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RESUMO 

 

O presente estudo foi realizado na Terra Indígena (TI) Rio Branco, situada no sul do 

Estado de Rondônia nos municípios de Alta Floresta d'Oeste, São Francisco do Guaporé e São 

Miguel do Guaporé. Na TI Rio Branco encontra-se os povos Aikanã, Arikapú, Aruá, 

Djereomitxí, Kanoê, Makurap, Kampé e Tupari. O estudo tem como objetivo caracterizar o 

conhecimento tradicional dos pescadores indígenas da bacia do rio Branco, identificando a 

partir desse saber a diversidade e a dinâmica ecológica dos peixes, bem como as técnicas e os 

locais das atividades de pesca. Foram realizadas visitas as aldeias para estabelecer uma 

socialização, e visitas aos locais de pesca, a fim de conhecer o ambiente e as técnicas 

utilizadas pelos indígenas. A pesquisa foi realizada com 35 Indígenas Pescadores de diversas 

aldeias e etnias, selecionados de acordo com a indicação dos próprios moradores, através de 

entrevistas com questionário semiestruturado. Foi constatado que 68,5% dos indígenas 

pescam a mais de 20 anos e 85,6% tem mais de 25 anos idade. Os indígenas citaram21 

espécies como sendo as mais pescadas, dando destaque ao Pseudoplatystoma sp.(Pintado), 

Prochilodus nigricans (Curimba) o Astronutus crassipinis (Cara-açu) o Cichla sp.(tucunaré) e 

a Serrasalmus sp. (Piranha). Observam-se dois fluxos migratórios, o primeiro, de setembro a 

novembro, relacionado à reprodução e o segundo, entre abril e maio, período de vazante. 

Observa-se uma diminuição na disponibilidade de peixes pelos indígenas, exceto Clossoma 

macropomum (tambaqui) e Serrasalmus sp. (piranha), destacando o surgimento do Arapaima 

gigas (pirarucu). Os indígenas pescam menos de 20 horas semanais, capturando 

aproximadamente 20 quilos de peixes, em dias alternados. Os indígenas pescam no leito do 

rio, nas baias, nos campos alagados ou nos igapós, com linhadas, arco e flecha e o caniço, 

normalmente próximos as suas residências. As variações sazonais determinam: espécies 

pescadas; locais de pesca; e formas de captura dos peixes. Algumas dessas espécies são mais 

apreciadas como o Astronutus crassipinis, Pseudoplatystom sp. e Cichla sp. já outras são 

pescadas pela necessidade alimentar como, Serrasalmus sp. e Prochilodus nigricans. Conclui-

se que os indígenas conhecem os aspectos ecológicos da ictiofauna local e demostram 

perceber os impactos ambientais que interferem na disponibilidade de peixes. Os indígenas 

praticam a pesca tradicional e de subsistência, sendo o peixe a principal fonte de proteína na 

alimentação, contribuindo ainda como parte da dinâmica familiar e social, através do qual os 

pais ensinam valores culturais que seguirão nas próximas gerações.  

 

Palavras chave: Etnobiologia. Conhecimento tradicional.  Peixes. Bacia Amazônica.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out in the Rio Branco Indigenous Land (TI), located in 

the south of the state of Rondônia in the municipalities of Alta Floresta d'Oeste, São Francisco 

do Guaporé and São Miguel do Guaporé. In the Rio Branco TI there are the Aikanã, Arikapú, 

Aruá, Djereomitxí, Kanoê, Makurap, Kampé and Tupari peoples. The study aims to 

characterize the traditional knowledge of indigenous fishermen of the White River basin, 

identifying from this knowledge the diversity and ecological dynamics of fish, as well as the 

techniques and locations of fishing activities. Visits were made to the villages to establish a 

socialization, and visits to the fishing grounds in order to get to know the environment and the 

techniques used by the indigenous people. The survey was conducted with 35 Indigenous 

Fishermen from various villages and ethnicities, selected according to the residents' own 

indication, through interviews with a semi-structured questionnaire. It was found that 68.5% 

of indigenous people fish for over 20 years and 85.6% are over 25 years old. Indians cited 21 

species as being the most fished, highlighting Pseudoplatystoma sp. (Pintado), Prochilodus 

nigricans (Curimba), Astronutus crassipinis (Cara-açu), Cichla sp. (Tucunaré) and 

Serrasalmus sp. (Piranha). Two migratory flows are observed, the first, from September to 

November, related to reproduction and the second, between April and May, period of ebb. 

Indigenous fish availability decreased, except for Clossoma macropomum (tambaqui) and 

Serrasalmus sp. (piranha), highlighting the emergence of Arapaima gigas (pirarucu). Indians 

fish less than 20 hours a week, catching approximately 20 pounds of fish every other day. The 

natives fish in the riverbed, in the bays, in the flooded fields or in the igapós, with lines, 

archery and reeds, usually near their homes. Seasonal variations determine: fish species; 

fishing places; and ways of catching fish. Some of these species are more appreciated such as 

Astronutus crassipinis, Pseudoplatystom sp. and Cichla sp. while others are fished by the 

need for food such as Serrasalmus sp. and Prochilodus nigricans. It is concluded that the 

indigenous know the ecological aspects of the local ichthyofauna and demonstrate the 

environmental impacts that interfere with the availability of fish. Indigenous people practice 

traditional and subsistence fishing, with fish being the main source of protein in their diet, and 

contributing as part of the family and social dynamics through which parents teach cultural 

values that will follow in the coming generations. 

 

Key words: Ethnobiology. Traditional knowledge. Fish. Amazon Basin  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento humano apresenta aspectos que estão relacionados aos princípios 

culturais aos quais os sujeitos estão inseridos, podendo ainda ser interpretado pela necessidade 

de cada grupo social (TYLOR, 1871). A palavra cultura por si só explica a capacidade do 

homem de se diferenciar dos demais seres vivos e se tornar a seu próprio olhar tão especial 

(GEERTZ, 1966). A capacidade de produzir ferramentas, elaborar símbolos, ter consciência 

da própria existência, definir moral, leis, costumes, convívio em sociedade, poder falar, saber 

que um dia irá morrer e a partir desse último aspecto desenvolver a Religião, a Arte, dentre 

outras manifestações, para se comunicar, define muito bem o que é a cultura (GEERTZ, 1966; 

1973; TYLOR, 1871). 

Atualmente há uma perda da diversidade cultural, onde as línguas que transmitem e 

codificam o conhecimento tradicional estão sendo perdidas, com isso os saberes ecológicos, 

sobre o uso sustentável e manejo dos recursos naturais, construídos ao longo de várias 

gerações, está desaparecendo (POSEY, 1996; LEO NETO, 2018). Assim, a diversidade 

cultural está ameaçada de forma que cerca 2500 línguas faladas no mundo poderão ser 

extintas no século XXI, isso representa metade das línguas faladas que consequentemente 

perderá o conhecimento associado a elas (POSEY, 1996; DURNING, 1992; DASMANN, 

1991; SCHADEN, 1965; VOORT & BETRÃO, 2019; BETRÃO & LEÃO, 2019). 

Os povos indígenas representam grande parte da diversidade cultural mundial e estão 

distribuídos por todos os continentes, representando mais de 200 milhões de pessoas sendo 

falantes de 4000 a 5000 das 6000 línguas faladas no mundo (POSEY, 1996; HECK & 

CARVALHO, 2005; BETRÃO & LEÃO, 2019). Nas regiões tropicais há uma série de 

pressões, que ameaçam os povos indígenas e o conhecimento tradicional local, isso ocorre 

pelo sistema econômico adotado pela maioria das nações atuais, que foca no uso dos recursos 

naturais, para agricultura e pecuária ignorando o conhecimento local e suas tradições 

(POSEY, 1996; HECK & CARVALHO, 2005). O conhecimento de comunidades locais que 

incorporam os estilos de vida tradicional relevantes para o uso sustentável dos recursos 

naturais precisa ser respeitado uma vez que enfatizam a conservação da diversidade biológica 

e representa um estilo de vida de milhões de pessoas (POSEY, 1996; LEO NETO, 2018; 

MEDEIROS COSTA NETO, 2000). 

O Brasil é formado por grupos culturalmente diversos como Povos Indígenas e 

comunidades tradicionais, que se reconhecem como tais, dos quais se destacam os Povos 

Indígenas, Comunidades Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Pescadores Artesanais, 
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entre outros (DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007). Os povos indígenas 

representam grande parte dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, que de acordo com 

o censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

existem cerca de 896 mil indígenas no pais, falantes de aproximadamente 274 línguas 

distintas (IBGE, 2010). Na região Amazônica vivem cerca de 180 etnias de povos indígenas, 

com costumes e crenças de diferentes aspectos, sendo que muitos estão perdendo seus traços 

culturais (HECK & CARVALHO, 2005; RICARDO & RICARDO, 2006). Esses povos 

indígenas da Amazônia somam aproximadamente 305 mil habitantes (IBGE, 2010), sendo 

que a maioria preservam traços de sua cultura, apesar de sofrer influência das ações 

desenvolvidas pelos costumes da cultura ocidental (HECK & CARVALHO, 2005). 

 

1.1 Desafios para os povos indígenas da Amazônia 

 

Os povos indígenas da Amazônia enfrentam desafios desde o início da colonização 

portuguesa, inicialmente com os jesuítas que tinha como objetivo catequizar e desconsiderava 

todo o conhecimento tradicional desses povos (HECK & CARVALHO, 2005; NEVES, 2006; 

SCHADEN, 1965). Em seguida, vieram os extrativistas a procura de riquezas como os 

minérios e látex, depois o governo com as políticas de desenvolvimento e integração da 

Amazônia com a abertura de estradas como a Transamazônica, a Belém-Brasília, a BR-364, a 

BR-174 e a Perimetral Norte. Mais recentemente, novos grandes empreendimentos 

hidrelétricos como Belo Monte representam as novas ameaças (HECK & CARVALHO, 

2005; NEVES, 2006; MOTTMACDONALD, 2018). Além disso, projeto como o Radam 

Brasil, implementado na década de 70 pelo governo brasileiro, intensificou a exploração dos 

recursos naturais da região e consequentemente a degradação ambiental, potencializando a 

perca do conhecimento cultural dos povos indígenas da região norte (MARTINS & SOUZA 

FILHO, 2006; OLIVEIRA, 2016; BRASIL, 1978). 

Já na década 80, o estado de Rondônia com o apoio do Banco Mundial e dos Estados 

Unidos, recebeu o programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil 

(Polonoroeste) (WADE, 2011). Esse Programa teve como objetivo pavimentar a BR-364, e 

incentivar a migração de pessoas de diferentes partes do país, para o desenvolvimento do 

meio rural do Estado de Rondônia. Com esse projeto foram implantados núcleos de 

colonização, estimulado pelo acesso fácil à terra boa e barata, que atraiu empresários 

interessados em investir na agropecuária e na indústria madeireira e mineração. A descoberta 

de minerais como ouro e cassiterita foram fatores que contribuíram para o aumento 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
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populacional e devastação da região, levando a perca dos territórios e recursos tradicionais, 

além da diminuição das populações indígenas (BELINATI & COSTA e SILVA, 1988; 

WADE, 2011). 

Mais recentemente a construção de usinas hidroelétricas é outro fator que afeta as 

populações tradicionais e povos indígenas na Amazônia, sendo a implantação desses 

empreendimentos uma realidade nas regiões tropicais (LEES, et al. 2016; WINEMILLER, et 

al. 2016). Na Amazônia a construção de hidroelétricas iniciou na década de 1960 com a 

construção da Usina Hidroelétrica Coaracy Nunes, no Amapá, e tem se intensificando nas 

últimas décadas (SÁ-OLIVEIRA, et al. 2013). 

A construção de hidrelétricas na Amazônia é uma tendência não apenas no Brasil, este 

cenário também ocorre em outros países que fazem parte desse Bioma, destacando o 

planejamento de dezenas de grandes usinas hidrelétricas (UHE) e até centenas de pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs) (FEARNSIDE, 2015; SÁ-OLIVEIRA, et al. 2013). São 

considerados PCHs empreendimentos com características de produção de energia elétrica, 

cuja potência seja superior a 3.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW e com área de 

reservatório de até 13 km² (ANEEL, 2015) (Agência Nacional de Energia Elétrica). Cerca de 

190 barragens já foram construídas em rios da Amazônia, incluindo as PCHs, e cerca de 246 

estão previstas para serem construídas (LEES, et al. 2016). Só na Amazônia Andina se 

encontram mais de 150 barragens planejadas, sendo que a maior parte delas estão instaladas 

no Equador, Peru e na Bolívia, sendo 17 dessas consideradas muito grandes (FEARNSIDE, 

2015: BECKER, 2012; SÁ-OLIVEIRA, et al. 2013). A construção de barragens na Amazônia 

tende a se intensificar nos próximos anos, principalmente em território nacional, podendo 

atingir 397 barragens (LEES, et al. 2016). 

No estado de Rondônia se destaca a construção das grandes hidrelétricas do rio 

Madeira, as usinas de Jirau e Santo Antônio, e de inúmeras PCHs distribuídas pelas bacias 

que drenam o estado (CAVALCANTE & SANTOS, 2012). Entre as bacias afetadas, a sub-

bacia do rio Branco apresenta oito PCHs instaladas, distribuídas ao longo do rio principal e 

seus afluentes (MOTTMACDONALD, 2018). 

Em relação aos impactos causados pelas barragens, das 150 usinas estudadas na 

Amazônia todas apresentaram algum tipo de impacto ambiental, pois, modificam as condições 

ambientais e de vida das pessoas que vivem nas regiões afetadas (FEARNSIDE, 2015; 

FEARNSIDE, 2016; LEES, et al. 2016; KOIFMAN, 2001). Esse processo de impactos 

ambientais ocorre em maior intensidade em grandes empreendimentos hidrelétricos, porém 

também pode ocorrer em pequenos empreendimentos, como as PCHs (FEARNSIDE, 2015; 
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LEES, et al. 2016; KOIFMAN, 2001). Estudos sobre o impacto de grandes empreendimentos 

sobre povos indígenas e populações tradicionais são necessários, tendo em vista que, essas 

populações utilizam os rios como meio de transporte e dependem de recursos, como os peixes 

e quelônios, que são extraídos deles (CAVALCANTE & SANTOS, 2012). 

Quando a construção de usinas impactam Terras indígenas, alteram o modo de vida 

dos indígenas, modificam as condições de pesca, como a diversidade e quantidade de espécies 

pescadas, bem como a dinâmica ocupacional da região, transformando a realidade local 

(FRANCESCO, CARNEIROM, 2015; KOIFMAN, 2001). Esse processo de desequilíbrio 

ambiental pode ser observado na construção da hidrelétrica de Balbina, no estado do 

Amazonas, onde duas aldeias foram deslocadas de sua localidade, reduzindo ainda os recursos 

pesqueiros e os quelônios, situação semelhante foi observada com a construção da 

Hidroelétrica de Tucuruí, no estado do Pará (DA PAZ, 2006; FEARNSIDE, 2018). 

Há um debate sobre os benefícios das hidrelétricas em comparação com os impactos 

sociais e ambientais ocasionado pela construção dessas barragens (FEARNSIDE, 2015; 

WINEMILLER, et al. 2016). Entra nessa discussão que a instalação de usinas hidroelétricas 

tem uma perspectiva que atenda apenas os interesses financeiros dos investidores, esquecendo 

os impactos ambientais e sociais (CASTRO-DIAZ, LOPES & MORAN, 2018; 

CAVALCANTE & SANTOS, 2012). Nessa discussão deve-se considerar as condições sociais 

dos povos indígenas que vivem nas regiões onde são construídas as barragens, pois estes 

sofrem com as mudanças nas condições hídricas naturais do rio que levam a mudanças 

significativas nas condições de pesca preestabelecidas há gerações, sem apresentar nenhum 

retorno positivo (FOSCHIERA & PEREIRA, 2014). Ou ainda, destruindo áreas destinadas à 

conservação ambiental, onde vivem essas populações comprometendo sistemas de pesca e 

outras atividades de subsistência (MESQUITA & ISAAC-NAHUM, 2015; CASTRO-DIAZ, 

LOPES & MORAN, 2018; SANTOS, CUNHA & CUNHA, 2017). 

Nesse contexto é preciso considerar que os indígenas estabeleceram regras culturais, 

ao longo do tempo, sobre práticas biológicas de conservação parcial ou total de algumas 

comunidades biológicas ou partes dos habitats, com a proteção de certas espécies chave e de 

estágios de vida críticos (SILVA, 2011). Com o processo de agregação de conhecimentos 

ocidental a cultura tradicional dos indígenas, esse sistema de preservação que foi estabelecido 

a gerações pode ser comprometido, o que pode afetar o uso desaparecer nos próximos anos 

(POSEY, 1996). 
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1.2 A pesca de subsistência e às modificações ambientais causadas por hidroelétricas 

 

Na bacia amazônica, os recursos e as condições de pescas estão relacionados com as 

características ambientas dos diferentes tipos de habitats, como rios de águas claras, pretas e 

brancas ou ainda em áreas de várzeas ou baias, porém os povos indígenas foram se adaptando 

as condições de cada local de pesca (MESQUITA & ISAAC-NAHUM, 2015). Os peixes são 

fundamentais para manter a dinâmica social de muitas etnias e são utilizados de acordo com o 

conhecimento e padrões culturais de cada etnia (COSTA-NETO, DIAS & MELO, 2002). 

Dependendo dos ambientes em que os povos indígenas se estabelecem, o conhecimento e os 

significados da utilização dos peixes mudam em diferentes sociedades humanas, nesse caso o 

peixe é utilizado de acordo com a tradição e crença de cada grupo, onde ele se torna fonte de 

alimento e de cultura (COSTA-NETO, DIAS & MELO, 2002). 

As etnias da Amazônia praticam em sua maioria a pesca artesanal de subsistência, 

sendo que para as populações indígenas suas técnicas de pesca consistem em importante 

forma de conseguir seu alimento e em alguns casos até renda (SILVA, 2011). O peixe é o uma 

fonte para a sustentabilidade dos indígenas, sendo utilizados nos rios amazônicos pelas 

populações indígenas, por ser a principal fonte de proteína, e constituir em um caso típico de 

recurso de uso comum que cumpre importante papel cultural (SILVA, 2011). 

Estudos etnoecológicos sobre a pesca tendem a estarem vinculadas as mitologias e as 

vivencias cotidianas dos povos e comunidades tradicionais, e esse conhecimento vem sendo 

marginalizado, mesmo podendo dar subsídio para o conhecimento técnico-cientifico 

(JÙNIOR, et al. 2017; LOPES, COSTA & DE SOUZA MOL, 2015; BORGES, BRITTO & 

BAUTISTA, 2010). O conhecimento tradicional é desenvolvido através de uma organização 

de práticas tradicionais com regras culturais relacionadas ao uso e ao manejo dos do meio 

ambiente em que estão inseridos, dentre eles destaca-se o saber sobre os peixes (JÙNIOR, et 

al. 2017). Dessa forma, pesquisar os saberes, vivências e experiências dos povos tradicionais, 

em especial quando esses são afetados pela implantação de usinas hidrelétricas, podem 

fornecer informações que ajude na tomada de decisão que vise à conservação dos recursos 

naturais (ALMEIDA, 2017). 

Na área da sub-bacia do rio Branco existem oito aproveitamentos hidrelétricos no alto 

curso do rio, sendo que na região baixa está a Terra Indígena (TI) Rio Branco onde moram 

indígenas que dependem diretamente da pesca (RHA, 2018). Como pressão sobre a TI Rio 

Branco pode ser destacado a exploração madeireira, a pesca ilegal, as atividades de grileiros e 

a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) (MOTTMACDONALD, 2018). 
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Essas ações afetam a dinâmica social da região, causando tensão que fragilizam a cultura 

indígena. Dentre esses fatores que atingem a TI, a construção de barragens é a que vem 

gerando maior questionamento, pois causou mortandade de peixes e outros animais, 

comprometeu as condições de navegabilidade, além de outros prejuízos ambientais (RHA, 

2018; RICARDO & RICARDO, 2006). Ainda há que se ressaltar que a iniciativa 

governamental para pavimentar a rodovia BR-429 ampliou os transtornos dos indígenas da TI 

Rio Branco com a abertura do acesso clandestino para a exploração dos recursos naturais na 

região (ISA, 2016). Assim, investigar o conhecimento tradicional de pescadores indígenas, da 

(TI) rio Branco, sobre os aspectos biológicos da comunidade de peixes e das condições de 

pesca da bacia do rio Branco, pode auxiliar no entendimento dos impactos desses 

empreendimentos sobre a ictiofauna e a pesca local. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar o conhecimento tradicional dos pescadores indígenas da bacia do rio 

Branco em relação à comunidade de peixes e as técnicas de pesca utilizadas por eles. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

Identificar o conhecimento dos pescadores indígenas sobre a diversidade e a dinâmica 

ecológica dos peixes na bacia do rio Branco; 

Destacar as técnicas, os locais e as atividades de pesca dos indígenas na TI Rio 

Branco. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

O presente estudo foi realizado na Terra Indígena (TI) Rio Branco, situada nos 

municípios de Alta Floresta d'Oeste, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé, na 

sub-bacia do Rio Branco no sul do estado de Rondônia (Figura 1). A TI possui cerca de 236 

mil hectares, e uma área de 2926 hectares de área desmatada, o que corresponde á 1,23%, e 

está localizada na porção inferior da sub-bacia do rio Branco (MOTTMACDONALD, 2018). 

 

Figura 1. Área de Estudo definida para a Avaliação Ambiental Integrada da Sub-Bacia do Rio Branco, Estado de 

Rondônia. ( Fonte: MOTT MACDONALD, 2018). 

 

A área de estudo apresenta defasagem à rede de monitoramento meteorológico, por ser 

de difícil acesso e por falta de investimentos. No entanto o clima da região é tipo Tropical 

Chuvoso com estação seca de inverno, com três meses secos em média, possuindo o 

fenômeno da friagem característica que confere ao clima da região um caráter de transição em 

direção ao clima semi-úmido do centro do Brasil (BASTOS & DINIZ, 1982). 
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A geomorfologia da sub-bacia do rio Branco é dividida em quatro grandes domínios 

morfoestruturais distintos: o domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares 

Quaternários; Cinturões Móveis Neoproterozóicos; Bacias e Coberturas Sedimentares 

Fanerozóicas; e os Crátons Neoproterozóicos (MOTTMACDONALD, 2018). Pode se 

identificar dois conjuntos de relevo: o Planalto dos Parecis e a Serra Ricardo Franco, que 

representam extenso conjunto de relevo residual que foi denominado no âmbito do projeto de 

Planaltos Residuais do Alto Guaporé (BRASIL, 1978; IBGE, 2012). 

A vegetação pode ser caracterizada como de transição entre o bioma da Floresta 

Amazônica e o Cerrado, com cobertura vegetal que apresenta um elevado grau de 

complexidade resultante da intercalação de áreas de Savanas, Floresta Ombrófila, Floresta 

Estacional e Formações Pioneiras, o que muitas vezes dificulta a sua individualização 

(BRASIL, 1978; IBGE, 2012). 

O rio Branco possui cerca de 400 km de extensão e pertence à bacia hidrográfica do 

rio Guaporé/Mamoré, que, por sua vez, faz parte da bacia do rio Madeira, integrante da bacia 

Amazônica. O rio Branco nasce no Planalto dos Parecis e oferece uma menor carga 

sedimentar e uma resistência relativamente grande ao intemperismo, enquanto a parte baixa 

do rio é formada por planícies inundáveis de águas claras (MOTTMACDONALD, 2018; 

BRASIL, 1978). 

A sub-bacia do rio Branco possui indústrias de laticínios, serrarias, frigoríficos, 

atividades de agricultura e pecuária entre outros empreendimentos, dando destaque ao 

aproveitamentos dos recursos hídricos, para geração de energia hidrelétrica. Por meio do 

Ministério Público e movimentos sociais, e principalmente pela comunidade indígena da TI 

Rio Branco, as hidrelétricas vem sendo questionadas em virtude de potenciais interferências 

destes empreendimentos nas terras indígenas (MOTTMACDONALD, 2018). 

Em relação às atividades desenvolvidas na TI Rio Branco destacam se as roças 

coletivas e familiares. Os principais produtos cultivados são; árvores frutíferas, milho, feijão, 

batata doce, arroz, café, abacaxi e macaxeira. Sendo a divisão de trabalho organizada com 

separação de funções estabelecidas culturalmente entre os diferentes povos, essa é uma das 

características culturais que ainda permanecem, destacando ainda a colheita de castanhas e 

outros frutos da floresta (CASPAR, 1957).  

A caça e a pesca são desenvolvidas na TI, porém a pesca é mais expressiva, pois como 

a geografia Amazônica dificulta a caça para seus moradores, o que torna os rios uma fonte 

mais abundante e confiável de recursos alimentares. As margens dos rios são locais mais ricos 

em biodiversidade que em terra firma, o que proporciona recursos mais previsíveis (NEVES, 
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2006). Além dessa atividades, outras atividades como a pastagem para a criação de gado, que 

são consumidos entre os indígenas da TI, produção de farinha de mandioca, a produção de 

chicha para consumo entre os moradores e a confecção com as fibras de tucum, são realizadas 

pelos indígenas (MOTTMACDONALD, 2018).  

 

3.2 Caracterização das Etnias da TI 

 

As comunidades tradicionais que habitam a sub-bacia do rio Branco são populações 

indígenas que estão localizadas no seu baixo curso, área ainda preservada ambientalmente 

(MOTTMACDONALD, 2018). Dentre essas comunidades tradicionais destacam-se os povos 

indígenas da Terra Indígena (TI) Rio Branco, sendo eles Aikanã, Arikapú, Aruá, Deoromitxi, 

Makurap e Tupari (INDÍGENAS, 2017). 

A TI Rio Branco conta com uma população aproximada de 679 indígenas com 

destaque para um aumento populacional de mais de 110% desde 1994 que contava com 

aproximadamente 320 moradores (INDÍGENAS, 2017). A TI Rio Branco é contemplada por 

trinta e três aldeias, sendo elas: Bom Jesus; Mato Grosso; São Luis; Bom Paraíso; Samba; Pé 

da Serra; Marcos; Barranco Alto; Barreiro de Arara; Boa Esperança; Morada Nova; Nova 

Esperança; Serrinha; Trindade; Nazaré; Terra Nova; Moãn; Castanheira; Bom Sossego; 

Bananeira; Jatobá; Tucumã; Colorado; Figueira; Murumuru; Castilho; Cajuí II; Cajuí I; 

Estaleiro; Poção; Morro Pelado; Formigueiro; Palhal. Algumas aldeias apresentam diferentes 

povos indígenas, ou seja, em uma aldeia é possível encontrar diferentes grupos étnicos. Os 

indígenas passam pela via terrestre para entrar ou sair da Terra Indígena, o que colabora para 

conhecerem e observarem a dinâmica da vida de outras aldeias. Há aldeias muito pequenas 

que abrigam uma ou até três famílias e outras maiores, com dezenas de moradias, como a 

aldeia São Luís, que tem acesso (Terrestre) e a aldeia Colorado com acesso apenas (Fluvial) 

pelo rio Branco (MOTTMACDONALD, 2018). 

Os Tupari são um povo que vive em duas terras Indígenas pertencentes ao sul de 

Rondônia, a maioria está localizada na TI Rio Branco. O contato com o homem Branco foi 

marcado primeiramente pela exploração dos seringalistas, a partir de 1987 que alguns Tupari 

tiveram contato com a cidade, até então só conheciam a floresta e os seringais, antes do 

contato com não indígenas havia aproximadamente 3000 Tupari (CASPAR, 1957) e 

atualmente são 607 (SIASI/SESAI, 2014; ISA, 2018). O contato com os não indígenas 

contribuiu fortemente para o abandono de práticas culturais e para dispersão dos indígenas 

para as cabeceiras do rio Branco (ISA, 2018). 
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A agricultura é a principal atividade produtiva desse grupo, tradicionalmente o 

trabalho nas roças envolve uma divisão de tarefa cabendo aos homens queimar e limpar o 

terreno, bem como preparar os orifícios que em seguida, as mulheres depositam as sementes. 

As aldeias Tupari são compostas de casas, em sua maioria cobertas de palhas com paredes de 

taboas ou de paxiúba, uma espécie de palmeira da América do Sul, ao qual se fazem ripas 

para construir suas casas. (VANDER VELEDEN, 2011; MOTTMACDONALD, 2018). 

Os Marukap Vivem na TI Rio Branco, porém é uma minoria, os demais vivem em 

algumas cidades vizinhas e em outras TIs, contam com uma população de aproximadamente 

496 (SESAI, 2013). A língua falada por estes indígenas faz parte da família linguística Tupari, 

e o português é atualmente a língua cotidiana entre os jovens, sendo que o território dessa 

etnia foi explorado por seringueiros, trazendo consequências para os índios como epidemias, 

porém interferência mais significativa aconteceu por volta de 1934, e após esse período 

praticamente se extinguiu os costumes e tradições dos Macurap (CASPAR, 1957; DE 

OLIVEIRA BRAGA, 2016). 

Os Aruá viviam, principalmente, nas margens dos rios Branco e afastados das margens 

do Guaporé, são raros os estudos antropológicos e linguísticos sobre o povo Aruá, porém são 

parte da família linguística tupi-mondé (CASPAR, 1957). Tiveram contato com os 

seringalistas bolivianos no final do século XIX dando início ao processo de contato com os 

povos Tupi, no período de 1940- 1960 ocorreu a dispersão do grupo indígena para trabalhar 

nos seringais sendo que atualmente existem 89 Aruás (SESAI, 2013). 

Os Kanoê estão dispersos na região sul do estado de Rondônia, próxima à fronteira 

com a Bolívia, com uma população de 286 indígenas (SESAI, 2013). São agricultores, 

caçadores, pescadores e coletores, criam galinhas e porcos do mato (queixadas), cultivam 

mandioca, cana-de-açúcar, milho, cará, batata doce, amendoim e fumo, bananas, mamões 

papaia e abacaxi. Falam sete línguas e existem registros destes povos convivendo com outras 

etnias na TI Guaporé (INDÍGENAS, 2017). 

Os Arikapú são uma etnia que possui poucos representantes, tendo sua práticas 

culturais muito diluídas, possui apenas 30 representantes (SESAI, 2013). Parte dos Arikapú 

residem ao sul do estado de Rondônia, na TI Rio Branco, enquanto a outra parte vive com 

outros povos na TI Guaporé. A Pesca, a caça e a coleta de frutas e insetos são praticadas por 

esses indígenas bem como a agricultura de roçado. Praticam a confecção do marico (cestas de 

fibras de tucum, tecidas em pontos pequenos, com tamanhos diferentes) e cultivam mandioca 

(INDÍGENAS, 2017). 
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Os Djeoromitxíou popularmente chamados de (Jaboti) viviam tradicionalmente na 

região Sul de Rondônia. Atualmente, residem nas regiões da TI Rio Branco e da TI rio 

Guaporé, com uma população de 219 indígena (SESAI, 2013). A língua falada é a Arikapú 

que está seriamente ameaçada de extinção, somente poucos indivíduos falam está língua 

(MOTTMACDONALD, 2018). 

Os Aikanã não habitam mais o seu território tradicional, eles foram levados para a TI 

Rio Branco em 1970, juntamente com outros povos indígenas, encontrando sérias 

dificuldades em manter sua reprodução física e cultural, pois a população atual é de apenas 6 

pessoas (SESAI, 2013). Primeiros contatos mais estreitos de que se tem notícia entre os 

Aikanã e a população não indígena foi no início dos anos 1940, em que eles se 

autodenominaram Aikanã e chamam sua língua pelo mesmo nome (ISA, 2018). É possível 

encontrar representantes de outras etnias que acabam se casando ou ainda não estão 

regularmente cadastrados (ISA, 2016). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Para realização desse trabalho, um processo administrativo foi aberto junto a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), solicitando autorização para entrar na terra indígena e 

desenvolver a pesquisa (processo nº 08620.016803/2018-28). O projeto foi submetido para 

análise de mérito por parte do CNPq e foi autorizado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP - parecer 3.233.837) (Anexo D). 

Seguindo as orientações da Resolução CNS n° 510 de 2016, Art. 17, item X, § 3º, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE foi impresso em duas vias sendo uma 

via entregue ao participante da pesquisa e a outra ficou com o pesquisador. Destacando que 

todas as páginas foram assinadas pelo pesquisador e pelo participante (Anexo A).  

Essa pesquisa está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 13.123, de 2015, e o 

Decreto nº 8.772, de 2016) que regulam o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado e a exploração econômica de produto ou material reprodutivo 

desenvolvido a partir do acesso a esses produtos. 

Primeiramente, foi realizada uma visita à TI Rio Branco, com o objetivo de 

estabelecer um contato entre o pesquisador e as pessoas a serem entrevistadas, nesse momento 

tivemos a autorização de algumas lideranças indígenas para realização da pesquisa (Anexo B). 

Em outro encontro, foram realizadas visitas as moradias dos indígenas, ao qual foram 

realizadas as entrevistas, com auxílio de um questionário semiestruturado (Anexo C). Foram 
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realizadas visitas aos locais de pesca, a fim de conhecer os tipos de ambientes e as técnicas 

utilizadas pelos pescadores. Nesse momento foi possível caracterizar os diferentes apetrechos 

e locais de pesca o que facilitou a interlocução durante a realização das entrevistas, sendo 

possível observar se as condições foram modificadas devido à instalação das PCHs ou devido 

a outros fatores ali existentes. 

O questionário utilizado nesse trabalho foi baseado em SANTOS et. al., (2017). Para 

elaboração do questionário foi utilizado o trabalho de (GIL, 2008; CHIZZOTTI, 2018), sobre 

métodos e técnicas de pesquisa social, para melhor estruturação do questionário, porém, o 

questionário aplicado foi composto por perguntas abertas e fechadas direcionadas a coletar 

informações referentes a três aspectos: 1) caracterizar o perfil dos indígenas pescadores, 2) 

caracterizar o conhecimento biológico da diversidade de espécies de peixes que são pescadas 

na região e seu comportamento ecológico e 3) caracterizar as técnicas de pesca desenvolvidas, 

apetrechos de pesca, tempo de pescaria, quantidade de peixe pescado e os locais de pesca. 

Devido ao grande número de aldeias presentes na TI Rio Branco, esse estudo foi 

realizado em diferentes aldeias com 35 indígenas pescadores de distintas etnias, porém todos 

moradores da TI. As aldeias e os indígenas que participaram da pesquisa foram selecionados 

com base na técnica de amostra não probabilística tipo “Bola de Neve”, onde lideranças 

indígenas e moradores mais antigos da TI indicam possíveis entrevistados (MACEDO & 

FERREIRA, 2004; VINUTO, 2014; 2016). Um dos critérios para a seleção dos entrevistados, 

era que o indicado fosse pescador na bacia do rio Branco, há pelo menos 20 anos. 

Todas as informações prestadas no âmbito dessa pesquisa são de livre consentimento 

dos participantes e são absolutamente confidenciais não sendo divulgados os nomes dos 

entrevistados. A participação foi voluntária, tendo o voluntário pleno direito de recusar a 

participar ou de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarretasse qualquer 

risco ou penalidade. 

 

3.4 Análise de dados 

 

As respostas dos questionários foram analisadas de forma descritiva a fim de alcançar 

os objetivos propostos estabelecendo médias e frequência de ocorrência, para assim 

caracterizar o conhecimento biológico e a pesca dos indígenas da TI Rio Branco.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Indígenas da TI Rio Branco 

 

Foram entrevistados 35 indígenas pescadores, sendo 26 deles pertencentes à etnia 

Tuparí, três da etnia Makurap.  Das etnias Aruá, Kampé, Arikapú foram entrevistados um 

indígena de cada e três que preferiram não identificar sua etnia. Dos 35 indígenas 

entrevistados, 21 são moradores de aldeias que estão localizadas nas margens do rio Branco e 

tem acesso apenas por transporte fluvial, enquanto 14 indígenas entrevistados são moradores 

das aldeias com acesso por estradas. 

Dos indígenas entrevistados, 25 deles exercem a pesca a pelo menos 20 anos. Assim, 

esses pescadores realizam essas atividades desde a década de 90. Porém participaram ainda 10 

indígenas mais jovens, pois estes foram indicados pelos moradores como conhecedores da 

dinâmica pesqueira da região, de acordo com a metodologia proposta os indígenas tinham o 

direito de decidir quem deveria ser entrevistado. 

Dos indígenas entrevistados, 85,6% tem mais de 25 anos idade, destacando que a faixa 

etária que apresentou mais participante foi de 40 a 59 anos. Observa-se em relação ao tempo 

de pesca que cerca de 70% desses pescadores pescam há mais de 20 anos na bacia do rio 

Branco, enquanto dois indígenas, cerca de 6% pescam a menos de 10 anos, como visto na  

Figura . 

 

Figura 2 - Idade dos indígenas da TI Rio Branco e o tempo de pesca na bacia do rio Branco. 
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4.2 Caracterização da Ictiofauna pelos Indígenas 

 

Os participantes citaram 21 espécies como sendo as principais exploradas pela pesca. 

A espécie mais citada pelos pescadores foi Pseudoplatystoma sp.(Pintado), citado por 34 

indígenas, representando 97% dos entrevistados, que afirmam sempre pescar essa espécie. 

Outras espécies citadas com frequência foram a Prochilodus nigricans (Curimba) o 

Astronutus crassipinis (Cara-açu) o Cichla sp.(tucunaré) e a Serrasalmus sp. (Piranha) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Lista taxonômica das espécies de peixes citadas pelos pescadores indígenas da TI 

Rio Branco. 

Ordem/Família/Espécie Nome popular Frequência de Citações 

Characiformes 

  Anastomidae 

  Leporinus sp. Piau 14 

Characidae 

  Astyanax sp. Lambari 12 

Brycon sp. Matrinxã 1 

Tetragonopterus chalceus Matupiri 6 

Erythrinidae 

  Hoplias sp. Traíra 4 

Prochilodontidae 

  Prochilodus nigricans Curimba 32 

Serrasalmidae 

 

 

Clossoma macropomum Tambaqui 6 

Myloplus sp. Pacu 5 

Serrasalmus sp. Piranha 26 

Triportheidae 

 

 

Triportheus sp. Sardinha 5 

Perciformes 

 

 

Cichlidae 

 

 

Astronutus crassipinis Cara-açu 28 

Cichla sp. Tucurané 25 

Geophagus sp. Cara  3 

Sciaenidae 

 

 

Plagioscion squamosissimus Curvina 2 

Siluriformes 

 

 

Auchenipteridae 

 

 

Ageneiosus sp. Mandubé 1 

Doradidae 

 

 

Pterodoras granulosus Botoado 1 

Loricariidae 
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Hypostomus sp. Cascudo/Bodó 3 

Pimelodidae 

 

 

Phractocephalus hemiolipters Pirara 3 

Pinirampus pirinampu Barbado 1 

Pseudoplatystoma sp. Pintado 34 

Rhamdia sp. Bagre 2 

  

Em relação ao período que os peixes realizam a migração, os entrevistados 

informaram que depende da espécie e que elas podem migrar em períodos diferentes, nesse 

caso os indígenas citaram os meses que o processo migratório ocorre, no qual se observa que 

os meses de abril, maio e novembro foram citados como tendo maior fluxo migratório (Figura 

3). Em relação à migração, observam-se dois fluxos migratórios mais intensos. O primeiro, de 

setembro a novembro, época em que inicia o período chuvoso. O segundo, entre abril e maio, 

período de vazante, quando o volume de água está reduzindo. 

 

 

Figura 3 – Período migratório dos peixes da bacia do rio Branco de acordo com os indígenas. 

 

Em relação ao período de reprodução dos peixes na bacia do rio Branco, os indígenas 

informaram que a reprodução inicia no mês de outubro, início do período chuvoso e o seu 

ápice da desova ocorre entre novembro e dezembro, e afirmam que sempre foi nesse período 

que eles observam a reprodução (Figura 4). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

N
ú

m
er

o
 d

e 
ci

ta
çõ

es
 

Período migratório  



29 

 

 

Figura 4 - Período reprodutivo dos peixes na bacia do rio Branco. 

 

Em relação ao desaparecimento de algumas espécies 83% dos indígenas disseram não 

ter percebidos tal situação, os demais afirmam ter desaparecido, porém somente 11% 

souberam informar qual espécie desapareceu. Quanto ao surgimento de novas espécies, 

aproximadamente 50% dos indígenas afirmam ter observados o surgimento de novas espécies, 

enquanto os demais não perceberam esse fenômeno (Figura 5). 

 

Figura 5 – Desaparecimento e o surgimento de espécies de peixes na bacia do rio Branco de acordo com os 

indígenas.  
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Em relação às espécies citadas como estando desaparecidas, duas delas aparecem 

como sendo pescadas atualmente pelos indígenas na bacia do rio Branco, sendo elas Curvina 

(Plagioscion squamosissimus) e Matrinxã (Brycon sp.). Apenas a Jatuarana (Brycon 

amazonicus) não havia sido citada como pescada atualmente pelos indígenas, porém apenas 

um indígena citou essa espécie como tendo desaparecida. 

 

Tabela 2 - Espécies de peixes que o indígenas citam como desaparecidas da bacia do rio 

Branco.  

Ordem/Família/Espécie Nome popular Frequência de Citações 

Characiformes 

  Characidae 

Brycon amazonicus Jatuarana 1 

Brycon sp. Matrinxã 2 

Sciaenidae 

 

 

Plagioscions quamosissimus Curvina 1 

 

Em relação a espécies que surgiram, percebe-se que a mais citada foi o pirarucu 

(Arapaima gigas), sendo citadas 11 vezes, porém apenas um pescador havia pescado um 

exemplar dessa espécie até o momento, outra espécie bastante citada foi o tambaqui 

(Clossoma macropomum), que foi citado 10 vezes como tendo surgido na bacia do rio 

Branco, porém o mesmo também foi citado como sempre pescado no ri Branco (Tabela 3). 

Algumas espécies que foram citadas como tendo surgido na bacia do rio Branco, foram 

citadas por outros indígenas como sempre pescadas, sendo elas Tambaqui (Clossoma 

macropomum) e o Barbado (Pinirampu spirinampu) (Tabela 1). 

 

Tabela 3 – Espécies de peixes que surgiram na bacia do rio Branco. 

Ordem/Família/Espécie Nome popular Frequência de Citações 

Characiformes 

 

 

Serrasalmidae 

 

 

Clossoma macropomum Tambaqui 10 

Osteolossiformes 

 

 

Arapaimidae 

Arapaima gigas Pirarucu 11 

Siluriformes 

 

 

Loricariidae 

 

 

Pinirampus pirinampu Barbado 1 
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Outro aspecto que deve ser destacado é que existem espécies na bacia que 

apresentaram aumento no tamanho das suas populações, como é o caso do Clossoma 

macropomum e Serrasalmus sp.(Tabela 44). 

 

Tabela 4 – Espécies que aumentaram suas populações na bacia do rio Branco. 

Ordem/Família/Espécie Nome popular Frequência de Citações 

Characiformes 

 

 

Serrasalmidae 

 

 

Clossoma macropomum Tambaqui 10 

Serrasalmus sp. Piranha 22 

   

 

Em relação à espécie Clossoma macropomum (Tambaqui), os indígenas não 

apresentaram consenso, sobre essa população, pois essa espécie aparece como tendo sua 

população reduzida, nas aldeias por acesso fluvial, região jusante e como aumentada em 

outras, nas aldeias por acesso terrestre que ficam mais próximas a cabeceira do rio Branco, ou 

até mesmo como tendo surgida recentemente nessa região. 

 

4.3 Caracterização do conhecimento de pesca pelos Indígenas 

 

O tempo gasto semanalmente pelos indígenas com a atividade de pesca é sempre 

inferior a 20 horas semanas, ou seja, os indígenas realizam a pesca por pequenos períodos por 

dia, em poucos em menos de 5% pescam mais de 20 horas semanais (Figura 6). 

 

Figura 6 - Caracterização do tempo de pesca dos indígenas por semana na bacia do rio Branco. 
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Na TI Rio Branco a pesca de subsistência é observada na fala dos indígenas, pois 86% 

dizem pescar até 20 quilos de peixe por semana o que representa uma quantidade suficiente 

apenas para alimentar suas famílias, não apresentando quantidades suficientes para a 

comercialização (Figura 7). 

 

Figura 7 - Quantidade de quilos de peixes pescados semanalmente pelos indígenas na bacia do rio Branco. 

 

As aldeias que foram visitadas estão localizadas próximas às margens do rio Branco 

ou em locais a menos de 2 km de distância. Assim o rio se torna bem acessível para os 

indígenas realizarem suas viagens para pescar, pois, percebe-se que 94% pescam mais de uma 

vez por semana, destacando que 42% pescam de duas a três vezes por semana e cerca de 50% 

pescam mais de três vezes por semana (Figura 8). 

 

Figura 8– Número de viagens realizadas por semana pelos indígenas para pescar bacia do rio Branco. 
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A distância percorrida pelos indígenas da bacia do rio Branco para pesca em cada 

viagem varia de um a cinco quilômetros, uma vez que as aldeias estão bem distribuídas ao 

longo do curso do rio. Observa se que 80% dos indígenas entrevistados deslocam até dois 

quilômetros para chegar ao local de pesca, a não ser que seja de seu interesse fazer uma 

viagem a um local mais distante, a procura de novos pontos de pesca, ou ainda com o intuito 

de fazer um passeio em um local mais distante do que habitualmente pesca (Figura 9). 

 

Figura 9- Distâncias percorridas pelos indígenas pescadores para pescar na bacia do rio Branco. 

 

Em relação aos locais de pesca utilizados pelos indígenas, percebe-se que o leito 

principal do rio é o local mais utilizado seguido pelos campos alagados, baias, igapós e canais 

(Figura 100). 

 

 

Figura 10- Locais de pesca utilizados pelos indígenas pescadores na bacia do rio Branco. 
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Os indígenas apresentaram situações particulares em relação à preferência em buscar 

novos pontos de pesca, que muitas vezes dependem do interesse em percorrer a distâncias 

maiores, normalmente por questões de lazer ou pescar espécies que se encontram em 

ambientes específicos. Assim, 17% disseram sempre pescar próximo a sua casa, por questões 

de respeitar o local de pesca de outras pessoas (Figura 11). 

 

 

Figura 11–Pontos de pesca utilizados com menos frequência pelos indígenas da bacia do rio Branco. 

 

Entre os apetrechos de pesca utilizados pelos indígenas, a flecha e da linhada são 

comuns a todos os pescadores entrevistados. Outra técnica bastante utilizada é o caniço, que 

consiste em uma tipo específico de vara de pesca, feita de uma planta resistente e flexível, 

nesse caso 50% dos indígenas o utilizam frequentemente. Técnicas, como as malhadeiras, 

tarrafa e a pesca com o cipó timbó também são utilizadas pelos indígenas, no caso da pesca 

com timbó consiste na utilização de plantas que levam a marte dos peixes (Figura 12). 
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Figura 12 – Técnicas de pesca utilizadas pelos indígenas pescadores na bacia do rio Branco. 

 

Percebe-se que as técnicas de pesca ainda conservam a tradição da pesca artesanal, 

tendo apenas introduzido algumas técnicas ocidentais. Ao serem questionados se ouve 

mudança nas técnicas de pesca, mais de 90% dos indígenas afirmam que não. Informando que 

eles ainda utilizam técnicas tradicionais, enquanto apenas três indígenas disseram “sim”, que 

as técnicas haviam mudado. Destacando que as técnicas não foram modificadas e sim 

introduzida novas, como a malhadeira e da tarrafa (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – As técnicas de pesca dos indígenas da bacia do rio Branco sofreram mudanças ao longo do tempo. 
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4.4 Principais impactos observados na bacia do rio Branco pelos Indígenas 

 

Os indígenas citaram uma média de 6 espécies de peixes mais pescadas atualmente. Em 

relação à quantidade desses peixes a serem pescados observa-se que 94% dos indígenas afirmam 

ter diminuído a disponibilidade dos recursos pesqueiros (Figura 14). 

 

 

Figura 14- Diminuição na quantidade de peixes na bacia do rio Branco. 

 

Sobre a disponibilidade de peixes segundo os indígenas as espécies que apresentaram 

maior diminuição em suas populações foram: Cara-açu (Astronutus crassipinis) Tucurané 

(Cichla sp.) e Pintado (Pseudoplatystoma sp.) respectivamente(Tabela 5Figura 14- Diminuição na 

quantidade de peixes na bacia do rio Branco.).As espécies citadas como tendo diminuído continuam 

sendo pescadas na bacia do rio Branco (Tabela 1). 

 

Tabela 5 – Espécies de peixes que diminuíram na bacia do rio Branco.  

Ordem/Família/Espécie Nome popular Frequência de Citações 

Characiformes   

Serrasalmidae   

Clossoma macropomum Tambaqui 10 

Myloplus sp. Pacu 2 

Prochilodontidae   

Prochilodus nigricans Curimba 20 

Perciformes   

Cichlidae   

Astronutus crassipinis Cara-açu 21 

Cichla sp. Tucurané 25 

Siluriformes   

Doradidae   
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Pterodoras granulosus Botoado 1 

Pimelodidae   

Pseudoplatystoma sp. Pintado 22 

 

Os indígenas citaram alguns fatores que estão influenciando na diminuição dos peixes 

na bacia do rio Branco, como principais fatores informaram o aumento no número de 

pescadores, seguido pelo crescimento populacional de predadores. Outros fatores que também 

foram citados foi à contaminação da água, a morte dos peixes, o represamento da água, a 

mudança na cor da água e a perca da desova dos peixes e quelônios (Figura 15). 

 

  

Figura 15 – Fatores que influenciam na diminuição na disponibilidade de peixes na bacia do rio Branco. 

 

Em relação aos principais impactos ambientais observado pelos indígenas na bacia do 

rio Branco destaca-se a mudança no ciclo hidrológico do rio que passou a ser irregular 

prejudicando as desovas de peixes e quelônios, essa situação foi descrita por 88,6% dos 

entrevistados. Porém, fatores como a morte dos peixes, a mudança na cor e cheiro da água, 

seca do rio que limita a navegabilidade, venenos, poluição, perca das praias e baias e espécies 

invasoras são os principais impactos listados (Figura 16). 
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Figura 16 – Principais impactos ambientais identificados pelos indígenas pescadores na bacia do rio Branco. 

 

A morte dos peixes e as alterações na cor e no cheiro da água foram vinculadas ao uso 

de agrotóxicos no combate a espécies de vegetais que se proliferam nas represas e a poluição 

derivada da cabeceira do rio Branco. Já o problema com a navegabilidade do rio Branco está 

relacionado com a seca do rio apesar de ter sido relatado que esse fenômeno já ocorria há 

muitos anos na bacia do rio Branco. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização dos Indígenas da TI Rio Branco 

 

Dos 35 indígenas pescadores, 26 deles pertencentes à etnia Tuparí, pois esta etnia 

representam 607 dos 679 moradores da TI Rio Branco até 2014, destacando ainda um 

aumento populacional dos Tuparis (SIASI/SESAI, 2014). Os demais indígenas são três 

Makurap, Aruá, Kampé, Arikapú, apenas um representante, pois há poucos indígenas dessas 

etnias, porém todos esses indígenas participam nas tomadas de decisões na TI 

(MOTTMACDONALD, 2018). A etnia Kampé não é citada nos documentos oficiais como 

tendo moradores na TI Rio Branco, porem um indígena dessa etnia participou da pesquisa, 

isso se deu pois é possível encontrar representantes de outras etnias que acabam se casando 

com moradores locais e ou ainda não estão regularmente cadastrados nos órgãos responsáveis  

(ISA, 2016). 

Tiveram ainda três indígenas que preferiram não identificar sua etnia, porém se 

identificaram com sobrenomes e assinaturas ocidentais, essa situação pode ser explicada pelo 

processo de degeneração e a negação da cultura dos povos indígenas pela exclusão ocidental 

que estes povos enfrentam há séculos (GALVÂO, 1957; SCHADEN, 1965; BRAND, 2013). 

Não foi observado constrangimento ou desconfiança dos indígenas durante a entrevista, mas 

tais atos podem expressar cautela em expor seu nome e sua família, a fim de evitar retaliações 

futuras. É comum povos indígenas evitem expor determinados informações particulares a fim 

de proteger a integridade de sua família (BRAND, 2013). 

Dos 35 indígenas entrevistados 25 pescam há mais de 20 anos, o tempo de pesca pode 

estar subestimado e pode ser maior se levarmos em consideração que desde criança os jovens 

acompanham seus pais nas pescarias e desenvolvem a intuição. Para (JUNIOR et al, 2014; 

JUNIOR, et al. 2017; DIEGUES, 1999) a percepção e a vivência que são partes do saber 

tradicional que consolida com o tempo a prática da pesca.  

 

5.2 Caracterização da Ictiofauna pelos Indígenas 

 

Ao caracterizar a ictiofauna os indígenas citaram 21 espécies mais pescadas. Essas 

espécies não representam todos os exemplares pescados na bacia do rio Branco pelos 

indígenas, uma vez que a biodiversidade de peixes da região é muito grande (QUEIROZ, 



40 

 

2013). Algumas dessas espécies são mais apreciadas pelos indígenas como as espécies 

Astronutus crassipinis, Pseudoplatystoma sp. e Cichla sp., entretanto há espécies que são 

mais pescadas pela necessidade alimentar como, Serrasalmus sp. e Prochilodus nigricans. 

Durante os períodos de cheias, o extravasamento do rio leito do rio e a expansão dos corpos 

d'água provoca o amento da disponibilidade de habitat para os peixes, o que acaba 

dificultando a captura de determinadas espécies (SAINT-PAU & BAYLEY 1979; NEVES, 

2006; SANTOS, 2005). 

Na época da cheia, portanto a pesca é prejudicada, pois ocorre o alagamento dos 

campos e áreas de floresta, formando grandes áreas inundadas, por onde se espalham os 

peixes em busca de alimento, o que torna sua captura mais difícil (NEVES, 2006; SANTOS, 

2005). No período da vazante, quando o volume de chuva reduz e o nível da água está mais 

baixo, que a pesca é mais produtiva, uma vez que o menor volume de água reduz a 

disponibilidade de espaço para peixes, aumentando suas densidades e consequentemente a 

efetividade da pesca (NEVES, 2006; SANTOS, 2005). 

Um pescador indígena afirmou que: 

 

“O Pintado, o Tucunaré e o Cara-açu são os peixes com o sabor mais 

gostoso e fácil de pegar, tem outros que também são bons, mais esses 

são os que eu mais gosto”(17). 

 

A espécie mais citada pelos indígenas foi o Pintado (Pseudoplatystoma sp.). Essa 

espécie ocorre principalmente no leito principal do rio e nos lagos marginais. O pintado ou 

surubim, como são conhecidos os bagres desse gênero, estão entre os peixes mais apreciados 

em todo Brasil (SCORVO FILHO, 2018; SANTOS, 2005). Porém os povos indígenas da 

Amazônia apresentam diferentes escolhas alimentares, que são influenciadas por preferências 

individuais, fatores ecológicos, econômicos, sociais e culturais. Em muitos casos 

determinadas espécies são evitadas por tabus alimentares, sedo criadas aversões ao seu 

consumo como os peixes lisos e os animais de dieta generalista, são sujeitos a tabus (SILVA, 

2007). O Pseudoplatystoma sp. é apreciado pelo sabor acentuado da carne e pela elevada 

concentração de gordura, porém constitui o grupo hábitos alimentares generalista e mais 

citado como remoso pelas populações indígenas, ou seja, que possa a vir causar mau a saúde 

(SILVA, 2007). 

O Astronutus crassipinis (Cara-açu), a segunda espécies mais citada como a mais 

pescada e apreciada, ocorre em lagos dos rios de águas brancas, claras e pretas, habita locais 
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rasos, de pouca correnteza, vive as margens do rio ou em baias, próximo a vegetação aquática 

ou floresta alagada sendo muito apreciado pelas populações ribeirinhas e povos indígenas 

(ATROCH, 2016). Já o tucunaré (Cichla sp.), também é muito apreciado pelos indígenas, é 

muito pescado nos rios de águas pretas da bacia Amazônica, pelas populações que habitam 

essa região e também muito apreciado por pescadores esportistas e para o comércio 

(FREITAS, 2006; SANTOS, 1999).  

Outra espécie muito pescada pelos indígenas são as piranhas (Serrasalmus sp.). Apesar 

de não ser muito apreciada pelos indígenas, sua alta disponibilidade facilita sua captura e elas 

acabam sendo consumidas. Um indígena informou que: 

 

“A piranha pega em todo lugar, quando não está dando outro peixe, 

pego ela, isso acontece, pois ela não perde os ovos, ela cuida do 

ninho”. (0,4). 

 

Um estudo de Etnoictiologia de pescadores artesanais do médio São Francisco, Estado 

da Bahia, afirmam que as piranhas (Serrasalmus sp.) têm a habito proteger a massas de ovos 

postas principalmente sobre raízes ou até em ninhos construídos em locais com montes de 

plantas, essa estratégia reprodutiva garante as piranhas vantagens sobre outras espécies 

(COSTA NETO, 2000). 

Curimba (Prochilodus nigricans), apesar de ser uma espécies não muito apreciada por 

seu sabor, é uma espécie muito pescada no período de cheia, pois o acesso a demais espécies 

se torna mais difícil (NEVES, 2006).  

 

“A Curimbá é um „quebra galho‟, quando o rio enche e espalha nos 

campos e igapó é a Curimba fica no campo então nós flechamos”. 

(28). 

 

As variações sazonais e anuais influenciadas pelos altos níveis das águas contribuem 

para o desenvolvimento do Curimba (Prochilodus nigricans), pois há uma maior 

disponibilidade de habitats e alimento, contribuindo para o crescimento populacional dessa 

espécie o que proporciona importante recurso de pesca para os indígenas (GOMES & 

AGOSTINHO, 1997; BAINSKI, et al, 2007; FERNANDES, 2010). 

Em relação ao período que os peixes realizam a migração, os indígenas mostraram 

conhecer o processo migratório, sendo informados dois fluxos migratórios mais intensos. O 
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primeiro, setembro a novembro coincide com o início do chuvoso, e pode ser caracterizada 

como migração reprodutiva ou piracema (SANTOS, 2005; NEVES, 2006; DE MOURA & 

VAL, 2019). O segundo ciclo migratório ocorre entre abril e maio, período de vazante, 

quando o volume de água está reduzindo, esse processo migratório é considerado trófico, pois 

os peixes estão saindo dos igapós e das baias por razão do escoamento da água (DE MOURA 

& VAL, 2019; FERNANDES, 2010; BAGINSKI, et al. 2007). 

 

“Dependendo da espécie ela pode migrar em períodos diferentes, 

para se reproduzir quando inicia o período chuvoso e quando o rio 

baixa e os peixes voltam para o rio. Quando é a reprodução tem 

peixes que põem os ovos no início das chuvas e outros mais tarde”. 

(19).  

 

Essa afirmação está relacionada com o comportamento reprodutivo de diferentes 

espécies. No caso das espécies de peixes migratórias, o processo reprodutivo ocorre no início 

das chuvas, quando eleva-se o nível da água, da temperatura e da luminosidade induzindo a 

produção de hormônios e o amadurecimento e das gônadas, além de ocorrer um aumento na 

disponibilidade de alimentos e de proteção dos jovens contra os predadores por conta das 

planícies inundadas (SOLIS-MURGAS, 2011; ZANIBONI FILHO & WEINGARTNER, 

2007). As espécies de migração lateral que se deslocam em cardumes para os ambientes 

lênticos podem se reproduzir em diferentes períodos ao longo do ano (DE MOURA & VAL, 

2019). 

Em relação ao desaparecimento de espécies de peixes 83% dos indígenas disseram não 

ter percebidos tal situação, enquanto 17% afirmam terem desaparecido algumas espécies. De 

acordo com alguns indígenas Jatuaranã (Brycon amazonicus), Matrinxã (Brycon sp.) e 

Curvina (Plagioscion squamosissimus) foram as espécies citadas por alguns dos indígenas 

como não ocorrem mais na bacia do rio Branco. Entretanto, outros indígenas citaram tanto 

Matrinxã como Curvina como espécies que são atualmente pescadas na bacia do rio Branco. 

O que pode ocasionado o desaparecimento B. amazonicus é que essa espécie é 

migratória e está distribuída por toda a Amazônia sendo explorada em grande proporção o que 

leva a redução das populações dessa espécie (SAINT-PAU & BAYLEY, 1979; DOS 

SANTOS FILHO & BATISTA, 2009). É possível que esse desaparecimento esteja 

relacionado com a diminuição na disponibilidade de peixes a serem pescados, tornando mais 

difícil a captura de espécies que são superexploradas, na migração reprodutiva ou durante 
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todo o ano, como é o caso da Jatuaranã (B. amazonicus) muito explorada na bacia do rio 

Madeira (SAINT-PAU & BAYLEY, 1979). 

A pesca na bacia do rio Madeira é baseada principalmente na captura de 30 espécies, 

em que 12 delas representa 98% do desembarque em Porto Velho, assim essa pesca intensiva 

no rio Madeira pode levar a escassez dessa espécie em toda a bacia afetando a pesca para os 

indígenas (ISAAC & BARTHEM, 1995). Outro fator que pode estar relacionado ao 

desaparecimento de espécies em determinados locais, foi a ocorrência de mortandade de 

peixes durante a construção das PCHs (RICARDO & RICARDO, 2006), que pode ter 

reduzido o tamanho de várias populações de peixes, entres elas a matrinxã. 

Das três espécies citadas como de ocorrência recente na bacia, Tambaqui (Clossoma 

macropomum) e Barbado (Pinirampus pirinampu) já haviam sido citadas como sempre 

pescadas. Enquanto que o Pirarucu (Arapaima gigas) não era pescada e foi à espécie mais 

citada como tendo surgido no rio Branco, porém pouco pescado até o momento. O Clossoma 

macropomum é encontrado na bacia do rio Madeira, porém com os rompimentos de represas 

de piscicultura, pode ter levado a um aumento na captura dessa espécie pelos indígenas 

(QUEIROZ, et al. 2013). O Pinirampus pirinampu foi citado como espécie que surgiu após a 

construção das PCHs, porém essa espécie é encontrada no rio Madeira e tem hábito 

migratório, podendo essa espécie ter subido o rio Branco até a região da TI Rio Branco 

(QUEIROZ, et al. 2013). O pirarucu (Arapaima gigas) foi introduzida na bacia do rio Branco 

proveniente do rompimento de represas de piscicultura na parte alta da bacia do rio branco 

(ORSI & AGOSTINHO, 1999). No caso do aumento da abundância do pirarucu (Arapaima 

gigas), espécie carnívora invasora de grande porte, pode se aumentar a competitividade, 

afetando as espécies nativas (DA COSTA DORIA, et al. 2019). 

A introdução de espécies exóticas em um ecossistema pode interferir na 

biodiversidade local, levando a alteração da composição das espécies e dos processos 

ecossistêmicos, e em casos extremos à extinção local de espécies (ORSI & AGOSTINHO, 

1999; SAMPAIO, 2014). Um dos maiores impactos relacionados à pesca é a alteração na 

composição das espécies, que é intensificada com a implantação de reservatório de usinas 

hidrelétricas, pois com a mudança dos ecossistemas locais as espécies exóticas são 

beneficiadas, pois possuem maior capacidade de adaptação (DA COSTA DORIA, et al. 

2019). 

Outro ponto abordado foi o aumento populacional de algumas espécies, que segundo 

os indígenas o Clossoma macropomum (Tambaqui) e a Serrasalmus sp. (piranha) tiveram 

suas populações aumentadas. O aumento na população de C. macropomum como já 
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mencionado pode estar relacionada ao rompimento de tanques ou escapes da piscicultura da 

região (ORSI & AGOSTINHO, 1999). Já o aumento na população de Serrasalmus sp. é 

comum em áreas de construção de barragens, podendo ser observado esse fenômeno em 

diferentes bacias hidrográficas brasileiras (MEURER, 2013). A piranha é uma das principais 

espécies de peixes que proliferaram nos reservatórios, e parece ter proliferado em 

praticamente todos os reservatórios amazônicos (SANTOS, et al. 1999). O crescimento 

populacional de Serrasalmus sp. pode afetar a assembleia de peixes de um determinado 

ecossistema pois são predadores capazes de controlar o tamanho populacional de outras 

espécies (SANTOS, et al. 1999). 

Os indígenas demonstram conhecer aspectos ecológicos da ictiofauna como a 

migração reprodutiva e trófica, bem como o período reprodutivo entre as espécies. Dessa 

forma, esse trabalho demonstra que considerar o conhecimento tradicional como fonte de 

informação sobre os recursos naturais pode auxiliar na tomada de decisões conservacionistas. 

Os peixes é um recurso sustentável importante para as populações indígenas da Amazônia, 

que tem neles sua principal fonte de proteína (SILVA, 2011). 

 

5.3 Caracterização do conhecimento de pesca pelos Indígenas 

 

Na TI Rio Branco a pesca pode ser caracterizada como de subsistência. Essa 

característica é muito comum na bacia amazônica, não sendo diferente na TI rio Branco em 

que a pesca tem como finalidade alimentar os indígenas. A pesca de subsistência pode 

apresentar inda em alguns casos, um pequeno mercado interno baseado principalmente na 

troca do peixe em produtos locais entre os moradores das comunidades tradicionais 

(DIEGUES, 1999; DA SIVA & JUNIOR, 2019). 

Por ser considerada uma pesca de subsistência a quantidade de horas destinadas as 

atividade de pesca, é inferior a 20 horas semanais. O que justifica os indígenas a pescar menos 

de 20 horas semanais é que 86% pescam em média até 20 quilos de peixe por semana o que 

representa uma quantidade suficiente para alimentar suas famílias, representando assim a 

pesca de subsistência (DIEGUES, 1999). Apesar de atualmente poucas horas serem destinadas 

a atividade de pesca, os indígenas relatam que era muito mais fácil capturar os peixes antes da 

instalação das PCHs na bacia do rio Branco, sendo assim gasta-se mais tempo para pescar 

atualmente.  

 



45 

 

“Só pesco o tanto de peixe que preciso não pego muito por que vai 

perder, só que antes eu ia no rio e rapidinho voltava com peixes bons, 

agora demora e tem que pegar o que der”.(22). 

 

Como já foi observado em outras regiões do Brasil, a diminuição na disponibilidade de 

peixes pode afetar a pesca de subsistência praticada pelos indígenas da bacia do rio Branco 

(SANTOS, 2005; RICARDO & RICARDO, 2006). No caso da TI Rio Branco, a localização 

das aldeias em relação ao rio, facilita o acesso aos locais de pesca, nesse caso 94% dos 

indígenas pescam mais de uma vez por semana, uma vez que, esse recurso precisa ser 

coletado semanalmente ou diariamente (MOTTMACDONALD, 2018). A distância percorrida 

em cada viagem também é pequena, uma vez que as aldeias estão bem distribuídas ao longo 

do curso do rio, assim 28 dos indígenas afirmam deslocar-se menos de dois quilômetros para 

chegar ao local de pesca. Em alguns casos a busca por novos locais de pesca, mais distantes é 

motivada pelo interesse, por lazer ou pescar espécies que se encontram em ambientes 

específicos. Porém com o aumento da população humana e a redução na disponibilidade de 

peixes é comum que os indígenas passem a realizar viagens mais longas para conseguir peixes 

(CASTRO-DIAZ, LOPES & MORAN, 2018). 

Nesse caso quando o peixe se tornar mais escasso, os indígenas precisam buscar novos 

locais de pesca, porém 17% dos indígenas disseram sempre pescar próximo a sua casa, por 

respeitar o local de pesca de outras pessoas. Essa limitação dos locais de pesca está 

relacionada ao conhecimento sobre os peixes e o rio, pois a pesca não está ligado apenas ao 

uso dos recursos naturais, mas também à compreensão espiritual ou nas experiências dos 

antepassados, que não podem ser desconsideradas (DIEGUES, 1983; POSEY, 1996). 

Em relação aos locais mais utilizados para pesca temos, o leito principal do rio Branco 

acompanhado respectivamente pelos campos alagados, baias, igapós e canais. O leito do rio é 

utilizado principalmente durante o período da vazante uma vez que os peixes fazem a 

migração trófica das baias, campos alagados e dos igapós (floresta inundada) para o leito do 

rio, processo inverso ao que ocorre durante o período de enchente (CASTRO-DIAZ, LOPES 

& MORAN, 2018; FEAMSIDE, 2015). As baias são utilizadas para pesca o ano todo, pois 

são ambientes com grande biodiversidade e muito produtivo, sendo as espécies mais pescadas 

nesses locais o Cara-açu (Astronutus crassipinis) e o tucunaré (Cichla sp.) no qual tem sua 

pesca distribuída entre a baia e o igapó (DE SOUZA, et al. 2018). As baias são corpos de água 

permanentes e as moradias são construídas nas suas imediações. Elas, porém, podem ser 

encontradas distribuídas ao longo do rio, constituindo os principais pesqueiros, onde são 
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utilizados normalmente anzol com linhada ou caniço, além de arco e flecha, sendo raro o uso 

de redes ou tarrafa (ISAAC & BARTHEM, 1995; DE SOUZA, et al. 2018). 

As áreas de várzea da Amazônia são ocupados por lagos rasos marginais, os "lagos de 

várzea", que durante as enchentes suas águas ultrapassam os limites das margens dos lagos e 

rios e transbordam, inundando as matas ciliares no qual a água se desloca lentamente (ISAAC 

& BARTHEM, 1995). Com essas enchentes os sedimentos transportados pelo rio são 

depositados por decantação, constituindo-se em uma forma periódica de renovação de 

nutrientes do solo, que por sua vez estimulam o crescimento biológico de toda a cadeia trófica 

(SIOLI, 1985). Entretanto, a construção de hidrelétricas compromete o processo de fluxo de 

nutrientes dissolvidos na água, assim comprometendo a nutrição e desenvolvimento dos 

peixes nas regiões a jusante dos reservatórios (JUNK, 1990). Na bacia do rio Branco esses 

fenômenos são observados em menor escala, porém afetam o ecossistema local, ocasionando 

impactos ambientais. 

Os demais locais de pesca dependem da sazonalidade das chuvas, comum na bacia 

amazônica em que nos períodos da cheia surgem diferentes pontos de pesca, como campos 

alagados, igapós e os canais (CASTRO-DIAZ, LOPES & MORAN, 2018). A pesca no Igapó, 

chamado de áreas de várzea na região Amazônica, constitui um ambiente rico um recursos 

pesqueiro nos períodos de cheia, quando a maioria das espécies de peixes se deslocam para as 

regiões de florestas alagadas. Essas áreas são ricas em alimento como frutos, sementes, 

artrópodes e outros itens de origem terrestre, além de apresentar grande quantidade de refúgio 

e proteção dos predadores (ISAAC & BARTHEM, 1995). 

Os canais são pequenos trechos do rio que se ligam aos lagos de várgeas durante o 

período de cheia, porém a pesca é intensa somente nos períodos que as águas das áreas 

marginais estão baixando e os peixes se encontram migrando no canal para o leito do rio 

(ISAAC & BARTHEM, 1995). 

Os campos alagados são ambientes terrestres, que na fase de alta precipitação, são 

transformados em ambientes aquáticos pela expansão de corpos d'água permanentes. Essas 

áreas de várzea, alagadas periodicamente são capazes de suportar uma alta produtividade 

biológica aquática (JUNK, 1984; FERNANDES, et al. 2014). A planície de inundação 

cumpre assim o papel de um grande transformador biológico, que recebem nutrientes e os 

transforma em matéria orgânica, que por sua vez será utilizada pelas plantas e animais do 

sistema (JUNK, 1983; FERNANDES, et al. 2014).Considerando a sazonalidade e a ecologia 

das espécies alvo, a pesca na região Amazônica pode ser dividida em dois sistemas diferentes: 

a pesca nos lagos de várzeas e outras áreas alagadas e a pesca nos canais dos rios, nesse caso 
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as várzeas inundáveis dos rios constituem as mais importantes áreas para a pesca na bacia do 

rio Branco. 

Em relação aos apetrechos de pesca, a pesca com flecha e linhada são as mais 

praticadas na TI Rio Branco. Em seguida, temos a pesca com o caniço, malhadeira, tarrafa e o 

cipó timbó. A pesca tradicional realizadas pelos indígenas contam com a utilização diferentes 

apetrechos e o uso de cada um depende da estação do ano, do local de pesca e da espécies de 

interesse (CASTRO-DIAZ, LOPES & MORAN, 2018). Todos indígenas gostam de flechar e 

pescar com linhadas, isso foi observado na fala de um dos entrevistados: 

 

“É muito bom flechar, me dá muito prazer principalmente quando o 

peixe está longe. Todo peixe que tem jeito de flechar eu flecho, 

principalmente quando tomo um pouco de chicha, mais os que mais 

flecho são curimba, cara-açu e tucunaré e também o tracajá. Já a 

linhada o bom por que você sente o peso do peixe, é muito bom você 

sentir ele brigando na linhada”. (13). 

 

Na confecção desse apetrecho utiliza-se a matéria-prima vegetal para se fazer o arco e 

a flecha, porém o cordão do arco é de nylon a ponta da flecha é de metal (prego, faca, etc.). 

Observa-se ainda uma variedade no modo de preparo do arco e flecha entre os indígenas, 

diversidade de materiais utilizados na confecção do arco e flecha reflete a alto grau de 

conhecimento que os indígenas possuem de seu habitat (DA SILVA & UMMUS, 2017;  

COSTA-NETO; DIAS & MELO, 2002). O que pode ser destacado nessa técnica é a 

consciência do índio em capturar apenas os animais selecionados aos quais irão alimentar a 

aldeia, isso contribuem significativamente para a manutenção desse recurso ao longo de 

gerações (DA SILVA & UMMUS, 2017). 

A linhada também é muito utilizada para pesca uma vez que o preço desse material é 

bem acessível aos indígenas, sendo que essa prática não é considerada predatória e é praticada 

por diversos grupos de pescadores tradicionais que captura o pescado utilizando um 

instrumentos relativamente simples, porém eficiente (DIEGUES, 1983; DI BENEDITTO, 

2012; RAMIRES, 2018). 

Outra modalidade de pesca muito comum é a pesca com caniço que pode ser 

considerada amadora recreativa sendo praticada muitas vezes por lazer ou desporto, as 

crianças e mulheres praticam com frequência essa modalidade de pesca, sendo considerada 

simples sem qualquer característica predatória (BASAGLIA & VIEIRA, 2005). É considerada 
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uma atividade eventual, não sendo profissional, porém, deve respeitar obrigatoriamente os 

tamanhos mínimos de captura e época de reprodução das espécies (BASAGLIA& VIEIRA, 

2005). 

Já a pesca com tarrafa e malhadeira não é bem aceita na TI Rio branco pelos 

indígenas, pois é considerada predatória, porém, foi citada como sendo praticada por alguns 

indígenas. O uso dessas técnicas não desqualifica a pesca artesanal de subsistência, o que se 

percebe é a perda dos traços culturais e do conhecimento associado as suas práticas pesqueira 

que cada vez mais as chamadas pescas tradicionais artesanais vão se perdendo e sendo 

incorporadas características do mercado e uma das consequências desse processo é uma maior 

especialização numa só atividade e o abandono de outras (DIEGUES, 1988). 

A pesca utilizando o Cipó Timbó consiste na utilização da planta Paullinia austral ou 

outros vegetais com efeito similar, em que consiste em esmagar a planta na água deixando os 

peixes atordoados, sendo praticada nos períodos de estiagem (HEIZER, 1987).  

 

“Quando a água baixa e forma as represas, juntamos várias pessoas 

para bater o timbó, pois pega muito peixe de uma vez. Tem parente 

que não gosta desse tipo de pesca, mais muitos pescam”.(09). 

 

Esse tipo de pesca é realizada em praticamente toda a América do Sul, exceto em 

regiões de rios de correnteza, pois o principio ativo da planta precisa ficar dissolvida na água 

para realizar seu efeito. Porém essa técnica não é muito aceita pelos indígenas, tendo em vista 

que, todos os peixes que entram em contato com esses produtos acabam morrendo, mesmo os 

que não são consumidos (HEIZER, 1987; MARAES, 2005). 

Percebe-se que as técnicas de pesca não mudaram, e que grande parte dos 

entrevistados preservam a tradição da pesca artesanal. Esses instrumentos de pescas 

tradicionais conservam os ecossistemas, por serem diversificados a ponto de selecionar os 

peixes a serem pescados, com essas técnicas há uma diversificação das espécies pescadas 

(MESQUITA& ISAAC-NAHUM, 2015). Outra característica importante é a captura de 

exemplares que já atingiram a idade mínima de primeira maturação (idade adulta) 

contribuindo com a preservação dos recursos pesqueiros (MESQUITA & ISAAC-NAHUM, 

2015). 

 

5.4 Principais impactos observados na bacia do rio Branco pelos Indígenas 
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Em reação a disponibilidade dos recursos pesqueiros, 75% dos indígenas afirmam ter 

observado a diminuição na quantidade geral de peixes na bacia do rio Branco. As espécies 

que tiveram maiores quedas populacionais foram Clossoma macropomum (Tambaqui), 

Myloplus sp. (Pacu), Prochilodus nigricans (Curimba), Astronutus crassipinis (Cara-açu), 

Cichla sp. (Tucurané), Pterodoras granulosus (Botoado), Pseudoplatystoma sp. (Pintado). 

A diminuição dos peixes pode ser estar relacionada com o aumento no número de 

predadores na bacia do rio Branco que consequentemente afetam as populações de peixes. 

Para os indígenas o aumento populacional da Serrasalmus sp. está relacionada a construção 

das barragens, sendo confirmado por (SANTOS, et al. 1999). Já ariranha (Pteronura 

brasiliensis) não há relação entre o aumento no tamanho da sua populações e a construção das 

barragens, pois estes empreendimentos também afetam negativamente essas populações 

ocasionando uma representativa perda de habitat e provável alteração na comunidade de 

peixes, que são o principal recurso alimentar dessa espécie (DE ALMEIDA RODRIGUES, 

LEUCHTENBERGER & DA SILVA, 2013). O que pode acontecido é que com a diminuição 

da caça dessa espécie para comercialização de sua pele, a partir da década de 80, a população 

de ariranha recuperou o número de indivíduos, deixando a falsa impressão de aumento 

populacional (DE ALMEIDA RODRIGUES, LEUCHTENBERGER & DA SILVA, 2013). 

Para que um reservatório possa contribuir com a preservação ou aumento populacional de 

ariranha (Pteronura brasiliensis) é fundamental que este não seja facilmente acessível a 

populações humanas, pois há uma competição pelos recursos pesqueiros entre o homem e as 

ariranhas, que são indesejadas pelos pescadores (ROSAS, DE MATOS & CABRAL, 2007). 

Com a espécie o Jacaré-da-Amazônia (Melanosuchus niger) não foi diferente, o 

aumento populacional está relacionado à proibição da caça de jacaré o que levou a uma 

recuperação da população dessa espécie em determinadas regiões (FARIA, et al. 2013). 

Estudos mostram que a construção de barragens afetam essas populações negativamente, uma 

vez que, altera seu habitat natural e compromete sua cadeia alimentar (FARIA, et al. 2013). 

Os indígenas apontam que o aumento no número pescadores também está relacionado 

com a não disponibilidade de peixes, pois houve uma intensificação da pesca na região, uma 

vez que teve um aumento populacional dos indígenas em mais de 100% a partir da década de 

1990 (IBGE, 2010; ISA, 2014). Apesar de ser uma atividade praticada a muitas gerações, 

pelos indígenas, foi nas últimas décadas que vem se observando o esgotamento desses 

recursos (ISAAC & BARTHEM, 1995; SILVA-JÚNIOR, 2017). Nesse caso, podem ser 

consideradas ainda o aumento populacional pela inserção de diferentes povos indígenas na 

bacia do rio Branco pelos órgão responsáveis e pelo crescimento populacional de não 
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indígenas que levaram a ações antrópicas como; o desmatamento para agricultura e pecuária, 

aumento de pescadores não indígenas fora da TI, construção de PCHs, entre outras ações 

humanas desenvolvidas na bacia (BELINATI & COSTA e SILVA, 1988; WADE, 2011,). 

Outros fatores que os indígenas citaram como possível motivo por ter ocorrido à 

diminuição na disponibilidade de recursos pesqueiros foram à contaminação da água por 

agrotóxicos, morte de peixes, represamento da água, mudanças na cor da água. Essas 

situações estão fortemente relacionadas com a instalação de usinas hidrelétricas e outras ações 

antrópica desenvolvidas na região (CASTRO-DIAZ, LOPES &MORAN, 2018; JUNK, 1990; 

FEARNSIDE, 2015; LEES, 2016; KOIFMAN, 2001). Assim, como pode estar associado 

ainda à mudança nos habitats dos peixes que tendem a sofrer transformações com a 

construção de barragens principalmente em grandes empreendimentos hidroelétrico, porém 

esse processo também pode ser percebido nos pequenos empreendimentos (CASTRO-DIAZ, 

LOPES & MORAN, 2018; JURAS, CINTRA & LUDOVINO, 2004; FEARNSIDE, 2015). 

Em razão da diminuição disponibilidade de peixes, afirmada pelos indígenas destaca-

se que devido à redução nas populações de peixes tradicionalmente mais apreciadas, estão 

sendo inseridas na alimentação outras espécies de menor apreciação na culinária, 

principalmente as que melhor e adaptam após a construção de reservatórios (HOFFMANN & 

SHIBATTA, 2005; FOSCHIERA & PEREIRA, 2014). Essa variação na disponibilidade do 

pescado à longo prazo resulta em problemas graves, como aumento da vulnerabilidade social 

no processo de pesca como atividade sustentável e pode comprometer a segurança alimentar 

dos indígenas (DIEGUES, 1999; RICARDO & RICARDO, 2006; SANTOS, CUNHA & 

CUNHA, 2017). 

A diminuição dos peixes na bacia do rio Branco é considera o maior impacto 

ambiental enfrentado pelos indígenas, sendo relacionado a construção das PCHs que 

alteraram o nível de água do rio Branco, onde pode-se observar na seguinte fala. 

 

“A água não é igual antes, ela sobe rápido e os peixes entram para 

desovar, então a água baixa e os peixes ficam presos ou seca os ovos. 

Antigamente a água subia devagar e não perdia as desovas pois onde 

os peixes ia não secava mais. Os tracajás também estão sumindo, 

antes eles botavam nas praias e dava tempo de sair os filhotes, agora 

a água vem de uma vez e leva tudo antes dos ovos tirar”. (34). 
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Quando o ciclo hidrológico de um rio é modificado podem ocorrer fenômenos como a 

rápida redução no volume de águas do rio, prejudicando principalmente os seus tributários e 

as lagoas marginais, que seca rapidamente ocorrendo uma intensa mortalidade de peixes, 

perca de ovos e morte de larvas e alevinos (JURAS, CINTRA & LUDOVINO, 2004; 

FEARNSIDE, 2015). Naturalmente ao ocorrer mudanças no nível da água após as primeiras 

grandes precipitações e chuvas contínuas, que causam variações nos ambientes aquáticos e 

estimula a desova dos peixes (KIRSCHBAUM, 1979; SAINT-PAUl & BAYLEY, 1979). No 

que se remete aos impactos ocasionados pelas PCHs, o que se torna mais preocupante são as 

mudanças repentinas ou diárias no fluxo de água do rio modificando o habitat reprodutivo dos 

peixes e quelônios (JUNK, 1990). O nível da água não permanece constante nos reservatórios, 

pois o objetivo do empreendimento é a produção de energia, assim é comum que os 

reservatórios retenham a água de acordo com o interesse de geração elétrica, evitem ainda 

grandes cheias ou vazantes acentuadas (JUNK, 1990). 

A alteração na dinâmica hidrológica do rio prejudica as desovas de peixes e quelônios, 

justificado pelo processo de construção de PCHs na região de cabeceira do rio branco, uma 

vez que é comum mudar o ciclo hidrológico do rio após tais empreendimentos (FEARNSIDE, 

2015). A construção de barragens também é um dos principais fatores que afetam processo 

migratório dos peixes, pois modificam a dinâmica natural dos rios, afetando o deslocamento 

aos quais os peixes da região já estão adaptados. Isso pode prejudicar o processo de migração 

e de reprodução dos peixes, afetando a subsistência das populações que dependem 

diretamente ou indiretamente da atividade pesqueira (JUNK & MELO, 1990). No caso da 

bacia do rio Branco os empreendimentos hidrelétricos que estão estabelecidos na região do rio 

Branco e seus afluentes, não criaram barreiras para migração dos peixes, pois já existam 

barreiras naturais (MOTTMACDONALD, 2018). Entretanto, como já foi citado a esses 

empreendimentos comprometem ode fluxo de nutrientes prejudicando a produtividade da 

região a jusante dos reservatórios (JUNK, 1990). 

A morte dos peixes e as alterações na cor e no cheiro da água foram vinculadas ao uso 

de agrotóxicos no controle de espécies de macrófitas aquáticas (aguapé) que se proliferam nas 

represas e da poluição derivada da parte alta do rio Branco (RICARDO & RICARDO, 2006). 

Já o problema com a navegabilidade do rio Branco está relacionado com a seca do rio, 

entretanto, esse fenômeno foi relatado como ocorrido na década de 1960, ou seja antes dos 

projetos de assentamento do governo e das barragens, na parte alta do rio Branco. 

Foram citadas ainda problemas como o desaparecimento das praias e baias além de 

espécies invasoras. 
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“Depois que fizeram as usinas as praias começaram a sumir ou ficar 

cobertas de lama. Isso acontece por que eles seguram a água nas 

represas e de repente soltam de uma vez, assim a água vem e leva os 

ovos, ou cobre de lama e os ovos não tira”(05) 

 

Entretanto, destaca-se que os indígenas tem uma falta de percepção em relações a 

causa e efeito de suas ações na disponibilidade do tracajá (Podocnemis unifilis), mencionando 

que anos antes coletavam muitos ovos nas praias das imediações de sua moradia durante a 

época de reprodução, porém não associam esse fator a escassez da espécie no momento atual 

(CAMARGO & PETRERE, 2004). A tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) e o 

tracajá (Podocnemis unifilis) são duas as espécies silvestres de quelônios mais consumidos em 

toda a Amazônia e a partir da década de 1960 sua exploração se intensificou, pois passou de 

atender as populações não tradicionais levando assim a diminuição no número de indivíduos 

dessas espécies (JUNIOR; BALESTRA & LUZ, 2016). 

Ao serem questionados sobre os fatores que levaram a diminuição dos tracajá 

(Podocnemis unifilis), associaram apenas às PCHS que alterou a coloração da água do rio, ao 

qual ao ter as enchentes repentinas cobrem as praias de lama, além de estar associada a outras 

ações desenvolvidas na parte alta do rio Branco. Realmente, a diminuição de habitats está 

associada à construção de usinas que levam a limitação da reprodução, porém o tracajá é um 

dos quelônios menos seletivos em relação a locais de desovas (JUNIOR; BALESTRA & 

LUZ, 2016). 

A perca das baias foi citada por um indígena que vive na primeira aldeia da TI Rio 

Branco, que informou ter ocorrido por conta de uma espécies invasoras a Eichhornia 

crassipes (Aguapé), tida como uma das espécies exóticas mais invasivas em todo mundo 

(CARREOSA, 2016). Essa planta é típica da região, porém com a instalação das PCHs criou-

se um ambiente propício para o desenvolvimento dessa planta que acaba sendo liberada pelas 

comportas das barragens e se acumulando nas baias mais próximas (CARREOSA, 2016).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os indígenas conhecem os aspectos ecológicos da ictiofauna local, como processos 

migratórios, dispersivos, reprodutivos, alimentares e a composição de espécies de interesse 

alimentar. Os indígenas ainda demonstram perceber os impactos ambientais que interferem na 

disponibilidade de peixes, bem como a introdução de espécies exóticas. Conclui-se ainda que 

os indígenas praticam a pesca tradicional e de subsistência, tendo como principais apetrechos 

de pesca; o arco e flecha, linhadas e o caniço, sendo importantes na conservação da 

ictiofauna.  Assim, essas informações pode cooperar com a promoção de futuros estudos 

sobre a biodiversidade de peixes do na bacia do rio Branco. 

A pesca é uma das atividades extrativistas mais importantes da bacia do rio Branco, 

sendo a principal fonte de proteína na alimentação dos povos indígenas, contribuindo ainda 

como parte da dinâmica familiar e social, através do qual os pais ensinam valores culturais 

que seguiram nas próximas gerações. Assim, é preciso utilizar a etnociência como uma 

ferramenta para caracterizar o conhecimento de povos indígenas e utilizá-lo como suporte 

para a tomada de decisão em ações de conservação dos recursos da natureza.  
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - 

PGECN 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

 

Eu Wermiton Tiago Santos Solidera, mestrando vinculado ao Programa de Pós 

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza (PGECN) da Universidade Federal de 

Rondônia, sob a orientação do Prof. Dr. Izaias Médice Fernandes, pretendo realizar uma 

pesquisa com os pescadores indígenas da bacia do rio Branco. A pesquisa tem como objetivo 

Caracterizar o conhecimento tradicional dos pescadores indígenas da bacia do rio Branco em 

relação ao efeito das barragens sobre a comunidade de peixes e a pesca da região. 

A pesquisa de campo consiste na observação das práticas de pesca dos indígenas e a 

realização de entrevistas com os pescadores etnia Tupari da Terra Indígena (TI) rio Branco, 

por meio de questionário semiestruturado para obtenção de dados referente à dinâmica 

populacional de peixes da bacia do rio Branco, após consentimento dos mesmos será 

realizado as atividades propostas. Ressalta que todas as informações prestadas no âmbito 

dessa pesquisa são de livre consentimento dos participantes e são absolutamente confidenciais 

não sendo divulgados os nomes dos entrevistados, ou quaisquer outros informantes. A 

participação é voluntária, tendo o voluntário pleno direito de recusar a participar ou de se 

retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer risco ou penalidade. 

Você não será pago por participar da pesquisa e mesmo não tendo benefícios diretos, 

ao aceitar participar desse estudo você colaborará para a ampliação das discussões e 

conhecimento científico acerca dos peixes e da pesca na bacia do rio branco sobre o efeito da 

construção de barragens em cascatas. 

Não haverá riscos na pesquisa de campo quanto às visitas a comunidade a ser 

pesquisada com a perspectiva de estabelecer uma socialização entre o pesquisador e as 

pessoas a serem entrevistadas bem como quando for visitar os locais de pesca e a realização 

das entrevistas. Entretanto poderá haver desconforto ou incômodo ao compartilhar de 

informações pessoais e/ou profissionais. Portanto deixo claro que você não precisa responder 
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a qualquer pergunta do questionário caso se sinta desconfortável, podendo nesse caso deixar a 

pergunta sem resposta. Estando a pesquisa de acordo com a (Resolução CNS nº 510, de 2016, 

Capítulo IV). 

O TCLE será impresso em duas vias sendo uma via entregue ao participante da 

pesquisa e a outra ficará com pesquisador. Destacando que todas as páginas serão assinadas 

pelo pesquisador e pelo participante. De acordo com a (Resolução CNS n° 510 de 2016, Art. 

17, item X, § 3º). 

Quaisquer dúvidas referentes à pesquisa poderão ser esclarecidas através do telefone 

(69) 98125-1635 ou pelo endereço Rua Seringueiras número 2728, Bairro; Minas Gerais, 

CEP, 76993.000 ou ainda pelo endereço eletrônico wermitonsolidera@gmail.com 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) está diretamente ligada ao 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Ela foi criada pela Resolução do CNS 196/96 como uma 

instância colegiada, de natureza consultiva, educativa e formuladora de diretrizes e estratégias 

no âmbito do Conselho. Endereço; COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 

– CONEP  SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte  

CEP: 70719-040, Brasília-DF 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - é um colegiado multi e transdisciplinar, 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres 

humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. 

 

 

Wermiton Tiago Santos Solidera 

Responsável pela pesquisa 

Mestrando do PPGECN 

Matrícula; 20172001590 

Comitê de Ética em pesquisa 

Universidade Federal de Rondônia  

Campus José Ribeiro Filho – BR 

364, Km 9,5, sentido Acre, Porto 

Velho/RO, CEP: 76.801 – 059 

Telefone: (69) 2182 – 2116 

cep@unir.br 

 

Rolim de Moura, ____ de _________________ de 2019. 

__________________________             _______________________________ 

    Assinatura do participante                           Assinatura do pesquisador 

 

mailto:wermitonsolidera@gmail.com
mailto:cep@unir.br


70 

 

ANEXO B- Termo de Anuência 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - 

PGECN 

 

Termo de Anuência  

Ao líder da comunidade;________________________________________________ 

Endereço;___________________________________________________________ 

 

Solicitamos autorização institucional para a realização da pesquisa “Influência da 

construção barragens em cascatas na comunidade de peixes da bacia do rio Branco: 

uma percepção de pescadores indígenas da TI Rio Branco” a ser realizada nessa 

comunidade, pelo Pós-graduando do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da 

Natureza (PGECN) Wermiton Tiago Santos Solidera, sob a orientação do Prof. Dr. Izaias 

Médice Fernandes. 

A pesquisa tem como objetivo Caracterizar o conhecimento tradicional dos pescadores 

indígenas da bacia do rio Branco em relação ao efeito das barragens sobre a comunidade de 

peixes e a pesca da região. A pesquisa em questão é de caráter qualitativo quantitativo, para 

sua realização prevê-se nos procedimentos metodológicos que será aplicado um questionário 

semiestruturado com perguntas abertas e fechadas ao (a) pescador (a) das Etnias a fim de 

obter dados relevantes para a discussão nos resultados da pesquisa que serão interpretados 

com base no método da pesquisa-ação. Com o devido consentimento e agendamento, faz-se 

necessário visitas para assistir as técnicas as pescarias com a finalidade de observar as práticas 

dos pescadores, serão convidados para uma entrevista a fim de compreender melhor algumas 

informações do efeito das barragens nas comunidades de peixes da região da bacia do rio 

Branco.  

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome desta etnia possa constar no 

relatório final, bem como em futuras publicações na forma de artigo científico. Ressaltamos 

que os nomes dos participantes da pesquisa serão mantidos em absoluto sigilo conforme 

solicitado no termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução do 
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Conselho Nacional de Saúde – CNS, n° 466, de 12 de dezembro de 2012, que trata da 

pesquisa envolvendo seres humanos.  

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer 

necessários, bastando para isso entrar em contato através do telefone (69) 98125-1635 ou pelo 

endereço eletrônico wermitonsolidera@gmail.com 

 

 

Rolim de Moura, ____ de _________________ de 2018. 

 

 

Wermiton Tiago Santos Solidera 

Responsável pela pesquisa 

Mestrando do PGECN 

Matrícula; 20172001590 

 

(   ) Concordamos com a solicitação 

(   ) Não Concordamos com a Solicitação 

 

Assinatura e carimbo do responsável da comunidade 

 

 

mailto:wermitonsolidera@gmail.com
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ANEXO C -QUESTIONÁRIO PARA O PESCADOR (a) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - 

PGECN 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PESCADOR (a) 

 

Prezado pescador (a) agradeço por sua colaboração ao responder a este questionário. 

As perguntas contidas nesse questionário foram formuladas para que possamos conhecer a 

situação das suas práticas desempenhadas e das informações sobre os peixes da bacia do rio 

Branco. Não há respostas certas ou erradas.  

A sua colaboração ao responder a este questionário será de grande valia para o êxito 

desta pesquisa e para o aprimoramento das discussões a cerca do processo, de construções de 

novas PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) na bacia do rio Branco ou em outros rios 

Amazônicos.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo. Garantimos 

que você, a sua família ou qualquer outro membro da sua comunidade não serão identificados 

em qualquer relatório ou produto resultante desse ou de qualquer outro estudo. 

O questionário é uma técnica de investigação científica composta por um conjunto de 

questões propostas a pessoas que possam contribuir com informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 

entre outros aspectos (GIL, 1999). Este questionário tem como base o trabalho de (SANTOS 

et. al.,2017), “Impactos socioeconômica  causado por central hidrelétrica na Amazônia sobre 

os pescadores no condado de Ferreira Gomes”. 

Caso haja alguma dúvida sobre qualquer aspecto do questionário, ou se quiser 

informações adicionais sobre o estudo, por favor, entre em contato com Wermiton Tiago 

Santos Solidera através do e-mail wermitonsolider@gmail.com ou pelo telefone (069) 

981251635. 

 

Questionário  

mailto:wermitonsolider@gmail.com
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Eixo 1. Caracterização dos pescadores  

 

1) Qual a sua idade? 

(   ) menos de 25 anos   (   ) 25 a 29    (   ) 30 a 39   (   ) 40 a 49   (   ) 50 a 59   (   ) 60 + 

 

2) Há quanto tempo você pesca? 

(   ) Este é meu primeiro ano     (   ) 2 a 5 anos     (   ) 6 a10 anos        

(   ) 11 a 15 anos (   ) 16 a 20 anos         (   ) há mais de 20 anos    

 

Eixo 2. Caracterização do Conhecimento Biológico 

 

3) Quais as espécies de peixes são mais pescadas atualmente? 

___________________________________________________________________ 

 

4) Qual período que os peixes realizam a migração atualmente? 

_____________________________________________________________________ 

 

5) Em qual época os peixes se reproduzem atualmente? 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Tiveram espécies de peixes que desapareceram? Quais? 

(   ) sim    (   ) não ____________________________________________________ 

 

7) Apareceram outras espécies de peixes? Quais? 

(   ) sim    (   ) não ____________________________________________________ 

 

Eixo 3. Caracterização do Conhecimento da Pesca 

8) Qual a sua carga horária semanal de pescaria atualmente? 

(   ) Até 20 horas     (   ) Até 30 horas        (   ) Até 40 horas       (   ) Mais de 40 horas 

 

9) Quantos quilos de peixe você consegue pescar por semana atualmente?  

(   ) Até 20 kg     (   ) Até 100 kg       (   ) Ate 200 kg         (   ) Mais de 200 kg 

 

10) Teve diminuição de peixes no rio após a implantação das barragens? 

(   ) sim       (   ) não 

 

11) Acredita estar relacionado às barragens? Se não qual a outro fator? 

(   ) sim       (   ) não     fator____________________________________________ 

 

12) Quais locais no rio você utiliza para pesca? 

___________________________________________________________________ 

 

13) Quantas viagens você realiza para pescar por semanalmente? 

(   ) uma    (   ) duas ou três      (   ) mais de três       (   )todos os dias 
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14) Qual a distância percorrida a cada viagem?  

____________________________________________________________________ 

 

15) Quais técnicas de pesca são utilizadas para pesca? 

__________________________________________________________________________ 

 

16) Qual foi o principal prejuízo ocasionado pela implantação das PCHs? 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – Parecer Consubstanciado do CEP. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS ROLIM DE MOURA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – 

PGECN 
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