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1.RESUMO 
As interações entre pescadores e os recursos pesqueiros vem sendo cada vez mais 
estudadas em linhas de pesquisas como a etnoecologia. O município de Angra dos 
Reis é considerado umas das principais áreas pesqueiras do Estado do Rio de 
Janeiro e possui importantes redutos de pescadores que praticam uma pesca de 
pequena escala. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos 
pescados comumente encontrados em Angra dos Reis-RJ. Através de análises 
documentais de entrevistas abertas e semi-estruturadas com pescadores artesanais 
realizadas em janeiro e fevereiro de 2009 em seis comunidades pesqueiras de 
Angra dos Reis, dados foram inseridos em arquivos Excel, onde cada pescado 
citado foi contado e organizado por comunidade, família e espécie do mesmo. 
2.INTRODUÇÃO 

  A região de Angra dos Reis é uma das principais áreas pesqueiras do Estado 

do Rio de Janeiro. Alguns estudos sobre conservação e uso de recursos naturais 

estão direcionados para as atividades de subsistência como, por exemplo, a pesca 

(HANAZAKI & BEGOSSI, 2004).  

 Na urbanizada Angra dos Reis a pesca artesanal parece estar em decadência 

no município, enquanto a pesca comercial de grande escala ganha importância. No 

entanto, algumas vilas mais afastadas ainda são importantes redutos de pescadores 

que praticam uma pesca de pequena escala (BEGOSSI, 2010).  

  Algumas espécies são comumente procuradas. O Scombridae - atuns e 

cavalas- é uma família que forma a base da importante pesca comercial e recreativa 

(COLLETTE et al, 2001). Dentro da fauna de peixes demersais, os Sciaenidae (ou 

pescadas) podem ser considerados a família mais importante. Os robalos 

pertencentes aos Centropomídeos são costeiros, ocorrem em manguezais, estuários 

e baías. Entre os peixes encontrados em fundos rochosos e/ou coralíneos estão os 

epinephelídeos, anteriormente incluídos na família Serranidae (ver CRAIG & 

HASTINGS, 2007). São popularmente conhecidos como badejos, meros, garoupas e 

chernes que por sua vez possuem ampla distribuição e grande importância 

ecológica e comercial (CONDINI et al, 2014). 

3.OBJETIVO 

  O presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento dos pescados 

comumente encontrados no município  de Angra dos Reis-RJ. 

 4.METODOLOGIA 

    Há campos de pesquisa que visam compreender as relações humanas com 

os recursos naturais. Entre eles podemos destacar a etnoecologia que aborda a 

relação das sociedades humanas com seus territórios, enfatizando as práticas de 
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manejo e utilização dos seus recursos. 

 Através de análises documentais de entrevistas abertas e semi-estruturadas 

com pescadores artesanais já realizadas no município de Angra dos Reis-RJ, foi 

feito um levantamento dos pescados encontrados na região. 

5.DESENVOLVIMENTO 

  As coletas de dados foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2009 em seis 

comunidades pesqueiras de Angra dos Reis: Perequê, Mambucaba, Frade, Vila 

Velha, Ponta Leste e Garatucaia. As entrevistas foram realizadas com pescadores 

artesanais, maiores de 18 anos, que pescam em tempo parcial ou integral, que 

utilizam apetrechos de pequena escala e embarcações de pequeno porte. 

  O questionário incluía cinco módulos visando analisar o seu contexto de vida 

e no presente trabalho foi analisado o conhecimento que os pescadores possuem 

sobre as espécies.  Após tal levantamento, os dados foram inseridos em arquivos 

Excel, onde cada pescado citado foi contado e organizado por comunidade, família e 

espécie do mesmo. 

 6.RESULTADOS PRELIMINARES 

  De acordo com os dados observados, a família Scombridae é mais 

encontrada nas comunidades de Perequê e Frade (Fig.1A). A família Centropomidae 

(Fig.1B) já ocorre de forma mais igualitária nas comunidades, mas destaca-se em 

Garatucaia. Segundo a figura 1C, a família Sciaenidae ocorre proporcionalmente 

entre Ponta Leste e Mambucaba, Garatucaia e Vila Velha e destacando-se em 

Perequê e Frade. Nas comunidades de Perequê e Garatucaia não foram citados 

nenhum pescado da família Serranidae (Fig.1D) ou Epinephelidae (Fig.1E), sendo 

estes nas comunidades restantes citados praticamente da mesma forma. E entre os 

outros tipos de pescado (Fig.1F) houve uma riqueza de espécies maior e citadas em 

todas as comunidades. 
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Figura 1: Resultados das espécies citadas nas entrevistas realizadas com 

pescadores artesanais de seis comunidades de Angra dos Reis,RJ,Brasil, divididos 

em cinco famílias principais. 
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