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RESUMO 

 

A etnoictiologia é o ramo das ciências que estuda o modo como o conhecimento, 

o uso e os significados dos peixes ocorrem nas diferentes sociedades humanas. O 

município de Rio Formoso é conhecido como a cidade dos manguezais e caracteriza-se 

por possuir uma pesca essencialmente artesanal e estuarina. O presente estudo foi 

realizado entre os meses de agosto de 2012 a fevereiro e 2013 e avaliou o grau de 

conhecimento empírico de pescadores sobre características ictiológicas, considerando o 

tempo de experiência nessa atividade, o modo de pesca e o interesse pela continuidade 

na profissão, em duas comunidades pesqueiras distintas de Rio Formoso (PE): 1) na 

área urbana e 2) na área rural (formada por quilombolas). Os dados foram coletados 

através de entrevistas, aplicando-se questionários padronizados semi-estruturados, com 

30 representantes das duas comunidades (15 em cada). Foram escolhidas quatro 

espécies mais comuns encontradas na região: Tainha (Mugil curema), Aniquim 

(Thalassophryne nattereri), Camurim (Centropomus ensiferus) e Carapeba (Diapterus 

auratus), para avaliar o grau de conhecimento específico desses peixes. Foi possível 

observar que os pescadores da área urbana, com mais de trinta anos de experiência, 

deram detalhes morfológicos e reprodutivos desses peixes, entretanto os entrevistados 

com menos experiência apenas reconheceram as espécies. Os pescadores quilombola 

mostraram detalhes sobre a morfologia e abundância das espécies. Com isso, foi 

possível perceber que os pescadores menos experientes da área urbana, estão perdendo 

o conhecimento empírico, por estarem tendo oportunidades mais rentáveis, voltadas ao 

turismo. Sendo assim, havendo uma perda do conhecimento ecológico local em 

consequência do declínio da pesca, como atividade principal. No entanto, os 

quilombolas, por manterem suas tradições, têm mais descendentes atuando na pesca, 

situação não diferente das marisqueiras, que também possuem conhecimento 

ictiológico, que continuam expandindo esta tradição (de pais para filhos) na 

comunidade. 

Palavras chave: quilombola, etnoictiologia, pescadores. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The etnoictiologia is the branch of science that studies how the knowledge , use 

and meanings of fish occur in different human societies. The municipality of Rio 

Formoso is known as the city of mangroves and is characterized by having an 

essentially artisanal and estuarine fisheries. This study was conducted between the 

months of August 2012 to February 2013, and evaluated and the degree of empirical 

knowledge about fishing ichthyological features, considering the length of experience in 

this activity , the mode of fishing and interest in continuing in the profession , in two 

different fishing communities of Rio Formoso (PE): 1) in the urban area and 2) in the 

rural area ( formed by Maroons). Data were collected through interviews, applying semi 

- structured standardized questionnaires, with 30 representatives of the two communities 

(15 in each). Four most common species found in the region were chosen: Mullet ( 

Mugil curema), Aniquim (Thalassophryne nattereri), Camurim (Centropomus ensiferus) 

and Carapeba  (Diapterus auratus ) to assess the degree of specific knowledge of these 

fish. It was observed that the fishermen of the urban area, with over thirty years of 

experience, have morphological and reproductive details of these fish, however 

respondents with less experience only recognized species. The maroon fishermen 

showed details about the morphology and abundance of species. Thus, it was revealed 

that less experienced anglers of the urban area, are losing empirical knowledge, because 

they have more profitable opportunities, geared to tourism. Thus, there is a loss of local 

ecological knowledge as a result of the decline in fishing as their main activity. 

However, the Maroons, by keeping their traditions, have more offspring working in 

fishing , not unlike the situation of seafood , which also have ichthyological knowledge, 

which continue to expand this tradition ( from parents to children ) in the community . 

 

Keywords: maroon , etnoictiologia, fishermen . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Comunidades tradicionais na pesca 

 

Os estuários são ecossistemas de transição entre o continente e o oceano, onde 

deságuam no mar, resultando na diluição da água salgada. Em condições naturais, os 

estuários são biologicamente mais produtivos que os rios e o oceano adjacente, pois 

apresentam grandes concentrações de nutrientes e assim estimulando a produção 

primaria (MIRANDA et al., 2002). Neste ambiente são encontrados vários tipos de 

pesca como de peixes, mariscos e crustáceos (SANTOS, 2002). 

A pesca artesanal é uma das atividades mais antigas e produtivas da 

humanidade (PEDROSA et al., 2013). A captura de peixes, moluscos e crustáceos é 

definida como de pequena e média escala, com a utilização de embarcações simples, 

como canoa, jangada, bote a remo, e uma variedade apetrechos de pesca, como redes de 

tarrafa, de emalhe, linhas e anzóis (CAMPOS et al., 2003). 

No Brasil, são produzidos 1 milhão e 240 mil toneladas de pescado por ano, 

sendo 45% oriundos da pesca artesanal (MPA, 2011). Em Pernambuco, este tipo de 

atividade artesanal representa uma totalidade da produção do pescado de 15.019 

toneladas (MPA, 2012). 

Ao longo dos anos a atividade da pesca tem sido estudada, como atividade de 

resistência, que mesmo com influências de urbanizações, conserva traços culturais e os 

aspectos de uma economia de subsistência (MADRUGA, 2002). 

Os estuários são ecossistemas que abrigam comunidade de peixes, e é 

constituída por espécies migrantes de água doce e marinhas, que usam esses ambientes 

como áreas de alimentação ou para a reprodução (DAY Jr. et al. 1989; PAIVA, 2008), 

além das espécies que das residentes, que passam  todo o seu ciclo de vida  nesse  

ambiente (VASCONCELOS-FILHO & OLIVEIRA 2000, CABERTY  et  al. 2004, 

FISHER et  al. 2004). 

No trabalho realizado por Paiva (2008) foi coletado uma diversidade de 78 

espécies de peixes, sendo 51,3% de origem recifal. Carangidae e Gerreidae tiveram a 

maior riqueza específica, a maior abundância com as famílias Clupeidae, Engraulidae e 

Gerreidae. A maioria da ictiofauna é predadora (75%). 

Para as comunidades litorâneas de Pernambuco, a pesca nos estuários é uma 

fonte de subsistência, principalmente na entressafra da cana de açúcar (LIRA et al., 
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2010). Historicamente, na região sul de Pernambuco, esta atividade já faz parte como 

meio de sobrevivência dos trabalhadores de cana, que na entressafra, tiravam seu 

sustento dos manguezais, existindo uma interligação da pesca com a entressafra cana-

de-açúcar (FREYRE, 1937). 

A cultura da pesca pode-se diferenciar conforme o modo de vida e costumes de 

uma comunidade. Uma pesquisa realizada por Pedrosa et al. (2013) sobre pescadores  

urbanos da zona costeira do estado de Pernambuco, abordam duas comunidades uma na 

área urbana, a comunidade do bode em Recife, e outra na zona rural em Rio Formoso, 

como base estudos sobre a legislação, o histórico e as áreas de pesca artesanal, bem 

como a descrição dos recursos pesqueiros e das técnicas de pesca. 

Os pescadores têm um conhecimento amplo sobre o ambiente onde trabalham, 

como o mar, os manguezais, os rios e lagoas, e esse conhecimento é passado de geração 

em geração ou até mesmo pelas pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades. 

(MPA, 2011). 

 A pescaria da comunidade quilombola, além de ser um dos meios de obtenção 

de alimentos e recursos financeiros, também existe uma inter-relação com o lazer, 

principalmente quando realizam a “piracaia”, termo utilizado na região amazônica para 

referir-se a um assado de peixe fresco, pelos pescadores, na beira do rio (Freitas, 2009). 

Compreender os fundamentos do conceito quilombola ajuda a compreender 

também a importância da memória coletiva das populações tradicionais (GONDIM, 

2011). Quilombolas são descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições 

culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos. (FCP, 2012). 

 

1.2. Etnobiologia com ênfase em etnoictiologia 

 

A troca de experiência entre estudantes e pesquisadores do meio acadêmico e 

pescadores, busca uma forma de utilização sustentável dos ecossistemas naturais através 

da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas 

(COELHO & ARAÚJO, 2011).  

Não se pode considerar a possibilidade de manejo e gestão do meio ambiente 

sem a participação da comunidade e o saber local (NORDI et al., 2010). Na literatura, o 

conhecimento ecológico tradicional é definido como as informações acumuladas sobre 

as espécies, o ecossistema e suas interações, e repassado de pai pra filho (DREW, 

2005). 
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Esse conjunto integrado de compreensões que a etnoecologia proporciona, 

impede tendências de analisar os saberes locais utilizando como referência os 

parâmetros e classificações do conhecimento, que separam os saberes tradicionais e suas 

implicações práticas. Além disso, impede identificar o conhecimento local e tradicional 

como racionalmente puro e sem implicações nem conexões com o mundo das crenças 

(TOLEDO, 2005). Muitos estudiosos, e até mesmo curiosos, passaram a se interessar 

pelas culturas locais e populações tradicionais, através do estudo de seus saberes e usos 

do ambiente natural (NOGUEIRA, 2013). 

A etnoictiologia é um ramo da etnobiologia que destaca os peixes, que trata de 

conhecimento empírico, classificação e utilização dos peixes por comunidades humanas 

(CORNETA, 2008). 

Em todo o processo de análise da pesquisa é percebido que os conhecimentos 

adquiridos pelos pescadores artesanais são através do seu dia-dia, quando se refere a 

aspectos naturais (LIMA & MELO 2013). A análise da interação dos pescadores com o 

seu objeto de trabalho, os peixes e o conhecimento adquirido em relação ao manejo 

desses animais, fazem parte da etnoictiologia. 

Algumas vezes pode haver discordâncias entre o conhecimento local ecológico 

dos pescadores e da literatura científica (SILVANO & BEGOSSI, 2010), entretanto, 

essas discordâncias sensibilizam para pesquisas mais detalhadas a partir do 

conhecimento dos pescadores, surgindo novas informações e assim podendo melhorar o 

dialogo entre pescadores e pesquisadores (SILVANO & VALBO-JORGENSEN, 2008). 

Pesquisas realizadas na área de etnobiologia vêm constatando que as 

informações adquiridas pelas comunidades locais de pescadores, advindas de longos 

anos de experiência com as atividades de exploração dos recursos naturais, apresentam 

detalhes ricos e muitas vezes estão de acordo com os dados científicos (SOUZA, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Justificativa 

 

Neste trabalho foram estudadas duas comunidades pesqueiras distintas de Rio 

Formoso, uma tipicamente urbana e uma rural, em que esta ultima possui tradições 

quilombolas, mas que têm em comum a pesca artesanal, que utilizam as mesmas artes 

de pesca.  

A cultura da pesca pode-se diferenciar conforme o modo de vida e costumes de 

uma comunidade. Inferi a importância do conhecimento científico para o meio popular, 

mostrando a relevância de passar e manter o conhecimento adquirido ao logo dos anos, 

de geração a geração, proporcionando a continuidade desta atividade como renda.  

Com o conhecimento empírico dos pescadores pode-se entender a importância 

não só econômica, mas social e cultural que regem estas comunidades. Com isso, é 

possível perceber quais recursos utilizar para um manejo e conservação do local, para 

que estas comunidades tenham uma vida mais sustentáveis. 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o conhecimento etnoictiológico das comunidades tradicionais 

quilombolas e urbanas, quanto aos recursos pesqueiros existentes no estuário de Rio 

Formoso, litoral sul de Pernambuco. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar o conhecimento acadêmico com os relatos empíricos, para avaliar 

as ações causadoras da diminuição dos principais recursos pesqueiros;  

 Verificar a percepção ecológica dos pescadores quanto aos impactos 

ambientais, artes de pesca e biologia das espécies: Tainha (Mugil curema), 

Aniquim (Thalassophryne nattereri), Carapeba (Centropomus ensiferus) e 

Camurim (Diapterus auratus); 

 Registrar as diferentes estratégias de pesca; e 

 Verificar as principais espécies de peixes conhecidas pelos pescadores das 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudo 

 

O município de Rio Formoso (08º 39' 49" S/ 35º 09' 31" W), encontra-se a 90 

km de Recife, capital do Estado de Pernambuco. Com 12 km de extensão de mangue, 

por isso conhecida como “A terra dos manguezais”. 

O complexo estuarino de Rio Formoso possui recursos como proteção, refúgio, 

alimentação e reprodução para o estabelecimento de uma complexa comunidade de 

peixes (SILVA, 2003; PAIVA, 2010). O seu estuário possui uma área de 2.724 hectares, 

e é formado pelos rios dos Passos, Lamenho, Ariquindá e Formoso (CPRH, 2003) 

(Figura 1). Também apresenta uma excelente condição para a distribuição da 

macrofauna bentônica. Os filos Cnidaria, Mollusca, Crustáceo e Echinodermata se 

destacam na porção de maior influência marinha. (SILVA et. al., 2000).  

Seu território está inserido em uma Área de Proteção Ambiental pelo Decreto 

Estadual Nº 19.635, de 13 de março de 1997, chamada de APA de Guadalupe, 

abrangendo municípios vizinhos como Sirinhaém, Tamandaré e Barreiros (CPRH, 

2003).  

As comunidades estudadas nesse trabalho são formadas por pescadores 

artesanais na cidade de Rio Formoso. Nesta cidade vivem duas comunidades pesqueiras 

uma na área urbana e outra na área rural, esta última formada por quilombolas (Decreto 

nº 4.887 de 20 de novembro de 2003) (Figura 1) e foi descoberta por meio de estudos 

realizados pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). A área rural fica 

cerca de 4 km do centro de Rio Formoso Lira et al., (2010).  



 

Figura 1: Complexo estuarino de Rio Formoso e as duas comunidades pesqueiras: Rio Formoso 

(comunidade urbana) e Quilombola (comunidade rural).  

Fonte: Lira et al. (2010) adaptado por Marcela Juliana. 

 

 

3.2. Coleta de dados 

 

As coletas de dados foram realizadas com pescadores pelo método “Bola de 

Neve”, que consiste numa pesquisa em que os entrevistados iniciais indicam outros 

entrevistados, até que seja atingido o objetivo da pesquisa chamado ponto de saturação, 

isso acontece quando em determinado momento as respostas se tornam repetitivas, não 

acrescentando dados significantes a pesquisa. Esse tipo de metodologia é muito 

utilizado em pesquisas de comunidades (BALDIN & MUNHOZ, 2011). Esta técnica foi 

utilizada para verificar as espécies mais conhecidas pelos pescadores e para escolher as 

espécies alvo e correlacionar com o conhecimento científico. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto de 2012 a fevereiro de 

2013. Os entrevistados foram divididos em dois grupos, de acordo com sua área de 

atuação, urbana ou rural, tendo sido entrevistados um total de 30 representantes das 
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duas comunidades, sendo 15 cada uma delas, e que os pesquisados aceitaram ser 

entrevistados. 

Os questionários aplicados foram elaborados de acordo com as perspectivas do 

presente estudo e tiveram suas perguntas semi-estruturadas. A primeira parte do 

questionário teve por finalidade traçar o perfil do pescador, considerando seu tempo de 

experiência, as artes de pesca, embarcação utilizadas, o destino do pescado e se possuía 

algum descendente atuando na pesca. Enquanto a segunda parte tratou das informações 

ictiológicas incluindo questões sobre a morfologia dos peixes, o habitat e época de 

reprodução (Apêndice I). 

As escolhas das espécies foram feitas a partir de conversas informais, com os 

pescadores entrevistados inicialmente, destacando-se quatro espécies mais comuns 

citadas: a Tainha (Mugil curema Valenciennes, 1836), o camurim (Centropomus 

ensiferus Poey, 1860), carapeba (Diapterus auratus Ranzani, 1840) por sua abundância 

e o aniquim (Thalassophryne nattereri Steindachner, 1876) por ser uma espécie que tem 

provocados muitos acidentes na região. 

 

3.3. Análises de dados 

  

Pra avaliação etnoictiologica foram coletadas informações de artigos 

científicos atualizados, a partir das respostas dos pescadores sobre os peixes, pra fazer o 

comparativo do cientifico versus empírico. 

Os dados coletados sobre os apetrechos de pesca utilizados, embarcação, 

finalidade da pesca, descendentes na pesca, em análise de dados foi submetido análise 

estatísticas pelo Microsoft Office Excel 2007. 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados um total de 30 pescadores da área urbana e rural, sendo 15 

em cada comunidade. Deste total, 14 foram homens e 01 foi mulher, para a comunidade 

Quilombola e da comunidade urbana 10 foram homens e 05 foram mulheres. 

Destacando que as mulheres entrevistadas eram conhecedoras da ictiofauna local, 

porem trabalhava principalmente na captura de moluscos (mariscos e entre outros) e 

crustáceos (caranguejo e camarão). 

 

4.1. Perfil dos pescadores 

 

De acordo com os dados coletados, a maior parte dos entrevistados tinha mais 

que 30 anos de experiência com a pesca, e que a quantidade de descendentes de 

pescadores da área urbana é menor do que da área rural (Figura 2). Isso pode estar 

relacionado a procura de emprego mais rentáveis dos pescadores mais novos da área 

urbana, indo em busca, em sua maioria, de outras atividades voltadas para a área do 

turismo. As atividades turísticas é uma das alternativas que estes pescadores apontam 

para aumentar sua renda, principalmente na época de alta estação do verão. Durante o 

inverno (período chuvoso), quando o fluxo de turistas diminui, a pesca continua sendo a 

principal fonte de renda para estes pescadores. Os quilombolas por sua vez, continuam 

mantendo suas tradições, passando o seu conhecimento de geração em geração. Isso 

pode ser possível por estarem mais afastados da área urbana, tendo um contato mínimo 

com o meio turístico, podendo assim ter mais descendentes atuando na pesca. 



 
Figura 2: Tempo de experiência e descendentes na pesca. 

 

Em Pernambuco, existe forte ligação entre o turismo e a pesca artesanal, e essa 

modalidade pesqueira têm grande importância social, cultural e ambiental. Atualmente a 

pesca artesanal tem perdido importância econômica, sendo assim um capital social sob 

preservação por muitas gerações, que são os pescadores e seus conhecimentos 

(ALCÂNTARA et. al., 2008). 

De acordo com Mendonça et al. (2002) o comércio está intimamente relacionado  

ao desenvolvimento turístico e tem absorvido boa parte dos pescadores, que 

abandonaram suas atividades de pesca em busca de uma coisa mais rentável, num 

processo de substituição de uma atividade por outra. A partir da década de 90 muitas 

praias do litoral sul de Pernambuco, se tornaram importantes destinos turísticos do 

Brasil, alterando a economia e o modo de vida da população local, inclusive a dos 

pescadores artesanais (MENDONÇA, 2004). 

Rio Formoso está entre os municípios que tradicionalmente tem sua base 

econômica sustentada na agroindústria da cana de açúcar (FREYRE, 1937), com 

problemas de concentração de terras e pouca oferta de trabalho (IBGE, 2010). Com isso, 

muitos pescadores jovens tendem a procurar outros empregos, até mesmo saindo de sua 

comunidade, indo para outros municípios (comentário pessoal). 

O tipo de embarcação mais presente na pesca destas comunidades são: canoa, 

bateira e barco a motor, este ultimo está mais comum na região, pela facilidade de 

comprar as embarcações com a ajuda de programas do Ministério da Pesca.  
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Os principais apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores das duas 

comunidades são: redes de espera ou arrasto (40%), tarrafa (35%), linha de mão (15%). 

Não houve diferença entre as artes de pesca nas comunidades estudadas. LIRA et. al., 

(2010) registrou os mesmos apetrechos de pesca em estudo no litoral sul de 

Pernambuco. 

A finalidade do pescado para essas duas comunidades também é de forma 

diferente. Os quilombolas vivem da pesca e da agricultura para sobrevivência, enquanto 

que os da área urbana pescam mais para o comércio, pescado in natura, sem 

atravessadores (que são aquele que compram dos pescadores e revendem a um preço 

superior) (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Finalidade da pesca, outras fontes de renda. 

 

De acordo com os pescadores o pescado é vendido fresco na feira local e/ou 

diretamente nas casas, facilitando a venda, já que as comunidades vivem próximas ao 

estuário e sem nenhum beneficiamento. No Estado de Pernambuco, o comercio do 

pescado é realizado por atravessadores, os quais compram a produção direta do 

pescador, e sendo repassado,  ara supermercados, peixarias, entre outros, além de 

comercialização direta nas feiras livres das principais cidades do Estado (HAZIN et al., 

2004). 

Os pescadores apontam a pesca predatória como o principal problema para a 

diminuição de peixes nos dias atuais, o turismo desordenado, esgoto e a carcinicultura 

no estuário, também foram citados por eles. GERCO (2004) chama a atenção da pesca 

predatória e a importância da conservação do meio ambiente. Segundo Lira et. al. 

(2010) os impactos citados pelos pescadores, entre eles, está o turismo desordenado por 

conta da vibração das hélices das embarcações, liberação de óleos, bem como as ondas 

provocadas provenientes do deslocamento das lanchas, Jet Sky e outros flutuantes 

motorizados. 

Souza & Sampaio (2011) chamaram a atenção para áreas estuarinas destruídas, 

por conta introdução de substâncias poluentes oriundas da indústria açucareira, 
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aterramento e esgotos sanitários, sem falar nas fazendas de camarão. A carcinicultura é 

um dos grandes problemas enfrentados pela pesca artesanal, pois o camarão é 

submetido a altas densidades de estocagem em solos de viveiros degradados, sendo 

reduzida a qualidade da água dos estuários (ARAÚJO, 2004; LIRA et. al. 2010).  

Paiva, (2008) chama a atenção para uma maior fiscalização pelos órgãos 

públicos a fim de impedir o uso de redes com aberturas de malha pequena, para evitar a 

captura de espécies muito jovens no ecossistema estuarino. Silva (2003) informa que 

devido a lançamentos constantes de resíduos domésticos no manguezal, muitos 

organismos da produção primária vêm diminuindo, e que outras espécies que dependem 

destes organismos, acabam sendo prejudicado, como exemplo os peixes. 

 

4.2. Conhecimento empírico dos pescadores versus científicos da ictiofauna 

 

As espécies de peixes mais citadas (com nome vulgar) pelos pescadores foram 

15 (Tabela 1), destacando-se a Tainha (Mugil curema), o camurim (Centropomus 

ensiferus) e carapeba (Diapterus auratus), pela abundância no estuário e o aniquim 

(Thalassophryne nattereri), pela grande quantidade de acidentes com este peixe. Outras 

espécies foram citadas pelos pescadores como, Galo, Xaréu, Mero, Robalo, Serra, entre 

outros. 

Tabela 1: Espécies de peixes mais citados pelos pescadores das comunidades urbana e rural, ordenadas 

pelas espécies mais citadas. Em negrito estão as espécies alvo do trabalho. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

COMUM 
URBANA RURAL 

MUGILIDAE Mugil curema (Valenciennes, 1836) Tainha X X 

MUGILIDAE Mugil Liza (Cuvier & Valenciennes, 1836) Tainha X X 

BATRACHOIDIDAE Thalassophryne nattereri (Steindachner, 1876) Aniquim X X 

CENTROPOMIDAE Centropomus ensiferus (Poey, 1860) Camurim X X 

GERREIDAE Diapterus auratus (Ranzani, 1840) Carapeba X X 

GERREIDAE Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) Carapeba X X 

GERREIDAE 
Eugerres brasilianus (Cuvier & Valenciennes, 

1830) 
Carapeba X X 

PARALICHTHYIDAE Citharichthys spilopterus (Gunther, 1862) 
Sôia, solha, 

linguado 
X X 

PARALICHTHYIDAE Paralichthy brasilensis (Ranzani, 1840) 
Sôia, solha, 

linguado 
X X 

ACHIRIDAE Achirus achirus (Linnaeus, 1758) 
Sôia, solha, 

linguado 
X X 

ACHIRIDAE Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 
Sôia, solha, 

linguado 
X X 

CARANGIDAE Selene vomer (Linnaeus, 1758) Galo 
 

X 

CARANGIDAE Trachinotus goodei (Jordan & Evermann, 1896) Galo 
 

X 
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SCOMBRIDAE 
Scomberomus brasiliensis (Collette, Russo & 

Zavala-Camin, 1978) 
Serra 

 
X 

MEGALOPIDAE 
Megalops atlanticus (Cuvier & Valenciennes, 

1847) 
Camurupim X X 

TRICHIURIDAE Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) Espada X 
 

SERRANIDAE Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822) Mero X X 

SERRANIDAE Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758) Pampo X 
 

ELEOTRIDAE Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) Amoré X X 

GOBIIDAE 
Bathygobius soporator ( Cuvier & Valenciennes, 

1837) 
Amoré X X 

GOBIIDAE 
Ctenogobius smaragdus (Cuvier & 

Valenciennes, 1837) 
Amoré X X 

GOBIIDAE 
Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 

1882) 
Amoré X X 

GOBIIDAE Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770) Amoré X X 

GOBIIDAE Gobionellus stomatus (Starks, 1913) Amoré X X 

CARANGIDAE Caranx hippos (Linnaeus, 1766) Xaréu X X 

CARANGIDAE Caranx latus (Agassiz, 1831) Xaréu X X 

EPHIPPIDAE Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) Paru 
 

X 

ARIIDAE Cathorops spixii (Agassiz,1829) Bagre amarelo X   

 

Das quatro espécies escolhidas para verificar o conhecimento empírico, a tainha 

foi a que mais se destacou para as duas comunidades, no que se refere ao 

reconhecimento do peixe, nome popular e habitat, seguido por aniquim, camurim e 

carapeba. Foi possível perceber que a maioria dos pescadores entrevistados da 

comunidade Quilombola, conseguiu reconhecer, dizer época de reprodução, migração e 

detalhamento dos peixes, mais do que os da comunidade urbana (Figura 4). 

 
 

 
Figura 4: Conhecimento empírico dos pescadores sobre as espécies: A) Tainha (Mugil curema); B) 

Aniquim (Thalassophryne nattereri); C) Camurim (Centropomus ensiferus) e D) Carapeba (Diapterus 

auratus) 

 

A) Tainha B) Aniquim 

C) Camurim C) Carapeba 
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4.2.1. Tainha (Mugil curema) 

 

Os pescadores conseguiram perceber que a tainha (Figura 5), possui nome 

vulgar diferente quando ela está na fase juvenil ou menor tamanho, sendo chamada de 

saúna ou olho-de-fogo pelos pescadores, porque os indivíduos jovens apresentam uma 

coloração avermelhada nos olhos. Esta espécie habita águas rasas, manguezais e 

estuários.  

 
Figura 5: Tainha (Mugil Curema). 

Fonte: mexfish 

 

Corroborando o conhecimento empírico, Fisher et al. (2011) destaca o gênero 

Mugil como animais pelágicos que permanecem ao estuário, fazem a migração para o 

mar na época de reprodução, para desovar.  A tainha é uma espécie bem comum no 

litoral do Brasil, com grandes cardumes (FISCHER et. al. 2011), para sua captura 

segundo os pescadores, são utilizados a rede de espera ou camboa, rede de arrasto e 

tarrafa. 

 

4.2.2. Aniquim (Thalassophryne nattereri)  

 

O aniquim (Figura 6), também chamado pelos pescadores de “batata”, ou 

niquim, é muito conhecido pelos pescadores pelo fato de provocar muitos acidentes na 

pesca. Essa espécie de peixe possui os espinhos com veneno que podem penetrar nos 

pés, provocando inchaço e muita dor (HADDAD JUNIOR et al, 2003), nessa pesquisa 

foi a espécie mais detalhada morfologicamente pelos pescadores das duas comunidades 

de Rio Formoso. 
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Figura 6: Aniquim (Thalassophryne nattereri.   

Fonte: fishbase 

 

De acordo com Facó et al. (2005), as espécies de peixes do gênero 

Thalassophryne possuem glândulas conectadas a acúleos ocos localizadas na região 

anterior à nadadeira dorsal e nas regiões pré-operculares, sendo assim, permitindo que o 

veneno seja injetado sob pressão.  

A espécie T. nattereri é responsável pelo grande número de acidentes, 

principalmente no nordeste. Isso faz com que os pescadores de Rio Formoso, 

principalmente as marisqueiras usem sapatos para se proteger (Figura 7), já que muitos 

dos entrevistados foram afetados. 

 
Figura 7: Marisqueira utilizando sapatos para proteção do peixe aniquim. 

 

Haddad Junior et al. (2003) observou que 43 pescadores sofreram acidentes 

provocados por essa espécie, nos estados do Pará e Sergipe. Vale destacar que 10 do 

total de 30 pescadores entrevistados foram afetados, corroborando ainda mais os 

cuidados para este tipo de acidente. 

 



4.2.3. Camurim (Centropomus ensiferus) 

 

O camurim (Figura 8) é uma espécie também chamada pelos pescadores de 

robalo, segundo eles, se diferenciam de outras espécies por possuir uma linha lateral 

mais escura do restante do corpo e algumas partes do corpo ser amareladas, como as 

nadadeiras pélvicas. Os Quilombolas deram mais detalhes sobre essa espécie, do que os 

pescadores da zona urbana. 

 
Figura 8:Camurim (Centropomus ensiferus). 

Fonte: fishbase 

 

Sendo assim, corroborando com a literatura cientifica, onde Centropomus 

ensiferus é destacada como uma espécie que possui a coloração geral do corpo cinza, 

com o dorso escurecido e com áreas amareladas na cabeça, nas nadadeiras peitorais e 

caudal (ARAUJO et al., 2004; FISHER, 2004). 

Muhlia-Mello, (1996) e Guedes et al. (2005) destacaram a família 

Centropomidae como uma das famílias, em que os indivíduos na fase juvenil habitam 

margem de estuários. Os Centropomideos são espécies particularmente abundantes em 

lagoas estuarinas, que aparecem em ambiente tranquilos para procriação das espécies e 

alimentam-se principalmente de peixes e crustáceos (CHÁVEZ, 1963; ROJAS, 1972; 

FIGUEIREDO & MENEZES,1980; MUHLIA-MELO et al.,1996; ITAGAKI, 2005). 

 Mourão & Nordi (2006) destacaram o conhecimento e a percepção dos 

pescadores artesanais sobre os peixes, de forma etnoecologica. Costa-Neto & Marques, 

num trabalho realizado com os pescadores afirmaram que o conhecimento 

etnoecológico referente à ecologia trófica, como compatível com o conhecimento 

ictiológico acadêmico. 

 

 

 

 



4.2.4. Carapeba (Diapterus auratus) 

 

Segundo os pescadores, a carapeba (Figura 9) é um espécie de grande 

abundância na região. E que sua morfologia é típica deste peixes, possuindo corpo 

comprido, cor prata e em cima do corpo mais escuro. Segundo Araújo et al. (2004) esse 

peixe possui corpo comprimido, coloração geral prateada com o dorso escuro, 

nadadadeiras anal e pélvicas amareladas, com isso corroborando com o conhecimento 

morfológico dos pescadores. Esta espécie habita águas costeiras rasas, principalmente 

em córregos e lagoas cercada por manguezais, mas também encontrada em moinhos de 

areia em áreas marinhas típicas (FISHBASE, 2013).  

 
Figura 9: carapeba (Diapterus auratus) 

Fonte: 

Diapterus auratus faz parte da familia de Gerreidae e é bem comum na região 

costeira nordestina, além de apresentar uma grande importância para pesca artesanal 

(SILVA & SILVA, 1983). 

Quinamo (2006) realizou trabalhos sobre comunidades pescadoras do litoral 

pernambucano. Pescando Pescadores (2001), é destacada a realidade de uma 

comunidade de pescadores artesanais da foz do rio São Francisco, baseado no olhar  

etnoecológico.   

A relação de parentesco citada pelos pescadores está, no geral, de acordo com a 

literatura cientifica (tabela 2). Eles utilizam basicamente a morfologia para identificar os 

peixes. Esta é uma boa forma de analisar a taxonomia dos peixes, tendo em vista que os 

guias de identificação baseiam-se na questão morfológica para agrupá-los. 

 

 

 

 

 



Tabela 2: Espécies de peixes e informações ecológicas citadas pelos pescadores durante as entrevistas. 

ETNOESPÉCIE ESPÉCIE ETNOCONHECIMENTO 
LITERATURA 

CIENTIFICA 

Tainha Mugil curema 

“ta sempre por aqui no estuário num 

falta não, mais quando quer desovar 

vai pro mar”. 

“se reproduz no inverno” 

“... tem o olho parecendo fogo” 

Habita águas costeiras  rasas, 

estuários e manguezais. Forma 

cardumes para desovar no 

mar. (FISHER et al., 2011); 

A reprodução ocorre entre 

março e agosto (FISHBASE, 

2013); 

Olho parcialmente  coberto  

por  uma  pálpebra  adiposa, 

mais  desenvolvida  nos  

adultos (FISHER et al., 2011). 

Aniquim Thalassophryne nattereri 

“Fica escondido na lama, na areia, 

quando a gente menos imagina pisa 

nele” 

 

 

“...é cheio de espinho na cabeça” 

 

Peixe demersal. Permanece 

imóvel na areia ou fundos 

lodosos, o veneno é injetado 

na carne da vítima quando a 

pressão é aplicada nas 

glândulas (FISHBASE, 2013);  

Possui espinhos na margem 

superior do opérculo e na 

região anterior a nadadeira 

dorsal (HADDAD JUNIOR et 

al., 2003; ARAÚJO et al., 

2004; FACÓ et al.,2005). 

 

Camurim Centropomus ensiferus 

“Parte do corpo dele é amarelo e outro 

é mais escuro” 

“..tem uma lista preta...” 

“ ta em todo canto, no rio, no mar” 

“..Come de tudo..” 

Nadadeiras áreas amareladas 

na cabeça, nas nadadeiras 

peitorais e caudal 

(CARPENTER, 2002); 

ARAÚJO et al., 2004); 

Possui a linha lateral mais 

escura que o corpo Araújo et 

al., 2004; 

São espécies anfídromos 

(FISHBASE, 2013); 

Se alimenta de pequenos 

peixes e crustáceos 

(CARPENTER, 2002; 

FISHBASE, 2013). 

Carapeba Diapterus auratus 

“...tem o corpo estreito” 

“...ele brilha na agua...” 

“ela é prata..” 

Possui o corpo comprimido e 

alto (ARAÚJO et al., 2004); 

A maior parte da cabeça e do 

corpo é coberta por escamas 

visíveis e brilhantes (FISHER 

et al., 2011); 

Coloração geral do corpo 

prateada (ARAÚJO et al., 

2004). 

 



 

6. CONCLUSÃO 

 

Nas duas comunidades estudadas, é importante destacar que, apesar da 

existência de outras atividades econômicas, a pesca artesanal é a atividade desenvolvida 

diariamente pelos pescadores e fornece a principal fonte de proteína para o consumo das 

famílias e para a venda. 

Os pescadores da área urbana, com mais de trinta anos de experiência, deram 

detalhes morfológicos e reprodutivos, entretanto os entrevistados com menos 

experiência apenas reconheceram as espécies, mostrando que o conhecimento empírico, 

já não está sendo passado de geração em geração.  

Os pescadores quilombola mostraram detalhes sobre a morfologia e abundância 

das espécies, além de terem mais descendentes atuando na pesca, demonstrando que 

este conhecimento ainda é forte e estão sendo passadas de pais para filhos. 

O conjunto de conhecimentos práticos que os pescadores apresentam sobre 

hábitos alimentares, reprodução, comportamento e ecologia dos peixes, fornece uma 

rica fonte de informações de como manejar, conservar e utilizar os recursos pesqueiros 

de maneira sustentável, mostrando a importância deste conhecimento para o meio 

científico. 
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