixo de pescadores que sobrevivem unicamente da pesca alerta 

para o fato de que essa atividade não é mais rentável como antes. Isso vem 

acontecendo com outras comunidades, como em vilarejos indígenas da tribo Truká no 

semiárido do estado de Pernambuco (SANTOS; NÓBREA ALVES, 2016). Em Rio 

Formoso, vários pescadores afirmaram que, no início, viviam unicamente da pesca, 

mas tiveram que arrumar outros meios de complementar a renda, principalmente em 

atividades ligadas à prefeitura e ao turismo. 

 O produto de uma pescaria tem dois destinos: consumo familiar ou venda. O 

pescado que não é consumido, pode ser comercializado pelos seguintes meios: (1) 

Porta-a-porta, (2) Atravessador, (3) Feira e (4) Bar (Figura 4). Somente 22% 

pescadores destinam todo o pescado para consumo próprio, sem comercializá-lo, pois 

mantêm suas famílias por meio de atividades complementares. O restante realiza 
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várias combinações entre esses meios, sendo mais comum a destinação para 

consumo e venda porta-a-porta (45%).  

 
Figura 4 - Destino do pescado e modo de comercialização do pescado em Rio Formoso. A categoria 
“Outros” engloba: Feira (2), Bar (1), Atravessador e Bar (1) e Porta-a-porta, Atravessador e Feira (1) 

 
     Fonte: O Autor (2018) 

  

 Esses nossos dados contrastam com a realidade geralmente encontrada em 

comunidades costeiras tradicionais. Pois, nelas, os atravessadores - que adquirem o 

peixe do pescador e armazenam para a venda - têm um papel importante no processo 

de comercialização do pescado (PINTO, 2016). Porém, em Rio Formoso encontramos 

uma situação onde os próprios pescadores são protagonistas da venda do seu 

pescado. Nossos resultados confirmaram quantitativamente o seguinte dado de 

estudo pretérito na comunidade: “Logo após o desembarque, o próprio pescador sai 

de porta em porta vendendo o produto, raramente passando por atravessadores” 

(SILVA; ARAÚJO; ALVES, 2014). 
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3.4 IMPACTOS ANTROPOGÊNICOS 

  

 Com a realização da Oficina participativa no DOCEAN (Figura 5), os 

pescadores disseram sentirem-se honrados por colaborarem com uma pesquisa 

acadêmica, tendo esta sido a oficina na qual mais se sentiram participantes. 

  

Figura 5 – Fotos da realização da Oficina Participativa com os pescadores de Rio Formoso. (A) Linha 
do tempo, (B) Pesquisadores e pescadores com seus certificados de participação no evento, (C) Mesa 
redonda, (D) Visita a laboratórios do Departamento de Oceanografia (DOCEAN), (E) O grupo diante a 
fachada do DOCEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: O autor (2018) 

  

A realização do evento na universidade foi importante em termos de 

metodologia de “Retorno” da pesquisa aos participantes (ALBUQUERQUE et al., 

2014b). Reconhecemos que, mesmo com um número reduzido de pessoas, este foi 

um dos pontos positivos apontado pelos participantes. Ao longo de nossa pesquisa, 
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em outras oportunidades, participamos de oficinas organizadas por ONGs e outras 

instituições junto com a comunidade de pescadores que, apesar de contarem com um 

número maior de participantes, houve baixa interação e expressão de opiniões por 

parte desses atores. Na nossa oficina notamos que isso foi bastante importante para 

que cada um pudesse se expressar e discutir seus diversos pontos de vista. Porém 

sabemos que o fato do evento não ter sido realizado na comunidade pode ter 

restringido o número de participantes, ou não contemplado alguns membros não 

associados à Colônia dos Pescadores.  

 Apesar de o foco de nossa pesquisa ser a pesca de peixes, os (as) pescadores 

(as) levantaram questões sobre outros recursos pesqueiros, principalmente 

crustáceos (caranguejos, siris e camarões) e moluscos bivalves (unhas e sururus). 

Suas falas foram consensuais e a apresentamos de forma resumida. 

 De acordo com os depoimentos dos pescadores, em um intervalo de tempo de 

25 anos a qualidade ambiental do estuário do Rio Formoso começou a diminuir e 

afetar a pesca por conta das atividades humanas. Os eventos que impactaram 

negativamente a abundância do pescado e seus respectivos anos, foram identificados 

e organizados em uma linha do tempo (Tabela 7). De acordo com o grau de 

severidade, os participantes classificaram, como mais impactantes apenas os três 

eventos, nesta ordem: 1º.) Agrotóxico, 2º.) Compesa, 3º.) Assoreamento, os demais 

não foram ordenados. 

  

Tabela 7 - Eventos históricos e suas consequências negativas no declínio da abundância do pescado 
no estuário do Rio Formoso 

Ano Evento Consequência 

1980 Pesca predatória Diminuição do recrutamento e da maturação dos 
indivíduos. 
 

1990 Agrotóxico Aumento dos eventos de mortandade de peixes e 
crustáceos com a lixiviação desses compostos químicos 
dos cultivos para o estuário. 
 

1995 Carcinicultura Mortalidade de peixes e crustáceos causada pelos 
venenos oriundos das fazendas. 
 

2000 Compesa Apodrecimento do solo, contaminação e morte do 
pescado, principalmente da zona estuarina superior. 
 

2000 Turismo Aumento da mortalidade, afugentamento e deslocamento 
da ictiofauna e poluição biológica e química da água. 
 

2005 Assoreamento Perda de habitats devido ao aterramento do manguezal. 

Fonte: O autor (2018) 
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3.4.1 Agrotóxico 

 

 Os pescadores fizeram uma análise histórica da chegada dos agrotóxicos que 

modificaram as suas vidas na comunidade. Segundo eles, a partir do uso desses 

produtos químicos, os senhores de engenho passaram a abrir mão da capinação do 

mato nas monoculturas de cana-de-açúcar; prática realizada desde a colonização do 

Brasil. Concluem: com o uso de agrotóxicos, uma só pessoa consegue realizar a 

função de vários trabalhadores. Porém, com a chuva, os resíduos de tais produtos 

são lixiviados para os rios, afetando a vida dos organismos que ali residem.  

 Esses impactos negativos foram relatados também por outros estudos 

(ARAÚJO et al., 2014a; SANTOS, 2002). Na presente pesquisa, identificamos que 

essa realidade continua a afetar o ecossistema de modo crescente, inclusive com 

episódios recentes, como informou um dos participantes: “Em 27 de fevereiro deste 

ano, o rio foi contaminado pelo agrotóxico e morreram várias qualidades de peixes e 

camarões. No dia seguinte o mangue ficou fedendo a podre” (Seu Moacir). 

 A poluição do rio por agrotóxicos, que resulta no declínio do pescado, é 

realidade tanto em regiões costeiras (CRISTINA; FELIX; NETO, 2015; SILVA, 2014), 

quanto em comunidades ribeirinhas e indígenas no rio São Francisco (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2010; SANTOS; NÓBREA ALVES, 2016). Em Rio Formoso, a partir do uso 

desses compostos, observamos um declínio de crustáceos, como o camarão de água 

doce, se tornando raro em algumas áreas e chegando a desaparecer, em outras. 

 

3.4.2 Compesa  

 

 Na década passada, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) 

começou a realizar o sistema de esgotamento-sanitário para o tratamento da água do 

município (PERNAMBUCO, 2008). Foi relatado que, antes das atividades dessa 

Companhia, o esgoto das casas era jogado diretamente no rio, sendo percebida a 

presença de fezes no substrato ao pisar na lama em áreas próximas à cidade. “Antes 

o esgoto descia a céu aberto pela maré, mas a gente nunca ficou com nojo de comer 

o que pescava. Mas agora eles acumulam em um tanque. Tem dia que soltam uma 

água verde que a gente não aguenta o cheiro ruim. Aí ninguém come o pescado” 

(Dona Li).  
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 Quando o tanque transborda, o esgoto superconcentrado invade as águas 

fluviais, principalmente na zona superior do estuário, poluindo todo o ecossistema. Os 

pescadores afirmam que a qualidade da água piorou após esses eventos. Isso é 

apontado a partir da percepção do apodrecimento do substrato: “Antes a gente ia por 

ali e tirava sururu de saco. Hoje, se você entrar na lama vem aqueles vermes 

vermelhos que dá nojo. Se abrir um sururu você puxa um verme de dentro. Foi depois 

da Compesa” (Dona Li). Eles relataram que esses vermes são encontrados nas 

cabeças e músculos de peixes. Também perceberam que há outro bioindicador do 

impacto atribuído ao resíduo da Compesa: caramujos (búzios), que estão invadindo, 

subindo os canais, principalmente em locais de maior nível de poluição. 

 Os impactos negativos da Compesa já vêm sendo apontados pelos pescadores 

de Rio Formoso há alguns anos (LIRA et al., 2010). No entanto, nenhuma providência 

para sanar esse problema foi tomada por parte das autoridades. Realizamos uma 

investigação in loco e registramos fotos do tanque da Compesa (Figura 6). 

 

Figura 6 – Tanque de armazenamento de esgoto da Compesa. (A) e (B) Visão panorâmica do tanque, 
(C) Barreira com degraus que limita o contato da água do tanque com a do riacho, (D) Riacho em 
contato com o tanque que recebe todo o aporte do esgoto quando este transborda. 

Fonte: O Autor (2018) 
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 Os pescadores informaram que, após a efetivação dos trabalhos da Compesa, 

a água ficou tão contaminada em algumas áreas, que eles têm medo de contrair 

doenças com o consumo do pescado, principalmente unhas e sururus. “Antes 

cozinhava a unha e bebia o caldo, hoje a água tá tão preta que não se usa mais” 

(Dona Li). Desse modo, eles perceberam que perdem, cada dia mais, áreas de pesca 

decorrente da poluição da água com o aporte dos esgotos, pois passaram a ter de se 

deslocar para zonas mais afastadas e com menos influência desse impacto. A 

poluição gerada pelo aporte de esgoto nos rios e os seus impactos destruidores são 

queixa comum a outras comunidades no Brasil (COLLIER et al., 2015; PEDRO, 2016; 

RIBEIRO, 2013). 

 

3.4.3 Agrotóxico versus Compesa: discussão causa-efeito 

 

 A discussão que mais polemizou a oficina foi saber se a diminuição da 

abundância dos peixes em Rio Formoso decorre mais dos efeitos negativos causados 

pelos agrotóxicos ou pelo aporte de esgoto “tratado” pela Compesa.  

 “A Compesa é uma fonte poluidora permanente. Porém o agrotóxico 
da ponte da pista da rua Velha pra cima não se tem mais camarão por conta 
dele. Os assentamentos do MST (Movimento dos Sem-Terra, grifo nosso) 
também usam. Lá em cima, na serra d’água, tinha camarão, pitu, não tem 
mais, foram os agrotóxicos. Ali no rio das pedras não tem mais o camarão de 
água doce. Os afluentes de Rio Formoso não têm a Compesa e não tem os 
camarões, foram os agrotóxicos. A usina Trapiche e os assentamentos só 
usam agrotóxicos. Como é um trabalho que vai ser exposto pra fora, se 
levasse o agrotóxico como o maior problema, os governantes irão ver que 
uma massa de pessoas tá identificando ele como a fonte fundamental de 
poluição do ambiente” (Seu Chico).  

 
 Aberta a discussão, após os argumentos levantados por Seu Chico, todos 

concordaram que os agrotóxicos deveriam ocupar o primeiro lugar dentre os eventos 

citados. 

 

3.4.4 Assoreamento 

 

 O assoreamento das margens dos rios foi considerado o terceiro evento que 

mais vem prejudicando a abundância do pescado no estuário. Tal problema é 

apontado também por outras comunidades pesqueiras (BASILIO; GARCEZ, 2014; 

SOUZA, 2014). “Derrubaram o cabelo da terra que é a mata, né? Ai a terra ficou 

careca e aí joga terra no mangue e acabou assoreando” (Seu Moacir). Com a 
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diminuição da profundidade dos rios, reduz-se também a abundância da ictiofauna 

(SOUZA, 2014).  

 Diferentemente dos outros dois eventos, este tem como agentes causadores 

os próprios moradores da comunidade. Isso, principalmente devido à invasão urbana 

desordenada nas áreas de mangue, sem fiscalização ou punição por parte dos órgãos 

governamentais. “Locais em que se pescava camarão de mão, agora está tudo 

urbanizado, destruindo o mangue” (Dona Cícera). De fato, no estado de Pernambuco, 

o assoreamento e a erosão são causados principalmente pela urbanização 

desordenada (MANSO et al., 2006). Os próprios pescadores admitem que isso 

acontece pelas vantagens que é morar nas margens do rio, pois oferece - para quem 

vive da pesca – fácil acesso ao transporte e comércio do pescado realizados com seus 

barcos.  

 O assoreamento decorre também de ações ligadas ao turismo (item a ser 

abordado abaixo) através do comércio de argilas para usos medicinais. A sua retirada 

em alguns pontos do estuário, contribui para o aumento da erosão e, 

consequentemente, do assoreamento. 

  

3.4.5 Outros eventos 

 

3.4.5.1 Turismo 

 

 O turismo desordenado no estuário do Rio Formoso aumenta a sobrepesca, a 

poluição e o fluxo de lanchas vem sendo percebidos coimo agentes redutores da 

abundância da ictiofauna há alguns anos (ARAÚJO et al., 2014a). A falta de controle 

permite o trânsito intenso desses barcos que matam, cortam ou afugentam peixes, e 

outros organismos, com suas hélices. Estas destroem também as redes dos 

pescadores e apresentando riscos de colisão, principalmente à noite. A alta 

velocidade de lanchas que se deslocam no estuário provoca marolas que lançam 

peixes, como o cavalo-marinho, para as margens do mangue (M. E. Araújo, com. 

pessoal, 2017). Além, ainda, da poluição gerada pelos resíduos químicos dos motores 

das embarcações, os catamarãs turísticos despejam os resíduos do banheiro, 

utilizado por dezenas de turistas a cada dia, diretamente no rio.  

 Um problema sério apontado nesse evento é a disputa por espaço com lanchas 

e catamarãs que estão invadindo os locais usados pelos (as) pescadores(as). Eles 
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(as) reclamam da privatização de praias, através do uso de boias em locais que antes 

eram utilizados para pesca. Com o crescimento do turismo, perceberam também o 

aumento da sobrepesca de crustáceos: “em 1995 tinha muito aratu, e na época do 

turismo o pessoal cai em cima” (Seu Batatinha). Ou seja, o poder do turismo mostra-

se influente no ordenamento e determinante no uso do estuário. 

 Os pescadores da presente pesquisa ressaltam o fato de que o poder 

econômico faz com que os mais afetados sejam os próprios nativos da área, em 

detrimento do ganho econômico da atividade por pessoas de fora. A falta de 

articulação da comunidade para com o turismo faz com que este praticamente 

desconsidere a população local (ARAÚJO et al., 2014a). Apesar de alguns 

pescadores complementarem sua renda com o turismo, notamos que é se faz 

necessário uma maior inserção dos nativos em propostas sustentáveis de ecoturismo. 

De fato, isso poderia ser uma solução tanto para a pesca, quanto para a conservação 

do ecossistema, desde que houvesse o envolvimento da comunidade, trazendo o 

turista para dentro de sua realidade (LOPES et al., 2015). 

 

3.4.5.2 Carcinicultura 

 

 Os participantes perceberam que as consequências negativas advindas do 

cultivo de camarão (carciniculturas) surgiram a partir de 1995. Esses cultivos utilizam 

compostos, como o cloro em pó e “metassulfúrico” (metabissulfito – indicação nossa), 

para matar parasitas e predadores, como as etnoespécies de peixes baúna, camurim 

e caranha, além dos siris. Esses venenos acabam por atingir espécies não 

predadoras, como unhas e caranguejos que vivem no mangue. Na literatura, fala-se 

do uso do metabissulfito de sódio; sal inorgânico usado na prevenção de doenças 

ligadas às melanoses (manchas pretas) em camarões na carcinicultura (ARAG; 

BESERRA; COSTA-LOTUFO, 2008). Os participantes da oficina atribuem a esse 

agente a mortalidade de peixes e crustáceos. O metabissulfito, de fato, é um agente 

oxidante que diminui a concentra de oxigênio na água (ARAG; BESERRA; COSTA-

LOTUFO, 2008). No entanto, não existe confirmação quanto a sua eficácia, por parte 

de pesquisas químicas na área, servindo apenas de alerta para futuras investigações. 

 Narrando sua experiência, Seu Chico relatou que esses impactos começaram 

a ser observados nos estuários do Ceará e Rio Grande do Norte, chegando em 

Pernambuco. Para os pescadores, os órgãos ambientais e as universidades foram 
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omissos, pois os engenheiros de pesca que realizaram pesquisas sobre estes 

impactos eram os mesmos responsáveis pelas fazendas de carciniculturas. Para os 

participantes, a utilização desses compostos somada à ração e antibióticos 

despejados diretamente nos rios foram os responsáveis por uma praga que dizimou 

muitos desses cultivos nos anos 2000. 

  

3.4.5.3 Pesca predatória 

 

 Assim como ocorreu com os depoimentos sobre o assoreamento, a pesca 

predatória tem os próprios pescadores como agentes causadores do impacto. 

Segundo eles a pesca predatória sempre existiu, inclusive com práticas hoje abolidas, 

como o uso de bombas submersas. O término dessa prática deu-se quando alguns 

pescadores mais antigos foram chamados para ser sócios da colônia e começaram a 

parar de usá-las, por que (1) se conscientizaram, (2) tiveram medo de ser denunciado, 

ou (3) por eventuais mortes de pessoas devido a erros de uso.  

 Apesar de ter sido sanado os problemas causados pelas bombas, os 

participantes da oficina apontam para práticas de pescadores mais novos que 

contribuem para o aumento da mortalidade de peixes descartados: “Até os anos 1980 

os pescadores mais experientes “tiravam o lanço” (descartavam os peixes menores – 

grifo nosso) dentro d’água. Hoje é diferente. Hoje deixam na terra mesmo” (Seu 

Chico). Provavelmente isso pode ter ocorrido pela diminuição da disponibilidade do 

pescado na comunidade. Fazendo com que os pescadores mais jovens utilizassem-

se de técnicas não sustentáveis de captura, como a malha miúda e a pesca no período 

reprodutivo (ARAÚJO et al., 2014a).  

 Segundo os participantes da Oficina, o aumento do uso da malha miúda em 

técnicas de pesca, como o arrastão e a camboa, vem impactando cada vez mais a 

ictiofauna. “Todo mundo usa e não tem regulamentação. Pega peixe muito pequeno 

e descarta na lama ao invés da água” (Seu Chico). Além disso, o surgimento de 

técnicas de coleta de caranguejos, como a “redinha”, vem aumentando nos últimos 

anos e causa alto impacto negativo a esses crustáceos. Esta técnica destrutiva 

consiste em uma armadilha com fios de náilon desfiados a partir de sacos de 

polipropileno, que é colocada nas galerias dos caranguejos (NASCIMENTO; 

MOURÃO; ALVES, 2016).Os participantes relataram que os pescadores colocam no 

mangue entre 300 e 400 redinhas, porém não conseguem recolher nem 100 delas; o 
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resto permanece no ecossistema, poluindo e matando os animais que terminam 

ficando enganchados.  

 Foram apontadas também coletas de siris e caranguejos no período de desova 

para fins comerciais. As fêmeas capturadas têm os abdomes com as ovas arrancados 

para serem vendidas aos turistas; evitando assim o reconhecimento da infração e de 

uma possível fiscalização por capturar fêmeas ovadas. Além do impacto causado no 

recrutamento da população desses crustáceos, outra prática destrutiva ameaça a 

conservação desse recurso pesqueiro: “Os siris não vendidos na estrada, são jogados 

na sua margem e não servem nem como alimento a peixes, se fosse jogado no rio” 

(Seu Batatinha). 

 

3.5 DESCARTE DOS PEIXES 

  

 Antes dos eventos mais marcantes (acima descritos) e responsáveis pela 

diminuição da ictiofauna, qualquer espécie de peixe era passível de descarte, de 

acordo com o tamanho dos indivíduos. Ou seja, aqueles de pequeno porte não eram 

aproveitados, sendo assim rejeitados. 

 A partir dos impactos causados pelos eventos relatados na Linha do Tempo, os 

pescadores percebem que, com a diminuição da abundância do pescado no estuário, 

o aproveitamento da pescaria passou a ser quase total. O descarte de peixes fica 

restrito, portanto, a duas condições especiais: (1) imposição da lei de proibição ou (2) 

com pouca carne, devido ao formato e derme do corpo ou ao tamanho muito pequeno 

(indivíduos bem jovens). A primeira condição está representada apenas pelo mero 

(Epinephelus itajara), que constitui um caso único dentre os peixes com proibição de 

pesca, pois sua fiscalização é efetiva e os pescadores temem por penalidades que 

decorram da captura desses animais, por menor que seja seus exemplares. Os 

participantes atribuem isso à chegada do Projeto Meros do Brasil na comunidade nos 

anos 2000. A segunda condição está representada pelas etnoespécies que 

apresentam pouca carne quando jovens ou por possuírem o corpo achado dorso-

ventralmente. É o caso da arraia, língua, sôia e linguado, ou do bagre, moreia, baiacu, 

morcego e camuripim, que geralmente vêm sendo capturados de tamanho muito 

reduzido, sendo, nessa condição, rejeitados. 

 A presença do descarte de peixes, como prática frequente na pesca, seria para 

nós uma condição de alta disponibilidade do pescado e que, nos dias atuais, ela 
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estaria quase ou completamente extinta. Porém pensávamos que poderíamos fazer 

uma comparação temporal entre espécies descartadas antigamente versus espécies 

descartadas hoje. Durante a oficina descobrimos que a situação é muito mais 

complexa e os pescadores não conseguem definir claramente esse antes e depois 

para cada espécie, pois, na prática, o que aconteceu foi que antes qualquer espécie 

era passível de descarte, mas hoje o descarte praticamente não existe dada à 

escassez do pescado. Não conseguimos, portanto, evidenciar um padrão claro de 

substituição do pescado como é encontrado na literatura (CUNHA; CARVALHO; 

ARAÚJO, 2012). Porém, com nossos resultados sobre o descarte, evidenciamos o 

declínio da abundância do pescado, após a chegada de eventos antropogênicos que 

impactaram forte e negativamente estuário.  

 Além de todos esses eventos, a chegada de espécies invasoras no estuário 

não passou despercebida pelos pescadores durante a oficina. Segundo eles, a 

chegada do siri-killer através de água de lastro de navios, vem dizimando as 

populações de outras etnoespécies de siri, como o siri-cagão e o siri-açu. Entre os 

peixes destacaram a chegada da tilápia, que escapam dos viveiros costeiros, e 

acabam por se adaptar a áreas mais salinas, chegando mesmo a se reproduzir na 

zona superior do estuário. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Com nossos resultados, revelamos uma alta diversidade de etnoespécies de 

peixes capturados no estuário de Rio Formoso, que, porém, já se encontram 

ameaçados. Propomos a nossa metodologia de avaliação do status de conservação 

do pescado como uma ferramenta inicial de diagnose para a conservação do recurso.  

 Identificamos uma autonomia dos (as) pescadores (as) de Rio Formoso, que 

são, em sua maioria, mais protagonistas da comercialização do pescado. Percebemos 

ainda que a renda advinda unicamente da pesca já não é uma situação comum na 

comunidade, pois a maioria dos pescadores possui uma atividade complementar.  

 Concluímos que a inclusão da percepção ambiental de uma população 

tradicional, que sobrevive de um dado ecossistema, deve ser incluída em estudos de 

impacto ambiental para que, juntamente com a tradicional análise técnica, possa-se 

levantar tais impactos de maneira mais eficiente e real. 
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 Com relação à sobrepesca, propomos uma campanha contra a compra de siri 

ovada pelos turistas, onde se evidenciará que este deve comprar o animal só quando 

este apresentar seu abdome (que é retirado quando possui ovas); diminuindo-se 

assim a demanda e aumentando-se a conscientização. 

 Com respeito à oficina participativa, propomos então que, para fins de alcançar 

um público mais representativo na comunidade de Rio Formoso, deve ser realizado 

um novo evento complementar a nossa oficina para que se consiga abranger uma 

maior heterogeneidade de pescadores. 

 Além da oficina realizada nesta pesquisa, nós pretendemos levar nossos 

resultados para a comunidade na forma de reuniões e palestras, visando dar o devido 

retorno de nossa pesquisa e agradecer pela contribuição dos pescadores e 

pescadoras na construção deste trabalho. 
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APÊNDICE A – Lista livre 

Etnoespécies citadas pelos pescadores de Rio Formoso de acordo com o método de Lista Livre. 
Apresentamos o nome da etnoespécie; seguido pela família taxonômica; frequência de citação da 
etnoespécie; posição média na listagem e o valor do índice de saliência correspondentes. *A 
informação fornecida pelos pescadores não foi suficiente para identificarmos as famílias desse grupo. 

Etnoespécie Família Frequência (%) Posição média Saliência 

Carapeba Gerreidae 93,3 5,23 0,719 

Camurim Centropomidae 95 7,26 0,67 

Saúna Mugilidae 75 4,11 0,647 

Xaréu Carangidae 88,3 9,04 0,518 

Siquira Lutjanidae 83,3 9,36 0,518 

Bagre Ariidae 75 9,4 0,421 

Carapicu Gerreidae 71,7 11 0,405 

Carapitinga Gerreidae 46,7 7,68 0,322 

Arraia Gymnuridae/Myliobatidae 51,7 10,16 0,284 

Baúna Lutjanidae 48,3 10,55 0,273 

Caranha Lutjanidae 43,3 9,92 0,264 

Tainha Mugilidae 36,7 8,91 0,255 

Espada Sphyraenidae 50 11,07 0,251 

Caincain Pomadasyidae 48,3 13,48 0,235 

Sardinha Clupeidae 45 12,15 0,221 

Garaçuma Carangidae 41,7 12,76 0,217 

Arenque Engraulidae 38,3 12,74 0,199 

Pescada Sciaenidae 50 15,6 0,191 

Salema Sparidae 35 11,71 0,185 

Paru Ephippidae 46,7 13,96 0,184 

Piraroba Carangidae 30 10,78 0,177 

Galo Carangidae 38,3 14,87 0,159 

Baiacu Tetraodontidae/Diodontidae 36,7 13,5 0,157 

Sôia Paralichthyidae 35 13,71 0,137 

Aracimbora Carangidae 28,3 13,71 0,136 

Linguado Achiridae 40 15,96 0,128 

Dentão Lutjanidae 28,3 15,59 0,124 

Pampo Carangidae 30 16,5 0,119 

Coró Haemulidae 26,7 14,25 0,118 

Findinga Gerreidae 15 5,89 0,117 

Serra Scombridae 30 14,06 0,111 

Pirucaia Sciaenidae 28,3 15,88 0,111 

Barbudo Polynemidae 40 18,42 0,109 

Ariocó Lutjanidae 25 13,47 0,102 

Gato Serranidae 25 14,73 0,098 

Mero Serranidae 25 15,4 0,093 

Agulhão Belonidae 25 16,73 0,086 

Moreia Muraenidae 16,7 10,6 0,083 

Bicuda Sphyraenidae 20 15,08 0,082 

Curimã Mugilidae 18,3 15,45 0,082 

Boca-mole Sciaenidae 13,3 12,75 0,069 
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(Continuação)     

Etnoespécie Família Frequência (%) Posição média Saliência 

Zefa Elopidae 15 17,22 0,062 

Bobó Scaridae 15 11,89 0,058 

Amoré Gobiidae 16,7 17,1 0,054 

Pirambu Pomadasyidae 11,7 15,71 0,053 

Guarajuba Carangidae 13,3 18,38 0,045 

Camuripim Megalopidae 8,3 17,6 0,044 

Biquara pomadasyidae 8,3 14,2 0,037 

Mariquita Holocentridae 11,7 16,14 0,035 

Enchova Pomatomidae 8,3 20 0,031 

Palombeta Carangidae 6,7 21 0,031 

Agulha Hemiramphidae 10 17 0,03 

Aniquim Scorpaenidae 5 10,33 0,028 

Tibiro Carangidae 8,3 21,2 0,027 

Ferreiro Sciaenidae 6,7 17,25 0,026 

Piolho-de-tubarão Echeneididae 5 19,33 0,024 

Xira pomadasyidae 8,3 16,8 0,022 

Saramunete Mullidae 8,3 24 0,02 

Xerelete Carangidae 3,3 12,5 0,018 

Sargo Sparidae 5 16,67 0,017 

Curuca Sciaenidae 5 16 0,017 

Panã Sphyrnidae 3,3 21,5 0,015 

Xixarro Carangidae 1,7 3 0,015 

Tubarão * 5 19,67 0,014 

Bico-verde Labridae 5 23,67 0,013 

Viola Rhinobatidae 1,7 6 0,013 

Pacamon Batrachoididae 1,7 9 0,012 

Budião Labridae 3,3 22,5 0,011 

Guiuba Lutijanidae 1,7 8 0,011 

Cavala Scombridae 1,7 12 0,011 

Saberé Pomacentridae 3,3 14,5 0,01 

Gorana Sphyraenidae 1,7 8 0,01 

Sirigado Serranidae 3,3 25 0,009 

Piraúna Serranidae 3,3 18 0,009 

Cantante Priacanthidae 1,7 11 0,009 

Bonito Scombridae 3,3 19 0,008 

Muriongo Muraenidae 1,7 25 0,008 

Dourado Coryphaenidae 1,7 23 0,007 

Pargo Lutjanidae 3,3 37 0,006 

Vereda Mugilidae 1,7 30 0,006 

Cangulo Balistidae 1,7 14 0,006 

Sape Serranidae 1,7 27 0,006 

Castanheta Pomacentridae 1,7 10 0,005 

Garoupa Serranidae 1,7 19 0,005 

Tilápia Cichlidae 3,3 31,5 0,002 
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(Continuação)     

Etnoespécie Família Frequência (%) Posição média Saliência 

Voador Exocoetridae 1,7 41 0,002 

Língua Cynoglossidae 1,7 27 0,002 

Sanhoá Haemulidae 1,7 40 0,001 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Perfil 

 

 Qual o seu nome? 

 Qual a sua idade? 

 Com que idade começou a pescar? 

 Você vive só da pesca? (Não). Quais são outras atividades 
complementares à renda que você realiza? 

 Você pesca de quê? 
 

2. Lista livre das espécies de peixes 
 

 Quais as espécies pescadas por você nos dias de hoje? 
 

3. Status de conservação 
 

 Como está a pesca dessas espécies citadas se 
compararmos com quando você começou a pescar? 

 
4. Relevância do pescado e dinâmica da pesca 

 

 Quais as espécies que você mais pesca? 
 

5. Destino do pescado 

 Quando traz o pescado, qual o destino dele? 

 Se é comercializado, para quem você vende? 

 Na sua família todos consomem o peixe trazido por você? 

 Com que regularidade o peixe está presente nas refeições 
de casa? 

 
6. Check-list 

 

 Você conhece esse peixe? Qual o nome dele? 
 

7. Ordenação 
 

 Você poderia ordenar, em grau de importância nas suas 
pescarias, as espécies citadas? 
 




